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Aplikacje czasu rzeczywistego
z wykorzystaniem WebSocket,
Socket.IO i DerbyJS
Aplikacje czasu rzeczywistego stają się coraz bardziej popularne w grach, mediach społecznościowych,
różnorodnych narzędziach, usługach i wiadomościach. Głównym czynnikiem odpowiedzialnym za tę
tendencję jest pojawienie się nowych, lepszych technologii. Umożliwiają one wykorzystanie większej
przepustowości do transmisji danych oraz wykonanie większej liczby obliczeń przetwarzających
i pobierających dane.
Język HTML 5 był pionierem nowego standardu w połączeniach czasu rzeczywistego, zwanego
WebSocket. Natomiast po stronie serwera mamy bardzo wydajną platformę wejścia-wyjścia Node.js,
doskonale przystosowaną do wspierania JavaScript zaimplementowanego w przeglądarkach
i technologii WebSocket.
Aby rozpocząć pracę z WebSocket i Node.js, postaramy się maksymalnie uprościć zadanie
(zgodnie z regułą KISS — ang. keep things simple stupid (http://pl.wikipedia.org/wiki/KISS_(reguła))
i omówimy następujące zagadnienia:
x Czym jest WebSocket?
x Natywna obsługa WebSocket w Node.js z przykładem wykorzystania modułu ws.
x Przykład wykorzystania Socket.IO z Express.js.
x Przykład edytora online do pracy w zespole z wykorzystaniem DerbyJS, Express.js i MongoDB.

Czym jest WebSocket?
WebSocket jest specjalnym „kanałem” komunikacyjnym między przeglądarkami (klientami) i serwerami.
Jest to protokół języka HTML 5. Połączenie przez WebSocket jest ciągłe, w przeciwieństwie do połączeń
wykonywanych przez tradycyjne żądania HTML. Te ostatnie są zwykle inicjowane przez klienta. Dlatego
serwer nie ma możliwości poinformowania klienta o aktualizacjach. Poprzez utrzymywanie połączenia
dwustronnego między klientem i serwerem aktualizacje można przesyłać od razu bez konieczności
nawiązywania połączenia przez klienta co pewien czas. Głównie to sprawia, że WebSocket świetnie
przydaje się w aplikacjach czasu rzeczywistego, w których dane muszą być dostępne dla klienta
natychmiast. Więcej informacji na temat protokołu WebSocket można znaleźć w artykule About
HTML5 WebSocket (http://www.websocket.org/aboutwebsocket.html).
Do korzystania z techniki WebSocket we współczesnych przeglądarkach nie są potrzebne żadne
specjalne biblioteki. Następujące pytanie dostępne w serwisie StackOverflow zawiera listę odpowiednich
przeglądarek What browsers support HTML5 WebSockets API?
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(http://stackoverflow.com/questions/1253683/what-browsers-support-html5-websocket-api). Jeśli chodzi
o starsze przeglądarki, rozwiązaniem może być powrót do cyklicznego odpytywania.
Dodajmy, że cykliczne odpytywanie (zarówno krótkie, jak i długie) można też wykorzystać
do emulacji zdolności do odpowiedzi aplikacji WWW czasu rzeczywistego. Pewne zaawansowane
aplikacje (Socket.IO) wracają nawet do cyklicznego odpytywania, gdy WebSocket stanie się niedostępny,
na przykład podczas problemów z połączeniem lub przy braku najnowszej przeglądarki. Cykliczne
odpytywanie jest dość łatwe i nie zostało uwzględnione w tej książce. Można je zaimplementować
za pomocą wywołania zwrotnego setInterval() i punktu wejściowego na serwerze. Za pomocą
cyklicznego odpytywania nie można jednak zaimplementować prawdziwej komunikacji w czasie
rzeczywistym; każde żądanie jest osobne.

Natywna obsïuga WebSocket w Node.js
z przykïadem wykorzystania moduïu ws
Niekiedy łatwiej jest zacząć od najprostszych rzeczy i później rozbudowywać rozwiązanie. Mając
to na uwadze, tworzenie naszego miniprojektu zaczniemy od zbudowania natywnej implementacji
WebSocket, która będzie się porozumiewać z serwerem za pomocą modułu ws:
x implementacja WebSocket w przeglądarce,
x serwer Node.js zaimplementowany z użyciem modułu ws.

Sprawdźmy to na krótkim przykładzie.

Implementacja WebSocket w przeglądarce
To będzie nasz kod front-endowy (plik r09/basic/index.html) dla przeglądarki Chrome w wersji 32.0.1700.77.
Zacznijmy od typowych znaczników HTML:
<html>
<head>
</head>
<body>

Główny kod znajduje się wewnątrz znaczników script. Inicjalizujemy tu obiekt z globalnego
modułu WebSocket:
<script type="text/javascript">
var ws = new WebSocket('ws://localhost:3000');

Gdy tylko połączenie zostanie nawiązane, przesyłamy komunikat do serwera:
ws.onopen = function(event) {
ws.send('komunikat front-endowy: ABC');
};

Zwykle wiadomości są przesyłane w odpowiedzi na akcje użytkownika, takie jak kliknięcie przycisku
myszy. Gdy otrzymamy jakąś informację z serwera WebSocket, zostanie wykonana następująca funkcja:
ws.onmessage = function(event) {
console.log('komunikat z serwera: ', event.data);
};
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Dobrą praktyką jest zaimplementowanie funkcji obsługi zdarzenia onerror:
ws.onerror = function(event) {
console.log('komunikat bïÚdu serwera: ', event.data);
};

Następnie zamykamy znaczniki i zapisujemy plik:
</script>
</body>
</html>

Dla upewnienia się, że niczego nie pominęliśmy, poniżej przedstawiony jest pełny kod źródłowy
pliku r09/basic/index.html:
<html>
<head>
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
var ws = new WebSocket('ws://localhost:3000');
ws.onopen = function(event) {
ws.send('komunikat front-endowy: ABC');
};
ws.onmessage = function(event) {
console.log('komunikat z serwera: ', event.data);
};
</script>
</body>
</html>

Serwer Node.js z wykorzystaniem modułu ws
WebSocket.org udostępnia usługę echo, służącą do testowania technologii WebSocket w przeglądarce,
lecz sami możemy też utworzyć własny mały serwer Node.js z wykorzystaniem biblioteki ws
(http://npmjs.org/ws, GitHub: https://github.com/einaros/ws):
$ mkdir node_modules
$ npm install ws@0.4.31

W pliku r09/basic/server.js importujemy moduł ws i inicjalizujemy serwer:
var WebSocketServer = require('ws').Server,
wss = new WebSocketServer({port: 3000});

Podobnie jak w kodzie front-endowym, na połączenie oczekujemy z wykorzystaniem wzorca zdarzeń.
Gdy połączenie jest gotowe, w wywołaniu zwrotnym przesyłamy łańcuch XYZ i dołączamy funkcję
nasłuchującą na zdarzenia ('message'), która będzie przechwytywać komunikaty przychodzące ze strony:
wss.on('connection', function(ws) {
ws.send('XYZ');
ws.on('message', function(message) {
console.log('otrzymano: %s', message);
});
});

203
Kup książkę

Poleć książkę

NODE.JS W PRAKTYCE. TWORZENIE SKALOWALNYCH APLIKACJI SIECIOWYCH

Również tym razem dla wygody czytelników zamieszczam pełny kod źródłowy pliku r09/basic/server.js:
var WebSocketServer = require('ws').Server,
wss = new WebSocketServer({port: 3000});
wss.on('connection', function(ws) {
ws.send('XYZ');
ws.on('message', function(message) {
console.log('otrzymano: %s', message);
});
});

Możemy już uruchomić serwer Node.js za pomocą polecenia $ node server. Następnie otwieramy
plik index.html w przeglądarce. W konsoli JavaScript (w systemie Mac Option+Command+j)
powinniśmy zobaczyć komunikat komunikat z serwera: XYZ (rysunek 9.1).

Rysunek 9.1. Przeglądarka wyświetla komunikat otrzymany za pośrednictwem WebSocket
W terminalu serwer Node.js zwraca wynik otrzymano: komunikat front-endowy: ABC,
przedstawiony na rysunku 9.2.

Rysunek 9.2. Serwer wyświetla komunikat przeglądarki otrzymany za pośrednictwem WebSocket
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Natywna technologia WebSocket HTML 5 jest wspaniała. WebSocket jest jednak protokołem
i rozwijającym się standardem. Oznacza to, że jego implementacja w różnych przeglądarkach może być
nieco inna. Oczywiście jeśli wymagane jest wsparcie dla starszej przeglądarki, musimy sami sprawdzić
dostępne rozwiązania.
Ponadto zawsze istnieje ryzyko utraty połączenia. Wtedy należy zadbać o ponowne nawiązanie
połączenia. Aby zadbać o wsparcie w różnych przeglądarkach, a także o ponowne otwarcie połączenia,
wielu programistów wykorzystuje bibliotekę Socket.IO, którą poznamy w kolejnym podrozdziale.

Przykïad Socket.IO i Express.js
Pełne omówienie Socket.IO (http://socket.io/) wymagałoby osobnej książki. Ponieważ jednak jest to
tak popularna biblioteka i tak łatwo zacząć z niej korzystać z Express.js, w niniejszym podrozdziale
wykonamy ćwiczenie demonstrujące podstawy korzystania z tej biblioteki. Ten miniprojekt ilustruje
dwukierunkowe połączenie między przeglądarką a serwerem.
Podobnie jak w większości aplikacji WWW czasu rzeczywistego, komunikacja między serwerem
a klientem odbywa się w odpowiedzi na pewne akcje użytkownika lub w wyniku aktualizacji
zachodzących na serwerze. W naszym przykładzie strona WWW zawiera pole formularza.
Wprowadzane znaki są w czasie rzeczywistym przetwarzane przez serwer i wyświetlane w konsoli
w odwrotnej kolejności (komunikacja z przeglądarki do serwera i z powrotem). W przykładzie tym
wykorzystujemy narzędzie wiersza poleceń Express.js, służące do tworzenia szkieletów aplikacji, oraz
moduły Socket.IO i Jade (zrzuty ekranowe działającej aplikacji są przedstawione na rysunku 9.3 i 9.4).
Oczywiście możemy pobrać gotową aplikację z serwera FTP.

Rysunek 9.3. Wpisanie !stekcoS skutkuje wyświetleniem napisu Sockets!
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Rysunek 9.4. Serwer Express.js przechwytujący i przetwarzający dane wejściowe w czasie rzeczywistym
Aby skorzystać z Socket.IO, możemy wykonać polecenie $ npm install socket.io@0.9.16 --save
i powtórzyć je dla każdego modułu lub możemy skorzystać z pliku package.json i polecenia $ npm install:
{
"name": "socket-express",
"version": "0.0.1",
"private": true,
"scripts": {
"start": "node ./bin/www"
},
"dependencies": {
"express": "~4.0.0",
"morgan": "~1.0.0",
"cookie-parser": "~1.0.1",
"body-parser": "~1.0.0",
"debug": "~0.7.4",
"jade": "~1.3.0",
"socket.io": "0.9.16"
}
}
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Socket.IO w pewnym sensie można uznać za inny serwer, ponieważ obsługuje połączenia
za pośrednictwem gniazd, a nie standardowych żądań HTTP. Poniżej widzimy, jak należy
przekształcić kod, wygenerowany automatycznie przez Express.js:
var
var
var
var
var

http = require('http');
express = require('express');
path = require('path');
logger = require('morgan');
bodyParser = require('body-parser');

Standardowa konfiguracja Express.js 4.x wygląda następująco:
var routes = require('./routes/index');
var app = express();
app.set('views', path.join(__dirname, 'views'));
app.set('view engine', 'jade');
app.use(logger('dev'));
app.use(bodyParser.json());
app.use(bodyParser.urlencoded());
app.use(express.static(path.join(__dirname, 'public')));
app.use('/', routes);

Kod obsługujący Socket.IO wygląda następująco:
var server = http.createServer(app);
var io = require('socket.io').listen(server);

Po ustanowieniu połączenia z serwerem Socket dołączamy funkcję nasłuchującą na zdarzenie
messageChange, która implementuje logikę odwracającą przychodzący łańcuch tekstowy:
io.sockets.on('connection', function (socket) {
socket.on('messageChange', function (data) {
console.log(data);
socket.emit('receive',
data.message.split('').reverse().join('')
);
})
});

Zaczynamy od uruchomienia serwera bez użycia standardowych metod:
app.set('port', process.env.PORT || 3000);
server.listen(app.get('port'), function(){
console.log('Serwer Express nasïuchujÈcy na porcie ' + app.get('port'));
});

Na wypadek gdyby powyższe fragmenty kodu były niezrozumiałe, poniżej przedstawiona jest pełna
treść pliku r09/socket-express/app.js:
var
var
var
var
var

http = require('http');
express = require('express');
path = require('path');
logger = require('morgan');
bodyParser = require('body-parser');
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var routes = require('./routes/index');
var app = express();
app.set('views', path.join(__dirname, 'views'));
app.set('view engine', 'jade');
app.use(logger('dev'));
app.use(bodyParser.json());
app.use(bodyParser.urlencoded());
app.use(express.static(path.join(__dirname, 'public')));
app.use('/', routes);
var server = http.createServer(app);
var io = require('socket.io').listen(server);
io.sockets.on('connection', function (socket) {
socket.on('messageChange', function (data) {
console.log(data);
socket.emit('receive',
data.message.split('').reverse().join('')
);
});
});
app.set('port', process.env.PORT || 3000);
server.listen(app.get('port'), function(){
console.log('Serwer Express nasïuchujÈcy na porcie ' +
app.get('port')
);
});

Mała uwaga dotycząca numerów portów: domyślnie połączenia z wykorzystaniem WebSocket
odbywają się poprzez standardowe porty — 80 w przypadku HTTP i 443 w przypadku HTTPS.
Na koniec musimy zadbać o interfejs naszej aplikacji, za który odpowiada plik index.jade.
Nic szczególnego; jedynie pole formularza i nieco kodu JavaScript w szablonie Jade:
extends layout
block content
h1= title
p Witaj w
span.received-message #{title}
input(type='text', class='message', placeholder='co Ci chodzi po gïowie?',
´onkeyup='send(this)')
script(src="/socket.io/socket.io.js")
script.
var socket = io.connect('http://localhost');
socket.on('receive', function (message) {
console.log('otrzymano %s', message);
document
.querySelector('.received-message')
.innerText = message;
});
var send = function(input) {
console.log(input.value);
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var value = input.value;
console.log('przesyïanie %s do serwera', value);
socket.emit('messageChange', {message: value});
};

Ponownie uruchamiamy serwer i otwieramy przeglądarkę, aby sprawdzić działanie komunikacji
w czasie rzeczywistym. Wpisanie tekstu w polu przeglądarki spowoduje przesłanie danych do serwera
bez konieczności tworzenia żądań HTTP i oczekiwania na odpowiedź. Przybliżone wyniki uzyskane
w przeglądarce są widoczne na rysunku 9.3. Logi serwera są widoczne na rysunku 9.4.
Więcej przykładów wykorzystania Socket.IO znajdziemy na stronie http://socket.io/#how-to-use.

Przykïad edytora online do pracy w zespole
z wykorzystaniem DerbyJS, Express.js i MongoDB
Derby (http://derbyjs.com/) jest nową, wyrafinowaną platformą MVC1 przeznaczoną do wykorzystania
z Express.js (http://expressjs.com/), w postaci kodu pośredniczącego. Natomiast Express.js
(http://expressjs.com/) jest popularną platformą, wykorzystującą koncepcję oprogramowania
pośredniczącego do wzbogacania funkcjonalności aplikacji. Derby wspiera też między innymi
(http://derbyjs.com/#features) silnik synchronizacji danych Racer (https://github.com/codeparty/racer)
oraz silnik szablonów Handlebars (https://github.com/wycats/handlebars.js/).
Meteor (http://meteor.com/) i Sails.js (http://sailsjs.org/) są kolejnymi w pełni rozwiniętymi
platformami MVC, które można wykorzystać do tworzenia aplikacji czasu rzeczywistego Node.js
i które są porównywalne z DerbyJS. Jednakże Meteor bardziej narzuca określony sposób rozwiązywania
problemów i zwykle opiera się na rozwiązaniach i pakietach objętych prawami autorskimi.
Następny przykład pokazuje, jak łatwo jest utworzyć aplikację czasu rzeczywistego z wykorzystaniem
Express.js, DerbyJS, MongoDB i Redis.
Struktura miniprojektu DerbyJS jest następująca:
x zależności projektu i package.json,
x kod po stronie serwera,
x aplikacja DerbyJS,
x widok DerbyJS,
x wypróbowanie edytora.

Zależności projektu i package.json
Jeśli nie zainstalowaliśmy jeszcze pakietów Node.js, NPM, MongoDB lub Redis, możemy to zrobić teraz,
wykonując instrukcje przedstawione w następujących źródłach:
x instalowanie Node.js za pośrednictwem menedżera pakietów

(https://github.com/joyent/node/wiki/Installing-Node.js-via-package-manager),
x instalowanie npm (http://howtonode.org/introduction-to-npm),
x instalowanie MongoDB (http://docs.mongodb.org/manual/installation/#install-mongodb),
x szybki start z Redis (http://redis.io/topics/quickstart).

1

http://pl.wikipedia.org/wiki/Model-View-Controller
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Utwórzmy folder projektu o nazwie editor oraz plik package.json o następującej treści:
{
"name": "editor",
"version": "0.0.1",
"description": "Edytor online do pracy w zespole",
"main": "index.js",
"scripts": {
"test": "mocha test"
},
"git repository": "http://github.com/azat-co/editor",
"keywords": "editor node derby real-time",
"author": "Azat Mardan",
"license": "BSD",
"dependencies": {
"derby": "~0.5.12",
"express": "~3.4.8",
"livedb-mongo": "~0.3.0",
"racer-browserchannel": "~0.1.1",
"redis": "~0.10.0"
}
}

W ten sposób zainstalujemy moduły derby (DerbyJS), express (Express.js), livedb-mongo,
racer-browserchannel i redis (klient Redis). DerbyJS i Express.js służą do obsługi tras i wykorzystują
odpowiednie platformy (w wersjach 0.5.12 i 3.4.8). Redis, racer-browserchannel i livedb-mongo
pozwalają DerbyJS korzystać z Redis i bazy danych MongoDB.

Kod po stronie serwera
Jako punkt wejściowy naszej aplikacji utwórzmy plik editor/server.js. Będzie on zawierać jeden wiersz
kodu, służący do uruchomienia serwera Derby, który mamy zamiar utworzyć:
require('derby').run(__dirname + '/server.js');

Wpiszmy następujące wiersze w pliku editor/server.js. Najpierw zaimportujmy zależności:
var path = require('path'),
express = require('express'),
derby = require('derby'),
racerBrowserChannel = require('racer-browserchannel'),
liveDbMongo = require('livedb-mongo'),

Następnie zdefiniujmy plik aplikacji Derby:
app = require(path.join(__dirname, 'app.js')),

Inicjalizujemy aplikację Express.js:
expressApp = module.exports = express(),

klienta Redis:
redis = require('redis').createClient(),
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oraz URI połączenia z lokalną bazą MongoDB:
mongoUrl = 'mongodb://localhost:27017/editor';

Teraz tworzymy obiekt liveDbMongo z wykorzystaniem URI połączenia i obiektem klienta redis:
var store = derby.createStore({
db: liveDbMongo(mongoUrl + '?auto_reconnect', {
safe: true
}),
redis: redis
});

Definiujemy publiczny folder ze statyczną treścią:
var publicDir = path.join(__dirname, 'public');

Następnie deklarujemy kod pośredniczący Express.js w wywołaniach łańcuchowych:
expressApp
.use(express.favicon())
.use(express.compress())

Bardzo ważne jest dołączenie kodu pośredniczącego specyficznego dla DerbyJS, który udostępnia
trasy Derby i obiekty modelu:
.use(app.scripts(store))
.use(racerBrowserChannel(store))
.use(store.modelMiddleware())
.use(app.router())

Następnie wpisujemy standardowy kod pośredniczący routera Express.js:
.use(expressApp.router);

Na tym samym serwerze możemy skorzystać jednocześnie z tras Express.js i DerbyJS
— uniwersalnej trasy 404:
expressApp.all('*', function(req, res, next) {
return next('404: ' + req.url);
});

Pełny kod źródłowy pliku server.js wygląda następująco:
var path = require('path'),
express = require('express'),
derby = require('derby'),
racerBrowserChannel = require('racer-browserchannel'),
liveDbMongo = require('livedb-mongo'),
app = require(path.join(__dirname, 'app.js')),
expressApp = module.exports = express(),
redis = require('redis').createClient(),
mongoUrl = 'mongodb://localhost:27017/editor';
var store = derby.createStore({
db: liveDbMongo(mongoUrl + '?auto_reconnect', {
safe: true
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}),
redis: redis
});
var publicDir = path.join(__dirname, 'public');
expressApp
.use(express.favicon())
.use(express.compress())
.use(app.scripts(store))
.use(racerBrowserChannel(store))
.use(store.modelMiddleware())
.use(app.router())
.use(expressApp.router);
expressApp.all('*', function(req, res, next) {
return next('404: ' + req.url);
});

Aplikacja DerbyJS
Aplikacja Derby.js (app.js) w inteligentny sposób dzieli kod między przeglądarkę a serwer, dzięki czemu
funkcje i metody możemy pisać w jednym miejscu (w pliku Node.js). Jednakże elementy kodu app.js
staną się kodem JavaScript (nie tylko Node.js), w zależności od reguł DerbyJS. To zachowanie pozwala
na lepsze ponowne wykorzystanie kodu i jego organizację, ponieważ nie musimy duplikować tras,
funkcji pomocniczych i metod. Jednym z miejsc, w których kod z aplikacji DerbyJS staje się kodem
przeglądarki, jest wnętrze funkcji app.ready(), o czym przekonamy się niebawem.
Zadeklarujmy zmienną i utwórzmy aplikację (editor/app.js):
var app;
app = require('derby').createApp(module);

Zadeklarujmy taką trasę główną, aby po jej odwiedzeniu przez użytkownika został utworzony
nowy fragment, a użytkownik został przekierowany do trasy /:snippetId:
app.get('/', function(page, model, _arg, next) {
snippetId = model.add('snippets', {
snippetName: _arg.snippetName,
code: 'var'
});
return page.redirect('/' + snippetId);
});

DerbyJS wykorzystuje wzorzec trasy podobny do Express.js, lecz zamiast odpowiedzi (res)
korzystamy z obiektu page i uzyskujemy dane z argumentu model.
Trasa /:snippetId jest miejscem, w którym wyświetlany jest edytor. Aby zapewnić wsparcie
dla aktualizacji czasu rzeczywistego w obiekcie DOM (ang. Document Object Model), musimy
jedynie wywołać metodę subscribe:
app.get('/:snippetId', function(page, model, param, next) {
var snippet = model.at('snippets.'+param.snippetId);
snippet.subscribe(function(err){
if (err) return next(err);
console.log (snippet.get());
model.ref('_page.snippet', snippet);
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page.render();
});
});

Metoda model.at z parametrem w postaci nazwa_kolekcji.ID przypomina wywoływanie
metody findById() — innymi słowy, uzyskujemy obiekt z magazynu (bazy danych).
model.ref() pozwala nam na przypisanie obiektu do reprezentacji widoku. Zwykle w widoku
napisalibyśmy {{_page.snippet}}, a w odpowiedzi widok sam by się odświeżył. Jednakże aby uatrakcyjnić
wygląd edytora, skorzystamy z edytora Ace środowiska Cloud9 (http://ace.c9.io/). Ace jest dołączany
do obiektu editor (globalna zmienna przeglądarki).
Kod JavaScript interfejsu w DerbyJS znajduje się w wywołaniu zwrotnym app.ready.
Podczas uruchamiania aplikacji musimy ustawić treść Ace z poziomu modelu Derby:
app.ready(function(model) {
editor.setValue(model.get('_page.snippet.code'));

Dalej aplikacja nasłuchuje na zmiany modelu (pochodzące od innych użytkowników)
i aktualizuje edytor Ace nowym tekstem (kod front-endowy):
model.on('change', '_page.snippet.code', function(){
if (editor.getValue() !== model.get('_page.snippet.code')) {
process.nextTick(function(){
editor.setValue(model.get('_page.snippet.code'), 1);
})
}
});
process.nextTick jest funkcją tworzącą harmonogram wywołania zwrotnego (przekazywanego jako
parametr) w kolejnej iteracji pętli zdarzeń. Pozwala nam to uniknąć pętli nieskończonej, gdy zaktualizowany
model od jednego użytkownika wyzwoli zdarzenie zmiany w edytorze Ace, co z kolei mogłoby wyzwolić
niepotrzebne zaktualizowanie modelu zdalnego.
Kod nasłuchujący na zmiany Ace (na przykład na nowy znak) i aktualizujący model DerbyJS:
editor.getSession().on('change', function(e) {
if (editor.getValue() !== model.get('_page.snippet.code')) {
process.nextTick(function(){
model.set('_page.snippet.code', editor.getValue());
});
}
});
});
_page jest specjalną nazwą DerbyJS wykorzystywaną do renderowania widoków.
Poniżej znajduje się pełny kod źródłowy pliku editor/app.js:
var app;
app = require('derby').createApp(module);
app.get('/', function(page, model, _arg, next) {
snippetId = model.add('snippets', {
snippetName: _arg.snippetName,
code: 'var'
});
return page.redirect('/' + snippetId);
});

213
Kup książkę

Poleć książkę

NODE.JS W PRAKTYCE. TWORZENIE SKALOWALNYCH APLIKACJI SIECIOWYCH
app.get('/:snippetId', function(page, model, param, next) {
var snippet = model.at('snippets.'+param.snippetId);
snippet.subscribe(function(err){
if (err) return next(err);
console.log (snippet.get());
model.ref('_page.snippet', snippet);
page.render();
});
});
app.ready(function(model) {
editor.setValue(model.get('_page.snippet.code'));
model.on('change', '_page.snippet.code', function(){
if (editor.getValue() !== model.get('_page.snippet.code')) {
process.nextTick(function(){
editor.setValue(model.get('_page.snippet.code'), 1);
});
}
});
editor.getSession().on('change', function(e) {
if (editor.getValue() !== model.get('_page.snippet.code')) {
process.nextTick(function(){
model.set('_page.snippet.code', editor.getValue());
});
}
});
});

Widok DerbyJS
Widok DerbyJS (views/app.html) jest dość prosty. Zawiera wbudowane znaczniki, takie jak <Title:>,
ale większość treści jest generowana dynamicznie przez edytor Ace po wczytaniu strony.
Zacznijmy od zdefiniowania treści elementów title i head:
<Title:>
Edytor online do pracy w zespole
<Head:>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1">
<title>Edytor</title>
<style type="text/css" media="screen">
body {
overflow: hidden;
}
#editor {
margin: 0;
position: absolute;
top: 0px;
bottom: 0;
left: 0;
right: 0;
}
</style>
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Następnie wczytujemy jQuery i Ace z systemu Content Delivery Network (CDN):
<script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/ace/1.1.01/ace.js"></script>
<script src="//code.jquery.com/jquery-2.1.0.min.js"></script>

Wewnątrz elementu body tworzymy ukryty element input i element edytora:
<Body:>
<input type="hidden" value="{_page.snippet.code}" class="code"/>
<pre id="editor" value="{_page.snippet.code}"></pre>

Inicjalizujemy obiekt edytora Ace jako obiekt globalny (zmienna editor), a następnie ustawiamy
szablon i język (oczywiście JavaScript!) za pomocą funkcji setTheme() i setMode():
<script>
var editor = ace.edit("editor");
editor.setTheme("ace/theme/twilight");
editor.getSession().setMode("ace/mode/javascript");
</script>

Pełny kod źródłowy pliku views/app.html wygląda następująco:
<Title:>
Edytor online do pracy w zespole
<Head:>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1">
<title>Edytor</title>
<style type="text/css" media="screen">
body {
overflow: hidden;
}
#editor {
margin: 0;
position: absolute;
top: 0px;
bottom: 0;
left: 0;
right: 0;
}
</style>
<script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/ace/1.1.01/ace.js"></script>
<script src="//code.jquery.com/jquery-2.1.0.min.js"></script>
<Body:>
<input type="hidden" value="{_page.snippet.code}" class="code"/>
<pre id="editor" value="{_page.snippet.code}"></pre>
<script>
var editor = ace.edit("editor");
editor.setTheme("ace/theme/twilight");
editor.getSession().setMode("ace/mode/javascript");
</script>
 Uwaga Koniecznie naleĝy zachowaÊ tÚ samÈ nazwÚ widoku (na przykïad app.html) jak nazwa pliku aplikacji
DerbyJS (app.js), poniewaĝ dziÚki temu platforma wie, z czego skorzystaÊ.
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Próba edytora
Jeśli wykonaliśmy wszystkie wcześniejsze kroki, powinniśmy mieć pliki app.js, index.js, server.js,
views/app.html i package.json.
Musimy jeszcze zainstalować moduły za pomocą polecenia $ npm install oraz uruchomić bazy
danych za pomocą poleceń $ mongod i $ redis-server. Powinny pozostać uruchomione. Teraz możemy
już uruchomić aplikację za pomocą polecenia $ node . lub $ node index.
Otwórzmy pierwsze okno edytora pod adresem http://localhost:3000/. Powinniśmy zostać
przekierowani do nowego fragmentu (w adresie URL powinien być widoczny parametr ID).
Otwórzmy drugie okno przeglądarki w tej samej lokalizacji i zacznijmy pisać (rysunek 9.5).
Kod w pierwszym oknie powinien zostać zaktualizowany! Gratulacje! Wystarczyło kilka minut,
aby powstała aplikacja, której utworzenie mogłoby zająć programistom kilka miesięcy w pierwszej
dekadzie XXI wieku, gdy front-endowy JavaScript i strony wykorzystujące AJAX zaczynały nabierać
popularności.

Rysunek 9.5. Edytor kodu online do pracy w zespole
Działający projekt jest dostępny na serwerze FTP w folderze r09/editor.

Podsumowanie
W tym rozdziale poznaliśmy natywne wsparcie dla technologii WebSocket we współczesnych przeglądarkach
HTML5 i dowiedzieliśmy się, jak zacząć pracę z Socket.IO i Express.js, aby wykorzystać możliwości
technologii WebSocket w Node.js. Ponadto poznaliśmy platformę DerbyJS na przykładzie edytora.
W kolejnym rozdziale przejdziemy do najważniejszego etapu tworzenia rzeczywistego projektu,
w którym aplikacja Node.js staje się gotowa do produkcji. W tym celu uzupełnimy konfigurację,
obsłużymy monitorowanie, logowanie i kilka innych funkcji.
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