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„Problemy” frontendu
● Trudne testowanie i debugowanie

● Różne przeglądarki

● Różne ustawienia przeglądarek

● Urządzenia dotykowe

● Przekazywanie danych z i do backendu

● Ustawienia i konfiguracja

● Dane dynamiczne

● Synchronizacja danych backend-JS-DOM

● Duża ilość plików

● Liczne żądania HTTP

● Keszowanie i wersjonowanie plików



  

„settingsy” dla JavaScriptu 



  

django-javascript-settings
http://pypi.python.org/pypi/django-javascript-settings/

W szablonie:
{% load javascript_settings_tags %}
<script type="text/javascript">{% javascript_settings %}</script>

W urls.py aplikacji „jsdemo”:
def javascript_settings():
    js_conf = {
        'page_title': 'Home',
    }
    return js_conf

Rezultat:
<script type="text/javascript">var configuration = {"jsdemo": {"page_title": "Home"}};</script>

Można też wygenerować konfigurację do pliku poprzez dostarczony  STATICFILES FINDER.

System przekazywania ustawień z Django (urls.py) do JavaScriptu. Tworzy JavaScriptową 

tablicę zawierającą dane ze słowników Pythona w urls.py poszczególnych aplikacji.

Można go użyć do przekazywania adresów URL widoków (np. na potrzeby żądań AJAX), 

ustawień, czy szablonów używanych przez widżety JS.  



  

Wymiana danych dynamicznych



  

Tastypie
https://github.com/toastdriven/django-tastypie

● Wystawia RESTowe API z danymi ze wskazanego modelu

● Pobieranie, dodawanie, edycja i usuwanie danych

● Format JSON przyjemny do wykorzystania w JavaScripcie (np. w odpowiedzi na 

żądania AJAX

class JobOfferResource(ModelResource):

    class Meta:

        queryset = models.JobOffer.objects.all()

        allowed_methods = ['get']

        fields = ['id', 'position', 'city', 'published_date']



  

Inne pomoce

● Klasa widoku (CBS), która ze słownika wygeneruje JSON i zwróci dokument 

application/json (wcześniej także dekorator ajax_request z django-annoying) do 

własnych widoków obsługujących żądania AJAX.

● jQuery Cookie lub getCookie z dokumentacji do ustawiania ciasteczka CSRF dla 

żądań POST wysyłanych z JavaScriptu (AJAX)

● jQuery BBQ do m.in. operacji na query strings w URLach



  

Kompresja plików statycznych



  

webassets
https://github.com/miracle2k/webassets

Aplikacja do kompresji i wersjonowania plików CSS i JS. Potrafi też kompilować LESSa i 

SASSa do CSSa, przepisywać ścieżki do grafik w CSS. Dla Django i innych frameworków.

Podajemy listę plików, wybieramy filtr do kompresji i uzyskujemy jeden wynikowy plik ze 

skompresowanym kodem.

assets.py aplikacji:
from django_assets import Bundle, register

js = Bundle('vendor/jquery.js',
                   'vendor/jquery.cookie.js',
                   'my_scripts.js',
                   filters='jsmin', output='packed.js')
register('nazwa_bundla', js)

W szablonie:
{% load assets %}
{% assets "nazwa_bundla" %}
    <script type="text/javascript" src="{{ ASSET_URL }}"></script>
{% endassets %}



  

ASSETS_DEBUG = getattr(settings, 'ASSETS_DEBUG', False)

less_bundle = Bundle(
    'style.less',
    filters='less',
    output='style.css',
    extra={'rel': 'stylesheet/less' if ASSETS_DEBUG else 'stylesheet'},
)

css = Bundle(
    'reset.css',
    'text.css',
    less_bundle,
    filters=('cssmin'),
    output= 'compressed.css')

register('css_asset', css)

webassets
LESS i CSS



  

Logowanie błędów JavaScript



  

Sentry + raven-js
https://github.com/getsentry/sentry
https://github.com/getsentry/raven-js



  

Sentry + raven-js

● Logowanie błędów JavaScript

● Błędy naszego kodu jak i kodu zewnętrznego (np. AdSense, Facebook JS SDK, 

dodatki do przeglądarek)

● Stosując kompresję plików JS warto nie kompresować całego kod do jednej linii

● Dla webassets można użyć filtr closure_js (wymaga Javy, applet)

● Logowanie własnych komunikatów

● Poprzez Raven.captureMessage

● Z konsoli JS każdy może wysłać wiadomość do naszych logów!

<script type="text/javascript" src="js/raven.min.js"></script>

Raven.config('***twój serwer sentry***');

window.onerror = Raven.process;



  



  

O JavaScript słów kilka



  

● (Testy Selenium)

● Testowanie JavaScriptu

● Różne JavaScriptowe biblioteki do testów

● Obsługa testów JavaScriptowych w PyCharm/WebStorm

● Profilowanie

● W konsolach przeglądarek

● Pozwala określić wąskie gardła bardziej złożonych skryptów (np. operacje 

na localStorage w Firefoksie potrafią być bardzo wolne)

Testowanie i profilowanie



  

http://blog.jetbrains.com/webide/2011/10/javascript-unit-testing-support/



  

Firebug



  

Chrome



  

Debugowanie urządzeń mobilnych

● Android

– „adb” z SDK Androida  do debugowania urządzeń i emulowanych 
systemów

– Konsola w przeglądarkach

● iOS

– Xcode z SDK dla iOS (tylko na OSX)

– AppStore: iDebug (Firebug lite + GTMetrix + Safari)

– Konsola w Safari

● Adobe Edge Inspect do debugowania różnych urządzeń mobilnych 
wewnątrz danej sieci (usługa płatna)



  

Android 2.3.3 ./adb logcat
E/browser (  283): Console: SyntaxError: Parse error http://mysite/test.html:51

function SomeClass() {
    this.delete = function() {
        deleteSomething();
    }
}

var myObject = new SomeClass();
myObject.delete();

http://www.ecma-international.org/ecma-262/5.1/#sec-7.6.1

Reserved Keyword
  break do instanceof typeof
  case else new var
  catch finally return void
  continue for switch while
  debugger function this with
  default  if throw 
  delete in try 

Debugowanie urządzeń mobilnych



  

Synchronizacja danych
Backend-JS-DOM

Frameworki JavaScript
● Backbone.js

● Ember.js

● Angular.js

Zamiast pisać „straszny” kod wykonujący liczne operacje na DOMie i podpinający się 

pod masę eventów jQuery można pisać bardziej uporządkowany kod, zbliżony ideą 

do MVC.

Django 1.5 dodaje tag blokowy {% verbatim %} wyłączający parsowanie zawartości. 

Może to być przydatne dla np. szablonów {{handlebarsJS}}



  

Koniec
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