
  

Spotkania z TypeScript

Wykład 2:
TypeScript

...czyli jak zaprzyjaźnić programistów .NET z JavaScriptem



  

Statyczne typowanie



  

Statyczne typowanie



  

Statyczne typowanie

Zalety statycznego typowania:
● Mniejsze szanse na błąd wynikający z literówki bądź 

niedozwolonego wykorzystania funkcji
● Automatyczne podpowiedzi (np. dla atrybutów obiektów)
● Czytelniejszy, samodokumentujący się kod



  

Typy podstawowe
● Typy proste

● Tablice

● Typ „any“

● Unia (alternatywa typów)



  

Typ „any“
● „Wiem co robię, zaufaj mi!“
● Oznacza, że obiekt może być dowolnego typu (wyłącza 

kontrolę nad typem)
● Zapobiega odgadywaniu typu na podstawie użycia (brak 

deklaracji typu wcale nie oznacza, że zostaje domyślnie 
przyjęty typ „any“)

● Często wykorzystywany w przypadku obiektów dla których 
brak prawidłowej deklaracji typu



  

Odgadywanie typu



  

Argumenty funkcji



  

Klasy i interfejsy

Klasy i interfejsy
… czyli bardziej intuicyjny OOP w TypeScript



  

Klasy i interfejsy



  

Klasy i interfejsy

Po kompilacji do JavaScript tracona jest informacja o typie i enkapsulacja



  

Klasy i interfejsy

Klasy w TypeScript
Polimorfizm i dziedziczenie



  

Interfejsy
● Deklarują pewien interfejs dla danego bytu, np. klasa 

zadeklarowana jako implementująca dany interfejs, musi 
go faktycznie dostarczać

● Mechanizm czasu kompilacji (interfejsy znikają z kodu 
wynikowego)

● Mogą deklarować atrybuty i metody opcjonalne



  

Interfejsy



  

Interfejsy (nie tylko dla klas)



  

Moduły i zewnętrzne biblioteki

Moduły i zewnętrzne biblioteki
Wewnętrzna organizacja kodu i zewnętrzne zależności



  

Moduły i zewnętrzne biblioteki



  

Moduły
● Pozwalają podzielić złożoną aplikację na odrębne moduły
● Mogą posłużyć do tworzenia przestrzeni nazw, aby 

zapobiec kolizjom nazw między różnymi, odległymi 
elementami aplikacji

● Wraz z rozdzieleniem zawartości na wiele plików, 
pozwalają w czytelny sposób uporządkować złożony kod



  

Zewnętrzne biblioteki
● Czasem potrzebujemy skorzystać z zewnętrznych bibliotek 

np. jQuery, Bootstrap, AngularJS
● Musimy dostarczyć do naszego kodu zestaw definicji 

typów dla obiektów biblioteki (coś w rodzaju pliku 
nagłówkowego dla C/C++)

https://github.com/DefinitelyTyped/DefinitelyTyped



  

Zewnętrzne biblioteki

Przykładowo dla Pixi.js musimy dostarczyć plik pixi.d.ts w odpowiedniej wersji



  

Sprawdźmy to w praktyce

Warsztat
Prosta gra HTML5 w TypeScript



  

Spotkania z TypeScript

Dzięki i do zobaczenia :)
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