
Laboratorium 3
express-generator, silnik szablonów Pug/Jade

Dokumentacja online: https://pugjs.org, http://jade-lang.com/

Część pierwsza – znaczniki i atrybuty, zawartość znaczników, zagnieżdżanie znaczników, 
przetwarzanie znaczników HTML, atrybut class i id, komentarze

Zadanie 1
Korzystając z express-generator tworzymy aplikację lab03 wykorzystującą system szablonów Pug. 
Instalujemy potrzebne zależności (npm install), uruchamiamy aplikację.

Zadanie 2
Tworzymy sobie nowy szablon strona.pug, który wyświetli nam kilka znaczników z zawartością i 
określonymi atrybutami. Całość powinna się zawierać w znaczniku <article>, zawierającym dwa 
znaczniki <section>. Są nagłówki drugiego i trzeciego stopnia (h2, h3), jakiś dłuższy tekst, odnośnik z 
atrybutem, komentarz obecny również w html, przetwarzany i nieprzetwarzany znacznik <strong>. W 
stronie jest wykorzystany jeden atrybut id i jedna klasa ze stylu. 
Jako pierwszy element tej strony proszę dodać znacznik <style> z zawartością wyróżniającą elementy 
strony (jak poniżej albo inną własną):

body {background-color: powderblue;}
article {border: 1px solid black;}
section {border-left: 6px solid red; border-width: 3px; background-color: lightgrey;}
h3 {color: red;}
.mix {border-style: none none none solid; border-color: blue;}
#lorem { margin: 6px; padding: 6px; border: 2px green solid; }

Strona powinna się wyświetlać dla adresu '/strona'. Oczekiwane rozwiązanie (mniej więcej) na rysunku 
poniżej. Nie przejmujemy się tutaj jeszcze sekcją znacznikiem <html> czy sekcjami <head> czy 
<body>.

https://pugjs.org/
http://jade-lang.com/


Część druga – wyświetlanie zmiennych i obiektów JS na stronie

Zadanie 3
Tworzymy sobie kolejny szablon o nazwie jsdata.pug, który będzie nam wyświetlał dane z obiektu 
dostępnego w pliku index.js, zawartość obiektu pod obrazkiem. Stronę udostępniamy pod adresem 
'/jsdata'. Jest dość dużo do zrobienia:

• dołączamy trzy klasy stylów:
.c0 {color: red;}
.c1 {color: green;}
.c2 {color: blue;}

• wykorzystujemy pętle i instrukcje warunkowe,
• w jednej pętli trzeba wykorzystać zmienną indeksującą do zmiany koloru wypunktowania
• z daty rozpoczęcia i zakończenia wyświetlamy czas,
• obliczamy ile godzin trwała wyprawa (można to zrobić na więcej niż jeden sposób),
• wyświetlamy ile osób zdobyło szczyt (można napisać sobie funkcję pomocniczą w JS),

Przydadzą się nam operacje na datach w JS: https://www.w3schools.com/jsref/jsref_obj_date.asp, 
możemy też potrzebować modułu Math: https://www.w3schools.com/jsref/jsref_obj_math.asp

Oczekiwany wynik łącznie z kodem z kodem HTML poniżej.

https://www.w3schools.com/jsref/jsref_obj_math.asp
https://www.w3schools.com/jsref/jsref_obj_date.asp


Obiekt w pliku index.js:

var data = {
  imie: "Michał",
  nazwisko: "Nowak",
  data_ur: "1991-08-29",
  wyprawa: "Wyprawa na Świnicę",
  pocz: new Date("2016-08-29 06:45:00"),
  koniec: new Date("2016-08-29T20:35:18"),
  przyjaciele: [
    {imie: 'Jan', nazw: 'Kaczmarek', szczyt: false},
    {imie: 'Tomasz', nazw: 'Mazór', szczyt: true},
    {imie: 'Katarzyna', nazw: 'Zarówna', szczyt: true},
    {imie: 'Mariusz', nazw: 'Bartoszewicz', szczyt: true},
    {imie: 'Maria', nazw: 'Chwalba', szczyt: false}
  ],
  strony: [
    {nazwa: "Pierwsza strona", link: "strona2"},
    {nazwa: "Nasza wyprawa", link: "jsdata2"},
    {nazwa: "Świnica na Wiki", link: "https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awinica"},
    {nazwa: "Trasa", link: "http://www.wiecznatulaczka.pl/swinica-przez-zawrat-2/"},
  ]
};

Część trzecia – dziedziczenie, bloki, include, bloki,

Na stronie w3c mamy taki prosty szablon:
https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_layout_float
Przenosimy go do naszej aplikacji dzieląc całość na 4 szablony i plik main.css:

• header.pug – nagłówek strony zawierający tylko baner i nazwę wyprawy,
• footer.pug – zawiera tylko informację o prawach autorskich; aktualny rok otrzymany z obiektu 

Date(), imię i nazwisko również z obiektu data umieszczonego w kodzie,
• szablon.pug – cała struktura strony z doctype, nagłówkiem, wczytaniem stylów z osobnego pliku

main.css; zawiera dołączanie (include) szablonów header.pug i footer.pug. Zawiera blok 
content, który będzie wykorzystany w dziedziczeniu w szablonie content.pug. 

• content.pug – dziedziczy z szablon.pug, zawiera menu nawigacyjne z lewej i zawartość strony 
w jej głównym obszarze w sekcji <article> gdzie podane strony będą wczytywane.

Konkretne strony wybrane z menu możemy wczytywać dziedzicząc ich treść po szablonie content.pug. 
Do funkcjonalnej strony wystarczy dodać do plików strona.pug i jsdata.pug na górze dwie linijki: 

extends content
block page

i przypisać im odpowiednie adresy url w rootingu. Plik main.css powinien zawierać style określone w 
szablonie z powyższej strony w3c. Umieszczamy go w odpowiednim katalogu i podpinamy w pliku 
szablon.pug. Ładny baner: banner.jpg

szablon
include header
block content

nav
block page

include footer
Oczekiwany wynik poniżej:

http://icis.pcz.pl/~rperlinski/strona/files/web20/banner.jpg
https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_layout_float
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