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PROGRAMOWANIE APLIKACJI WEBOWYCH

OD PROSTEJ POTRZEBY DO 
WIELKIEGO SUKCESU
Koncepcja Vue.js narodziła się w głowie jednego programisty – Evana 
You podczas pracy w Google Creative Labs (jest to roczny program, 
podczas którego interdyscyplinarne zespoły, złożone zazwyczaj ze 
świeżych absolwentów uczelni technicznych, poszukują wspólnie 
nowych pomysłów, więcej: https://www.creativelab5.com). Jego 
praca wymuszała szybkie prototypowanie front-endu wielu pro-
jektów. Okazało się jednak, że do tej pory nie powstało narzędzie, 
które ułatwiłoby tego typu pracę.

Część zespołów korzystała już z Angulara – również Evan wi-
dział w nim wiele zalet – jednocześnie jednak oferował zbyt wiele 
funkcjonalności jak dla potrzeb wykonywanych przez niego pro-
jektów. Pierwotnie Vue powstało jako próba przepisania funkcjo-
nalności Angulara w minimalnej potrzebnej formie. Po pewnym 
czasie You uznał, że jego projekt ma coraz większy potencjał i war-
to byłoby podzielić się nim z innymi programistami. Po krótkim 
uporządkowaniu plików i koncepcji nadał mu nazwę Vue.js. W lu-
tym 2014 roku pierwsza publiczna wersja tego narzędzia pojawiła 
się w serwisie GitHub.

Kamieniami milowymi w historii Vue było wydanie w poło-
wie i końcówce 2014 roku takich dodatków jak vue-router, vuex 
czy vue-cli. Choć jak dotąd najważniejszym była wersja 2.0, która 
była kompletnym przepisaniem frameworka, dzięki czemu zy-
skał on nowe cechy jak Virtual DOM czy możliwość skorzystania 
z server side renderingu. Co ważne, nie była to taka rewolucja 
jak w przypadku Angulara – tym razem obyło się bez większych 
zmian w samym API, a narzędzie migracyjne dodatkowo ułatwiło 
proces adaptacji.

W 2018 roku coraz ciężej jest zignorować obecność Vue.js. Ze swo-
imi 93,246 gwiazdkami (stan na moment pisania artykułu) znalazł się 
on w czołówce najpopularniejszych narzędzi wspierających codzien-
ną pracę front-end developerów. Co więcej, w 2016 roku Vue.js był 
najpopularniejszym projektem ze wszystkich JavaScriptowych repo-
zytoriów znajdujących się na GitHubie (risingstars2016.js.org), tuż za 
nim uplasował się React, a na trzecim miejscu znalazł się Yarn. Według 
statystyk dostarczanych przez npm wzrost pobrań Vue w 2017 roku 
w porównaniu z 2016 wyniósł aż 446%. Również w raporcie State of 
JavaScript za rok 2017 możemy znaleźć ciekawe informacje – React 
utrzymał status dominującego frameworka, jednak Vue.js zaczęło 
dynamicznie zdobywać swą pozycję kosztem słabnącej popularno-

ści Angulara. Według wspomnianego raportu aż 43% developerów 
słyszało o Vue i chciałoby go poznać, a 16% programistów z niego 
skorzystało i zrobiłoby to ponownie w przyszłości. Dla porównania w 
przypadku Angulara (2 i kolejnych wersji) dane te przedstawiają się 
następująco: 21% respondentów chce go poznać, a 22% aktualnie z 
niego korzysta.

Evan You – autor frameworka – utrzymuje się ze wsparcia na 
portalu Patreon. Co miesiąc 228 prywatnych osób i firm z całego 
świata wspiera go kwotą w wysokości $16 000.

Co ciekawe, również Polska ma swój istotny wkład w rozwój 
Vue.js. Pierwsza oficjalna konferencja (VueConf 2017), skupiona 
tylko wokół tego frameworka, odbyła się 22 i 23 czerwca 2017 roku 
we Wrocławiu. Wzięło w niej udział około 300 osób, a wśród pre-
legentów był między innymi Evan You. Oficjalny newsletter Vue.js 
również prowadzony jest przez Polaków, a oba te przedsięwzięcia 
skupiają się wokół firmy Monterail z Wrocławia.

VUE.JS W PRAKTYCE
Vue.js może być wykorzystane zarówno jako prosta biblioteka, jak 
i w formie pełnoprawnego frameworka. Aby skorzystać z funkcjo-
nalności Vue, wystarczy po prostu umieścić tag script ze źródłem 
do biblioteki w pliku HTML. Aby jeszcze bardziej ułatwić sobie 
sprawę, skorzystamy z CDN.

Wersja deweloperska vue (zawiera konsolowe ostrzeżenia i tryb 
debugowania):

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue@2.5.16/dist/vue.
js"></script>

Wersja produkcyjna vue:

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue@2.5.16/dist/vue.
min.js"></script>

Wszystko, co teraz musimy zrobić, to utworzyć element HTML, na 
którym Vue będzie operował, i przypisać go w tagu script:

Listing 1. Inicjalizacja Vue

<div id="app">
{{ hello }}

</div>

Vue.js – chwilowa moda czy dojrzały 
framework?
Od momentu pierwszego publicznego wydania w lutym 2014 roku popularność 
Vue.js stale rośnie. Do jego najważniejszych zalet można zaliczyć dobrą doku-
mentację, szybkość działania, wysoką elastyczność i niski próg wejścia. Według 
raportu „State of Vue.js” 96% użytkowników skorzystałoby z tej technologii w na-
stępnych projektach. Antagoniści opisują Vue.js jako jeden z przypadków chwi-
lowej mody, zwolennicy podkreślają jego coraz większą dojrzałość i dostępność 
narzędzi. Która z grup jest bliżej prawdy?
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