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Trzy, dwa, jeden, start!
W tym rozdziale rozpoczniemy tworzenie aplikacji do zarzÈdzania zadaniami. Od razu przejdziemy do rzeczy i zaczniemy tworzyÊ komponenty niezbÚdne do obsïugi prostej listy zadañ.
W tym rozdziale poznasz nastÚpujÈce zagadnienia:
Q uruchamianie aplikacji napisanej w Angularze za pomocÈ gïównego komponentu;
Q wejĂcia i wyjĂcia komponentu;
Q dowiÈzywanie wïaĂciwoĂci do elementu hostujÈcego;
Q enkapsulacja stylów i widoku;
Q import szablonów HTML za pomocÈ mechanizmu wczytywania tekstu narzÚdzia

SystemJS;
Q wykorzystanie EventEmitter do emitowania wïasnych zdarzeñ;
Q dwukierunkowe dowiÈzania danych;
Q cykl ĝycia komponentu.

ZarzÈdzanie zadaniami
Po poprzednim rozdziale, w którym opisaïem podstawowe koncepcje, od razu przystÈpimy
do wykonania komponentów przykïadowej aplikacji do zarzÈdzania zadaniami. Najpierw zaprezentujÚ pewne podstawowe pojÚcia, a nastÚpnie sprawdzimy je w praktycznym przykïadzie.
W trakcie caïego rozdziaïu bÚdziesz zdobywaÊ wiedzÚ, w jaki sposób zapewniÊ odpowiedniÈ
strukturÚ aplikacji dziÚki wykorzystaniu komponentów. Dotyczy ona zarówno struktury folderów,
jak i interakcji pomiÚdzy poszczególnymi komponentami.
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Wizja
Aplikacja do zarzÈdzania zadaniami powinna umoĝliwiaÊ uĝytkownikom ïatwe zarzÈdzanie
niewielkimi projektami i ich organizowanie. UĝytecznoĂÊ to jeden z najwaĝniejszych elementów
kaĝdej aplikacji — warto zaprojektowaÊ aplikacjÚ w sposób nowoczesny i przyjazny dla uĝytkownika.

WyglÈd aplikacji do zarzÈdzania zadaniami, którÈ bÚdziemy tworzyli w tej ksiÈĝce
Aplikacja powstanie z wielu róĝnych komponentów umoĝliwiajÈcych utworzenie platformy, która
zapewni elastyczne zarzÈdzanie zadaniami. Zdefiniujmy podstawowe funkcjonalnoĂci aplikacji:
Q zarzÈdzanie zadaniami w wielu projektach i prezentowanie podsumowania projektu;
Q proste harmonogramowanie i mechanizm Ăledzenia czasu pracy;
Q widok podsumowania z wykresami graficznymi;
Q Ăledzenie aktywnoĂci i wizualny log wszystkich zmian;
Q prosty system komentarzy, który dziaïaïby miÚdzy róĝnymi komponentami.

Aplikacja do zarzÈdzania zadaniami posïuĝy jako gïówny przykïad do zobrazowania wspóïpracy
komponentów. Oznacza to jednak, ĝe klocki, z których bÚdziemy budowaÊ, bÚdÈ poddane
gïównemu tematowi ksiÈĝki. OczywiĂcie poza komponentami aplikacja potrzebuje innych funkcjonalnoĂci, na przykïad projektu wizualnego, zarzÈdzania sesjÈ i innych istotnych elementów.
ChoÊ kod dotyczÈcy miÚdzy innymi warstwy wizualnej moĝna pobraÊ ze strony WWW, w ksiÈĝce
skupimy siÚ na kodzie samych komponentów.
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Zaczynamy od zera
Zacznijmy od utworzenia nowego folderu o nazwie angular-2-komponenty, w którym znajdzie
siÚ budowana aplikacja:
1. Otwórz okno konsoli wewnÈtrz nowo utworzonego folderu i wykonaj poniĝsze
polecenie, aby zainicjalizowaÊ nowy projekt Node.js:
npm init

2. Zakoñcz kreator, odpowiadajÈc na wszystkie pytania przy uĝyciu wartoĂci
domyĂlnych (klawisz Enter).
3. Poniewaĝ uĝywamy JSPM do zarzÈdzania zaleĝnoĂciami, musimy zainstalowaÊ
to narzÚdzie jako zaleĝnoĂÊ projektu Node.js:
npm install jspm --save-dev

4. Zainicjalizuj projekt JSPM wewnÈtrz folderu aplikacji. Zastosuj domyĂlne
ustawienia dla wszystkich wartoĂci (klawisz Enter) poza ustawieniami dotyczÈcym
transpilatora — wybierz wartoĂÊ TypeScript. Rozpocznij kreator poleceniem:
jspm init

5. Uĝyj JSPM do instalacji istotnych pakietów Angulara 2 jako zaleĝnoĂci projektu.
Dodatkowo zainstalujemy inne zaleĝnoĂci, miÚdzy innymi plugin, który wczytuje
pliki tekstowe jako moduïy. WiÚcej informacji na ten temat pojawi siÚ w dalszej
czÚĂci rozdziaïu.
jspm install npm:@angular/core npm:@angular/common npm:@angular/compiler
npm:@angular/platform-browser-dynamic npm:@angular/platform-browser npm:rxjs
text reflect-metadata zone.js

Sprawděmy, co udaïo nam siÚ wykonaÊ za pomocÈ narzÚdzi wiersza poleceñ NPM i JSPM.
Plik package.json to gïówny plik konfiguracyjny Node.js, który posïuĝy równieĝ jako baza dla JSPM
(menedĝer pakietów) i SystemJS (wczytywanie moduïów i transpilacja). JeĂli zajrzysz do
pliku package.json, zobaczysz fragment dotyczÈcy zaleĝnoĂci JSPM:
"jspm": {
"dependencies": {
"@angular/common": "npm:@angular/common@^2.0.1",
"@angular/compiler": "npm:@angular/compiler@^2.0.1",
"@angular/core": "npm:@angular/core@^2.0.1",
"@angular/platform-browser": "npm:@angular/platform-browser@^2.0.1",
"@angular/platform-browser-dynamic": "npm:@angular/
´platform-browser-dynamic@^2.0.1",
"reflect-metadata": "npm:reflect-metadata@^0.1.8",
"rxjs": "npm:rxjs@^5.0.0-beta.12",
"text": "github:systemjs/plugin-text@^0.0.9",
"zone.js": "npm:zone.js@^0.6.25"
},
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"devDependencies": {
"typescript": "npm:typescript@1.8.10"
}
}

Przyjrzyjmy siÚ najwaĝniejszym zaleĝnoĂciom zainstalowanym przy uĝyciu JSPM i ich zastosowaniu.
Pakiet

Opis

@angular/core

To gïówny pakiet dotyczÈcy Angulara 2, pobieranym z repozytorium NPM. JeĂli pamiÚtasz
z rozdziaïu 1., JSPM to tylko menedĝer, który korzysta z innych repozytoriów. Pakiet core
zawiera wszystkie najistotniejsze moduïy, na przykïad dekorator @Component,
wykrywanie zmian, wstrzykiwanie zaleĝnoĂci itp.

@angular/common

Zawiera najbardziej podstawowe dyrektywy, takie jak NgIf i NgFor. Dodatkowo zawiera
wszystkie podstawowe przeksztaïcenia i dyrektywy zwiÈzane z obsïugÈ formularzy.

@angular/compiler

Zawiera wszystkie elementy niezbÚdne do kompilacji szablonów widoków. Angular nie
tylko umoĝliwia wczeĂniejszÈ kompilacjÚ szablonów w celu uzyskania lepszego czasu
wczytywania, ale dodatkowo pozwala na dynamicznÈ kompilacjÚ szablonu tekstowego
na wersjÚ skompilowanÈ. Ten pakiet jest niezbÚdny do kompilacji szablonów „w locie”.

@angular/platform-browser-dynamic

Zawiera funkcjonalnoĂÊ pozwalajÈcÈ uruchomiÊ aplikacjÚ z poziomu przeglÈdarki. Ten
rodzaj inicjalizacji wykorzystuje rozwiÈzanie dynamiczne, czyli dokonuje kompilacji
szablonów „w locie”.

typescript

Ta zaleĝnoĂÊ deweloperska dotyczy transpilacji kodu w TypeScripcie przez SystemJS.
W ten sposób uzyskujemy automatycznÈ zamianÚ kodu w ECMAScripcie 6 i TypeScripcie
na kod w ECMAScripcie 5 bezpoĂrednio w przeglÈdarce.

text

DomyĂlnie SystemJS obsïuguje wczytywanie tylko plików JavaScriptu, ale ten dodatek
dodaje obsïugÚ plików tekstowych. To szczególnie przydatne rozwiÈzanie, jeĂli chce siÚ
wczytaÊ szablony HTML i uniknÈÊ asynchronicznych ĝÈdañ.

Pozostaïe zaleĝnoĂci sÈ niezbÚdne do poprawnego dziaïania Angulara 2 i stanowiÈ biblioteki uzupeïniajÈce lub wdroĝenie funkcjonalnoĂci, które pojawiÈ dopiero w projektowanych wersjach jÚzyka ECMAScript.
Gïównym punktem wejĂcia do aplikacji z poziomu przeglÈdarki internetowej bÚdzie strona indeksu.
Plik index.html zapewni realizacjÚ nastÚpujÈcych zadañ.
Q Wczyta z serwerów CDN uzupeïnienie przeglÈdarki o elementy ECMAScriptu 6,

jeĂli jeszcze ich nie posiada. W ten sposób upewnimy siÚ, ĝe przeglÈdarka rozumie
najnowsze API ECMAScript 6.
Q Wczytanie SystemJS i pliku config.js, który zawiera informacje o odwzorowaniu

bibliotek wygenerowane przez JSPM.
Q Uĝycie funkcji System.import() do wczytania i wykonania gïównego punktu
wejĂcia do aplikacji, czyli pliku bootstrap.js.
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Utwórz plik index.html wewnÈtrz gïównego folderu projektu:
<!doctype html>
<html>
<head lang="pl">
<meta charset="UTF-8">
<title>Angular 2. Komponenty</title>
</head>
<body>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/es6-shim/0.35.1/es6-shim.
´min.js"></script>
<script src="jspm_packages/system.js"></script>
<script src="config.js"></script>
<script>
System.import('lib/bootstrap.js');
</script>
</body>
</html>

Przejděmy do komponentu aplikacji. Potraktuj go jako najbardziej zewnÚtrzny komponent zapewniajÈcy dziaïanie caïej aplikacji. To wïaĂnie on reprezentuje caïÈ aplikacjÚ. Kaĝda aplikacja
wymaga jednego i tylko jednego takiego komponentu. Komponent ten staje siÚ korzeniem caïego drzewa komponentów.
Nadamy gïównemu komponentowi nazwÚ App, poniewaĝ reprezentuje caïÈ aplikacjÚ. Utwórz
komponent wewnÈtrz folderu lib, który posïuĝy jako gïówny folder elementów projektu. Utwórz
plik app.js o nastÚpujÈcej zawartoĂci:
// Potrzebujemy dekoratora Component oraz wyliczenia ViewEncapsulation.
import {Component, ViewEncapsulation} from '@angular/core';
// Za pomocą wczytywania tekstowego moĪemy zaimportowaü szablon.
import template from './app.html!text';
// W ten sposób tworzymy gáówną treĞü aplikacji.
@Component({
// Informuje Angular, aby szukaá elementu <ngc-app> w celu utworzenia tego komponentu.
selector: 'ngc-app',
// Wykorzystajmy treĞü wczytanego szablonu HTML.
template,
// Poinformuj Angular, aby ignorowaá enkapsulacjĊ widoku.
encapsulation: ViewEncapsulation.None
})
export class App {}

Nie ma tu w zasadzie nic, czego o strukturze komponentu nie dowiedzielibyĂmy siÚ juĝ w poprzednim rozdziale. Pojawiïy siÚ jednak dwa nowe elementy w porównaniu z wczeĂniejszym
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komponentem. WïaĂciwoĂÊ template nie zawiera juĝ przypisanego bezpoĂrednio kodu HTML
szablonu zapisanego jako szablon ECMAScriptu 6. Szablon zostaje wczytany z zewnÚtrznego
pliku jako czÚĂÊ mechanizmu SystemJS. Aby wczytaÊ z systemu dowolny plik, wystarczy dodaÊ
!text na koñcu standardowej Ăcieĝki importu ECMAScriptu 6:
import template from './app.html!text';

Powyĝszy kod wczytuje plik app.html z aktualnego folderu i umieszcza w zmiennej template
jego zawartoĂÊ jako zwykïy tekst.
Druga róĝnica polega na zastosowaniu ViewEncapsulation do okreĂlenia, jak Angular 2 obsïuĝy
enkapsulacjÚ widoku. Angular obsïuguje trzy róĝne sposoby enkapsulacji, które zapewniajÈ róĝne
poziomy szczegóïowoĂci. Kaĝdy z tych sposobów ma swoje wady i zalety. Oto krótki opis sposobów enkapsulacji:
Sposób enkapsulacji

Opis

ViewEncapsulation.Emulated

JeĂli komponent dziaïa w tym trybie, Angular bÚdzie emulowaï enkapsulacjÚ
stylów poprzez generowanie atrybutów w komponencie, które pozwolÈ na
zastosowanie stylów CSS tylko do tego elementu. W ten sposób uzyskuje
siÚ czÚĂciowÈ hermetyzacjÚ, choÊ style zewnÚtrzne nadal mogÈ przenikaÊ
do komponentu, jeĂli sÈ stylami globalnymi.
JeĂli komponent nie zmieni sposobu enkapsulacji, tryb ten bÚdzie
stosowany domyĂlnie.

ViewEncapsulation.Native

Ten sposób enkapsulacji powinien byÊ celem hermetyzacji widoków
w Angularze 2. Wykorzystuje shadow DOM (zobacz poprzedni rozdziaï),
aby utworzyÊ odizolowany DOM dla caïego komponentu. Ten tryb wymaga
obsïugi shadow DOM przez przeglÈdarkÚ internetowÈ, wiÚc nie zawsze
moĝe byÊ zastosowany. PamiÚtaj, ĝe w tym trybie nie sÈ respektowane
globalne style, a style lokalne trzeba umieszczaÊ lokalnie w znacznikach
style lub uĝywaÊ wïaĂciwoĂci styles adnotacji komponentu.

ViewEncapsulation.None

Ten tryb informuje Angular, aby nie zapewniaï ĝadnej enkapsulacji
szablonów i stylów. Oznacza to, ĝe aplikacja bÚdzie korzystaÊ gïównie
ze stylów pochodzÈcych z globalnego pliku CSS. Z tego trybu skorzystamy
w wiÚkszoĂci komponentów prezentowanych w niniejszej ksiÈĝce. Poniewaĝ
ani shadow DOM, ani style lokalne nie bÚdÈ uĝywane, uĝyjemy klas CSS
okreĂlonych w globalnym pliku CSS.

Poniewaĝ komponent chce wczytaÊ szablon z systemu plików, utwórz w folderze lib plik app.html
o poczÈtkowej treĂci:
<div>Witaj, Ăwiecie!</div>

Na tÚ chwilÚ to wszystko, co umieĂcimy w szablonie. Struktura folderów po tej operacji powinna
mieÊ nastÚpujÈcÈ postaÊ:
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angular-2-komponenty
Ōņņ node_modules/
Ōņņ jspm_packages/
Ōņņ config.js
Ōņņ index.html
Ōņņ lib
Ōņņ app.html
Ŋņņ app.js
Ŋņņ package.json

Po utworzeniu komponentu moĝemy dodaÊ go do gïównego pliku index.html w miejscu, w którym
ma siÚ pojawiÊ na stronie WWW:
<!doctype html>
<html>
<head lang="pl">
<meta charset="UTF-8">
<title>Angular 2. Komponenty</title>
</head>
<body>
<ngc-app></ngc-app>
...

Moduï aplikacji
Angular 2 wprowadziï pojÚcie moduïów jako elementów, które informujÈ framework Angulara,
w jaki sposób kompilowaÊ i uruchamiaÊ kod znajdujÈcy siÚ wewnÈtrz wybranej grupy komponentów. Dodatkowo moduï to pewna bardzo wygodna jednostka modularyzacji aplikacji i ïÈczenia grup komponentów w jednÈ, spójnÈ caïoĂÊ. W odróĝnieniu od wczeĂniejszej wersji Angulara
obecnie wszystkie dyrektywy, komponenty i potoki muszÈ znajdowaÊ siÚ w moduïach. Moduï
moĝe niektóre z nich udostÚpniÊ do uĝycia w innych komponentach aplikacji lub innych moduïów. Ponadto w module mogÈ pojawiÊ siÚ dostawcy usïug wykorzystywani póěniej do wstrzykiwania zaleĝnoĂci (przykïad pojawi siÚ w dalszej czÚĂci rozdziaïu).
Poniewaĝ wszystkie komponenty muszÈ znajdowaÊ siÚ w moduïach, dotyczy to równieĝ utworzonego wczeĂniej komponentu aplikacji. Utwórzmy gïówny moduï aplikacji, w którym poczÈtkowo
umieĂcimy tylko komponent aplikacji.
W folderze lib utwórz plik o nazwie app.module.js i umieĂÊ w nim nastÚpujÈcÈ treĂÊ:
// Zaimportuj dekorator moduáu i pozostaáe zaleĪnoĞci.
import { NgModule }
from '@angular/core';
import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { App }
from './app';
// Utwórz moduá gáówny wykorzystujący komponent gáówny aplikacji i moduá przeglądarki.
@NgModule({
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declarations: [App],
imports:
[BrowserModule],
bootstrap:
[App],
})
export class AppModule {}

Zauwaĝ, ĝe moduï deklaruje, ĝe korzysta z komponentu App i ĝe jest to gïówny komponent aplikacji (wïaĂciwoĂÊ bootstrap). Do prawidïowego dziaïania moduïu w Ărodowisku aplikacji niezbÚdne jest jednak zaimportowanie do moduïu aplikacji moduïu zawierajÈcego elementy wspóïpracy
z przeglÈdarkÈ.

Kod startowy aplikacji
Plik index.html wczytuje plik bootstrap.js, który pojawia siÚ w znaczniku script wykorzystujÈcym import SystemJS. Plik bootstrap.js sïuĝy do wczytania wszystkich niezbÚdnych zaleĝnoĂci poczÈtkowych i rozpoczÚcia uruchamiania frameworku Angular 2.
UruchamiajÈc aplikacjÚ Angulara 2, musimy wskazaÊ gïówny moduï, który odpowiada za rdzeñ
caïej aplikacji. W tej sytuacji bÚdzie to AppModule. Poniewaĝ dziaïamy w przeglÈdarce, musimy
zaimportowaÊ funkcjÚ platformBrowserDynamic z jednej z bibliotek Angulara. NastÚpnie przekazujemy moduï aplikacji jako parametr funkcji bootstrapModule():
// Najpierw zaimportuj wymagane zaleĪnoĞci zapewniające zgodnoĞü wsteczną.
import 'zone.js';
import 'reflect-metadata';
// Zaimportuj funkcjĊ uruchamiania frameworku Angular.
import {platformBrowserDynamic} from '@angular/platform-browser-dynamic';
// Zaimportuj gáówny moduá.
import {AppModule} from './app.module';
// Uruchamiamy Angular, uĪywając gáównego moduáu aplikacyjnego.
platformBrowserDynamic().bootstrapModule(AppModule);

Pierwsze dwa importy, które pojawiïy siÚ w pliku, umoĝliwiajÈ wczytanie uzupeïnieñ API, które
zapewniajÈ zgodnoĂÊ wstecznÈ wymaganÈ przez framework. Bez tych poprawek aplikacja
Angulara 2 nie zadziaïa prawidïowo. PamiÚtaj, aby wczytaÊ te biblioteki przed rozpoczÚciem
wczytywania jakiegokolwiek kodu zwiÈzanego z aplikacjÈ Angulara.

Uruchomienie aplikacji
Kod, który wykonaliĂmy, znajduje siÚ w stanie pozwalajÈcym na pierwsze uruchomienie aplikacji.
Zanim jednak uruchomimy live-server, upewnijmy siÚ, ĝe sÈ gotowe wszystkie niezbÚdne pliki.
Struktura folderów powinna wyglÈdaÊ nastÚpujÈco:

52

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdziaá 2. • Trzy, dwa, jeden, start!

angular-2-komponenty
Ōņņ jspm_packages/
Ōņņ node_modules/
Ōņņ config.js
Ōņņ index.html
Ōņņ lib
Ōņņ app.html
Ōņņ app.js
Ōņņ app.module.js
Ŋņņ bootstrap.js
Ŋņņ package.json

Uruchommy serwer, który zapewnia automatycznÈ aktualizacjÚ kodu w przeglÈdarce. Do startu
serwera i wyĂwietlenia strony w przeglÈdarce wystarczy jedno proste polecenie:
live-server

JeĂli wszystko zadziaïa prawidïowo, w przeglÈdarce internetowej pojawi siÚ strona WWW z tekstem Witaj, Ăwiecie!.

Powtórka
Powtórzmy to, czego dowiedzieliĂmy siÚ do tej pory.
1. ZainicjalizowaliĂmy nowy projekt za pomocÈ NPM i JSPM, a nastÚpnie uĝyliĂmy
JSPM do pobrania zaleĝnoĂci Angulara 2.
2. UtworzyliĂmy gïówny komponent aplikacji w app.js oraz towarzyszÈcy mu gïówny
moduï app.module.js.
3. Ponadto utworzyliĂmy skrypt bootstrap.js, który odpowiada za rozpoczÚcie
uruchamiania frameworku Angular 2.
4. DodaliĂmy komponent do pliku index.html, umieszczajÈc znacznik odpowiadajÈcy
wïaĂciwoĂci selector komponentu.
5. UruchomiliĂmy serwer i zobaczyliĂmy pierwszy efekt swoich prac w przeglÈdarce
internetowej.

Tworzenie listy zadañ
Gdy udaïo siÚ przeprowadziÊ konfiguracjÚ aplikacji i napisaÊ gïówny komponent, moĝemy przystÈpiÊ do prac nad komponentami listy zadañ. Drugi komponent, który utworzymy, bÚdzie skupiaï siÚ na wyĂwietleniu listy zadañ. Zgodnie z zasadami kompozycji komponent task-list wykonamy jako subkomponent gïównego komponentu.
Utwórz wewnÈtrz folderu lib nowy folder o nazwie task-list, a w nim nowy plik task-list.js. UmieĂÊ
w pliku nastÚpujÈcy kod:
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import {Component, ViewEncapsulation} from '@angular/core';
import template from './task-list.html!text';
@Component({
selector: 'ngc-task-list',
// WáaĞciwoĞü host umoĪliwia ustawienie niektórych wáaĞciwoĞci
// na elemencie HTML, który powoduje uĪycie komponentu.
host: {
class: 'task-list'
},
template,
encapsulation: ViewEncapsulation.None
})
export class TaskList {
constructor() {
this.tasks = [
{title: 'Zadanie 1', done: false},
{title: 'Zadanie 2', done: true}
];
}
}

Ten bardzo prosty komponent listy przechowuje w sobie listÚ zadañ. Komponent zostanie doïÈczony do elementów HTML pasujÈcych do selektora ngc-task-list.
Utwórzmy widok dla tego komponentu, aby wyĂwietliÊ zadania. Jak ïatwo zauwaĝyÊ, musimy
utworzyÊ plik task-list.html, bo taka nazwa pojawiïa siÚ w imporcie komponentu:
<div *ngFor="let task of tasks" class="task">
<input type="checkbox" [checked]="task.done">
<div class="task__title">{{task.title}}</div>
</div>

Wykorzystujemy dyrektywÚ NgFor do powtórzenia elementu <div> o klasie task tyle razy, ile jest
zadañ na liĂcie znajdujÈcej siÚ w komponencie. Dyrektywa NgFor powoduje utworzenie przez
Angular dodatkowego szablonu, który powtórzy swojÈ zawartoĂÊ dla tylu elementów, ile jest wpisów w pobranej tablicy. Poniewaĝ obecnie tablica zawiera dwa elementy, komponent task-list
wyĂwietli dwa egzemplarze szablonu.
Jak wczeĂniej wspomniaïem, komponenty Angulara muszÈ znajdowaÊ siÚ w moduïach. ChoÊ
moglibyĂmy umieĂciÊ nowy komponent w gïównym module aplikacji, warto od samego poczÈtku
zastosowaÊ wïaĂciwÈ modularyzacjÚ i potraktowaÊ listÚ zadañ jako osobny moduï.
Utwórz w folderze task-list plik task-list.module.js o nastÚpujÈcej treĂci:
import { NgModule } from '@angular/core';
// Wczytaj moduá zawierający podstawowe dyrektywy.
import {CommonModule} from '@angular/common';
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// Wczytaj listĊ zadaĔ jako zaleĪnoĞci moduáu.
import {TaskList} from './task-list';
// Utwórz moduá listy zadaĔ.
@NgModule({
declarations: [TaskList],
imports: [CommonModule],
exports: [TaskList]
})
export class TaskListModule {}

Zauwaĝ, ĝe moduï listy zadañ importuje moduï o nazwie CommonModule. Jest to niezbÚdne, aby
komponenty zawarte w module mogïy korzystaÊ z dyrektyw NgFor i NgIf. Dodatkowo moduï
eksportuje komponent TaskList. Jest to niezbÚdne, aby z listy zadañ mógï skorzystaÊ gïówny
komponent aplikacji, poniewaĝ tylko komponenty eksportowane przez moduï sÈ widoczne dla
pozostaïej czÚĂci kodu aplikacji (enkapsulacja na poziomie moduïów).
Struktura folderu lib po dodaniu nowych elementów powinna byü nastĊpująca:
angular-2-komponenty
Ŋņņ lib
Ōņņ app.html
Ōņņ app.js
Ōņņ app.module.js
Ōņņ bootstrap.js
Ŋņņ task-list
Ōņņ task-list.html
Ōņņ task-list.module.js
Ŋņņ task-list.js

Pozostaje jeszcze dodanie nowego moduïu listy zadañ do gïównego moduïu aplikacji. Zmodyfikuj
plik app.module.js i dodaj na jego poczÈtku nastÚpujÈcy wpis:
import {TaskListModule} from './task-list/task-list.module';

W tym samym pliku uzupeïnij wiersz importujÈcy moduïu o nastÚpujÈcy wpis:
imports: [BrowserModule, TaskListModule],

W ten sposób komponenty eksportowane przez moduï TaskListModule stajÈ siÚ dostÚpne dla
komponentów obejmowanych swym zasiÚgiem przez gïówny moduï aplikacji. Oznacza to, ĝe bÚdzie mógï z komponentu TaskList skorzystaÊ komponent App.
Pozostaï do wykonania jeszcze jeden krok, czyli wstawienie w odpowiednim miejscu w pliku
app.html elementu hostujÈcego komponent task-list. Zamieñ wczeĂniejszÈ treĂÊ szablonu na
poniĝszÈ:
<ngc-task-list></ngc-task-list>

To juĝ wszystkie zmiany niezbÚdne do uruchomienia komponentu task-list. Aby sprawdziÊ,
czy wszystko dziaïa prawidïowo, uruchom serwer poleceniem live-server i sprawdě, czy
przeglÈdarka wyĂwietliïa listÚ zadañ.
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Powtórka
Powtórzmy, co udaïo nam siÚ zrealizowaÊ w poprzednim bloku zmian. WykonaliĂmy prosty
komponent wyĂwietlajÈcy listÚ zadañ i przygotowaliĂmy moduï hermetyzujÈcy elementy listy.
1. UtworzyliĂmy plik JavaScriptu komponentu, który zawiera gïównÈ logikÚ
komponentu.
2. UtworzyliĂmy szablon komponentu jako osobny plik HTML.
3. UtworzyliĂmy moduï, który bÚdzie zawieraï wszystkie komponenty dotyczÈce listy
zadañ.
4. DodaliĂmy nowy moduï do elementów importowanych przez gïówny moduï
aplikacji.
5. DodaliĂmy element HTML komponentu do gïównego szablonu aplikacji.

WïaĂciwy poziom enkapsulacji
Lista zadañ wyĂwietla siÚ poprawnie, a kod, który pozwoliï zrealizowaÊ to zadanie, wyglÈda
dobrze. JeĂli jednak powaĝnie traktujemy kompozycjÚ, powinniĂmy przemyĂleÊ projekt komponentu task-list. Jeĝeli wypiszemy na kartce obowiÈzki komponentu listy zadañ, to bÚdÈ one
nastÚpujÈce: wyĂwietlenie listy, dodanie nowego zadania do listy oraz sortowanie i filtrowanie
listy. Nie ma tu jednak mowy o zagadnieniach realizowanych przez pojedyncze zadanie. Oznacza
to, ĝe rendering pojedynczego zadania wykracza poza obowiÈzki komponentu listy zadañ. Komponent powinien stanowiÊ dla zadañ jedynie kontener.
JeĂli przyjrzymy siÚ kodowi ponownie, okaĝe siÚ, ĝe ïamie zasadÚ pojedynczej odpowiedzialnoĂci
i renderuje caïe zadania jako czÚĂÊ komponentu task-list. Zastanówmy siÚ, jak moĝemy to naprawiÊ poprzez zwiÚkszenie szczegóïowoĂci enkapsulacji.
Przeprowadzimy w tym podrozdziale proste Êwiczenie z refaktoryzacji kodu nazywane ekstrakcjÈ.
Wyniesiemy szablon odpowiedzialny za pojedyncze zadanie z listy zadañ do caïkowicie nowego
komponentu.
Utwórz w folderze task-list nowy podfolder o nazwie task, a w nim plik szablonu o nazwie
task.html:
<input type="checkbox" [checked]="task.done">
<div class="task__title">{{task.title}}</div>

ZawartoĂÊ pliku task.html w duĝej mierze odpowiada zawartoĂci szablonu task-list.html. Odnosimy
siÚ jednak w nowym kodzie do nowego modelu o nazwie task.
W folderze task utwórz nowy plik JavaScriptu o nazwie task.js, który bÚdzie zawieraï klasÚ sterujÈcÈ komponentem:
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import {Component, Input, ViewEncapsulation} from '@angular/core';
import template from './task.html!text';
@Component({
selector: 'ngc-task',
host: {
class: 'task'
},
template,
encapsulation: ViewEncapsulation.None
})
export class Task {
// Model task moĪe zostaü doáączony w elemencie nadrzĊdnym w widoku.
@Input() task;
}

W poprzednim rozdziale mówiliĂmy o enkapsulacji i warunkach tworzenia czystej hermetyzacji
komponentów interfejsu uĝytkownika. Jednym z tych warunków byïo okreĂlenie wïaĂciwych
interfejsów wejĂcia i wyjĂcia z komponentu. Takie punkty sÈ niezbÚdne, aby komponent dziaïaï
poprawnie jako czÚĂÊ kompozycji. To wïaĂnie w ten sposób komponent otrzyma dane lub je
opublikuje.
Przedstawiona implementacja komponentu zadania wykorzystuje adnotacjÚ @Input, aby wskazaÊ
pole klasy jako wïaĂciwoĂÊ wejĂciowÈ. Aby móc zastosowaÊ adnotacjÚ, musimy jÈ wczeĂniej
zaimportowaÊ z gïównego moduïu Angulara.
WïaĂciwoĂci wejĂciowe w Angularze umoĝliwiajÈ dowiÈzanie wyraĝeñ w szablonach do pól
egzemplarza komponentu. Uzyskujemy w ten sposób mechanizm przekazania danych z zewnÈtrz
komponentu do jego wnÚtrza przy uĝyciu szablonu komponentu. Z punktu widzenia komponentu
jest to przykïad dowiÈzania jednokierunkowego.
JeĂli zastosujemy dowiÈzanie wïaĂciwoĂci dla zwykïego atrybutu DOM, Angular dowiÈĝe wyraĝenie bezpoĂrednio do wïaĂciwoĂci DOM elementu. WïaĂnie ten rodzaj dowiÈzania wykorzystujemy dla oznaczenia zakoñczenia zadania — wïaĂciwoĂÊ checked elementu input.
Uĝycie

Opis

@Input() inputProp;

Umoĝliwia dowiÈzanie atrybutu inputProp w komponencie nadrzÚdnym
do wïaĂciwoĂci uĝywanego elementu.
Angular zakïada, ĝe atrybut elementu ma takÈ samÈ nazwÚ jak wïaĂciwoĂÊ.

@Input('inp') inputProp;

Moĝna zmieniÊ nazwÚ atrybutu widocznÈ na zewnÈtrz komponentu.
W przedstawionym przykïadzie atrybut inp zostanie przekazany do wïaĂciwoĂci
wejĂciowej komponentu o nazwie inputProp.

Ostatni brakujÈcy element to modyfikacja istniejÈcego szablonu listy zadañ, aby zaczÈï uĝywaÊ
nowego komponentu.
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Odniesiemy siÚ do komponentu zadania, dodajÈc w szablonie listy znacznik <ngc-task>, czyli
nazwÚ podanÈ w selektorze komponentu zadania. Dodamy równieĝ dowiÈzanie wïaĂciwoĂci.
W tym celu przekaĝemy obiekt task z aktualnej iteracji NgFor do wejĂcia task komponentu task.
ZastÈp aktualnÈ zawartoĂÊ pliku task-list.html poniĝszÈ:
<ngc-task *ngFor="let task of tasks"
[task]="task"></ngc-task>

Aby komponent task-list wiedziaï o komponencie task, musimy dodaÊ go do deklaracji dostÚpnych w module listy zadañ. W tym celu zmodyfikuj plik task-list.module.js w sposób przedstawiony poniĝej:
...
import {Task} from './task/task';
@NgModule({
declarations: [TaskList, Task],
...
})
...

Gratulacje! Udaïo nam siÚ zrefaktoryzowaÊ listÚ zadañ i przenieĂÊ pojedyncze zadanie do wïasnego komponentu w celu uzyskania czystej enkapsulacji. Moĝemy powiedzieÊ, ĝe lista zadañ to
kompozycja pojedynczych zadañ.
Z punktu widzenia konserwacji i przyszïego wielokrotnego wykorzystania elementów tego rodzaju
refaktoryzacja stanowi bardzo waĝny krok w procesie budowania aplikacji. Warto caïy czas poszukiwaÊ moĝliwoĂci rozbicia elementu na mniejsze komponenty, jeĂli tylko taka zmiana moĝe okazaÊ
siÚ pomocna w przyszïoĂci. OczywiĂcie nie naleĝy teĝ przesadzaÊ — nie istnieje ĝadna zïota zasada
szczegóïowoĂci komponentów, wiÚc warto kierowaÊ siÚ zdrowym rozsÈdkiem.
Odpowiednia szczegóïowoĂÊ enkapsulacji w architekturze komponentowej zawsze zaleĝy od kontekstu.
Moja osobista wskazówka polega na trzymaniu siÚ zasad projektowania obiektowego, na przykïad zasady
pojedynczej odpowiedzialnoĂci, co pozwala wïaĂciwie zaprojektowaÊ drzewo komponentów. Zawsze upewnij
siÚ, ĝe komponent robi tylko to, co sugeruje jego nazwa. Lista zadañ odpowiada za prezentacjÚ listy i ewentualnÈ jej filtracjÚ. OdpowiedzialnoĂÊ za prezentacjÚ pojedynczego zadania i zwiÈzanych z nim operacji z pewnoĂciÈ nie naleĝy do komponentu listy zadañ, ale do komponentu zadania.

Powtórka
W tej czÚĂci rozdziaïu przeprowadziliĂmy rozbicie jednego komponentu na dwa mniejsze, co zapewniïo lepszÈ enkapsulacjÚ. Dodatkowo zapoznaliĂmy siÚ z dowiÈzaniem wïaĂciwoĂci komponentu do argumentów wejĂciowych. WykonaliĂmy nastÚpujÈce zadania.
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1. UtworzyliĂmy subkomponent zadania.
2. WykorzystaliĂmy nowy subkomponent wewnÈtrz komponentu task-list.
3. WykorzystaliĂmy dowiÈzanie jednokierunkowe, aby przekazaÊ dane z komponentu
listy do konkretnego komponentu zadania.

WejĂcie generuje wyjĂcie
Lista zadañ zaczyna wyglÈdaÊ coraz lepiej, ale byïaby bezuĝyteczna, gdyby uĝytkownik nie
mógï dodawaÊ do niej nowych zadañ. Utwórzmy komponent zapewniajÈcy wpisywanie nowych
zadañ. Poniewaĝ komponent ten bÚdzie stanowiï czÚĂÊ gïównego komponentu listy zadañ, utwórz
podfolder enter-task w folderze task-list. Zadaniem komponentu bÚdzie obsïuga caïej logiki interfejsu uĝytkownika zwiÈzanej z wprowadzeniem nowego zadania.
Wykorzystajmy tÚ samÈ konwencjÚ co w pozostaïych komponentach i utwórzmy plik o nazwie
enter-task.html do przechowywania szablonu komponentu:
<input type="text" class="enter-task__title-input"
placeholder="Wpisz tytuï nowego zadania..."
#titleInput>
<button class="button" (click)="enterTask(titleInput)">Dodaj zadanie</button>

Szablon skïada siÚ z pola wejĂciowego oraz przycisku do wpisywania nowego zadania. W szablonie korzystamy z tak zwanych zmiennych lokalnych widoku, aby nadaÊ polu wejĂciowemu
nazwÚ #titleInput. Po nadaniu elementowi nazwy moĝna odnieĂÊ siÚ do niego jako titleInput
w innym elemencie aktualnego widoku komponentu.
W przedstawionym przykïadzie wykorzystujemy ten mechanizm do przekazania pola wejĂciowego jako elementu DOM do funkcji enterTask, która zostanie uruchomiona po klikniÚciu przycisku
Dodaj zadanie.
Przyjrzyjmy siÚ implementacji klasy komponentu odpowiedzialnej za dodanie nowego zadania,
która znajdzie siÚ w pliku enter-task.js:
import {Component, Output, ViewEncapsulation, EventEmitter} from
´'@angular/core';
import template from './enter-task.html!text';
@Component({
selector: 'ngc-enter-task',
host: {
class: 'enter-task'
},
template,
encapsulation: ViewEncapsulation.None
})
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export class EnterTask {
// Emiter zdarzeĔ, który zostaje wywoáany, gdy wpiszemy nowe zadanie.
@Output() taskEntered = new EventEmitter();
// Funkcja emituje zdarzenie taskEntered i czyĞci pole tytuáu zadania.
enterTask(titleInput) {
this.taskEntered.next(titleInput.value);
titleInput.value = '';
titleInput.focus();
}
}

W tym komponencie zastosowaliĂmy podejĂcie projektowe, które stara siÚ zapewniÊ moĝliwie
luěne powiÈzanie listy zadañ z kodem odpowiadajÈcym za zbieranie nowych zadañ. ChoÊ sam
komponent jest mocno powiÈzany z listÈ zadañ, sam nie zawiera ĝadnego jawnego odniesienia
do listy.
JednÈ z najprostszych form odwrócenia sterowania jest funkcja wywoïania zwrotnego lub nasïuchiwanie zdarzeñ. W komponencie stosujemy adnotacjÚ @Output, aby utworzyÊ emiter zdarzeñ.
WïaĂciwoĂci wyjĂciowe muszÈ byÊ polami egzemplarza komponentu, które przechowujÈ emiter
zdarzeñ. Kod dodajÈcy komponent wykorzysta reprezentujÈcy go element HTML do dowiÈzania
swojej logiki i rozpoczÚcia nasïuchiwania zdarzeñ. W ten sposób uzyskujemy ogromnÈ elastycznoĂÊ i czysty projekt aplikacji, poniewaĝ zïÈczenie poszczególnych klocków nastÚpuje w widoku.
Uĝycie

Opis

@Output() outputProp =
´new EventEmitter();

Po wykonaniu metody outputProp.next() zostanie wyemitowane
zdarzenie powiÈzane z nazwÈ outputProp. Angular bÚdzie
oczekiwaï dowiÈzania nasïuchiwania tego zdarzenia w kodzie
szablonu uĝywajÈcym tego komponentu o postaci:
<my-comp (outputProp)="doSomething()">
W wyraĝeniu dotyczÈcym zdarzenia zawsze pojawi siÚ dostÚp do
sztucznie wygenerowanej zmiennej $event. Zmienna ta odnosi
siÚ do danych przekazanych od obiektu EventEmitter.

@Output('out') outputProp =
´new EventEmitter();

Zastosuj ten format, jeĂli wïaĂciwoĂci wyjĂciowe dostÚpne
w komponentach nadrzÚdnych majÈ stosowaÊ innÈ nazwÚ niĝ
wewnÈtrz komponentu. W przedstawionym przykïadzie powiÈzanie
z wywoïaniem funkcji outputProp.next() wymaga zastosowania
poniĝszego kodu w komponencie nadrzÚdnym:
<my-comp (out)="doSomething()">

Wykorzystajmy nowy komponent do dodawania nowych zadañ do komponentu task-list.
Zmodyfikujmy istniejÈcy szablon komponentu listy zadañ. Otwórz plik task-list.html znajdujÈcy
siÚ w folderze task-list. Musimy dodaÊ komponent enter-task, a takĝe obsïuĝyÊ zdarzenie, które
bÚdzie emitowane po wpisaniu nowego zadania w komponencie:
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<ngc-enter-task (taskEntered)="addTask($event)">
</ngc-enter-task>
<ngc-task *ngFor="let task of tasks"
[task]="task"></ngc-task>

Poniewaĝ wïaĂciwoĂÊ wyjĂciowa komponentu enter-task nosi nazwÚ taskEntered, moĝemy jÈ
dowiÈzaÊ do atrybutu (taskEntered)="" elementu HTML w komponencie nadrzÚdnym.
W wyraĝeniu wpisujemy nazwÚ funkcji komponentu task-list o nazwie addTask. Potrzebujemy
równieĝ skorzystaÊ ze zmiennej $event, która zawiera tytuï zadania wyemitowany z komponentu
enter-task. Gdy klikniemy przycisk w komponencie enter-task, zostanie zgïoszone zdarzenie,
które przechwyci komponent nadrzÚdny i skieruje je do funkcji addTask.
Musimy równieĝ dokonaÊ pewnych drobnych zmian w napisanym w JavaScripcie kodzie komponentu task-list. Otwórz plik task-list.js i dodaj pogrubiony fragment:
export class TaskList {
...
// Funkcja dodająca zadanie z widoku.
addTask(title) {
this.tasks.push({
title, done: false
});
}
}

DodaliĂmy w kodzie komponentu funkcjÚ addTask(), która dodaje nowe zadanie do listy na
podstawie tytuïu otrzymanego jako parametr. ZamknÚliĂmy w ten sposób caïy krÈg — zdarzenie
z komponentu enter-task trafia do tej funkcji i powoduje dodanie zadania w komponencie
task-list.
Ostatnia zmiana dotyczy dodania nowego komponentu do moduïu listy zadañ, aby komponent
staï siÚ widoczny dla innych komponentów wewnÈtrz moduïu. Otwórz plik task-list.module.js
i dodaj pogrubione fragmenty:
...
// Komponent do wpisywania nowych zadaĔ.
import {EnterTask} from './enter-task/enter-task';
@NgModule({
declarations: [TaskList, Task, EnterTask],
...
})

Uruchom serwer projektu i sprawdě, czy moĝesz dodawaÊ nowe zadania. Zauwaĝ, ĝe dodane
zadanie automatycznie pojawi siÚ na liĂcie.
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Powtórka
DodaliĂmy nowy subkomponent listy zadañ, który odpowiada za zapewnienie logiki interfejsu
uĝytkownika zwiÈzanej z dodawaniem nowych zadañ. WzbogaciliĂmy projekt o nastÚpujÈce
elementy.
1. UtworzyliĂmy subkomponent, który jest luěno powiÈzany z resztÈ kodu
wïaĂciwoĂciami wyjĂciowymi i emiterami zdarzeñ.
2. PoznaliĂmy adnotacjÚ @Output i jej wykorzystanie do tworzenia wïaĂciwoĂci
wyjĂciowych.
3. WykorzystaliĂmy dowiÈzanie zdarzeñ, aby powiÈzaÊ zachowanie, czyli przekazaÊ
dane od widoku do komponentu.

Wïasne elementy interfejsu uĝytkownika
Standardowe elementy interfejsu uĝytkownika dostÚpne w kaĝdej przeglÈdarce internetowej
sprawdzajÈ siÚ, ale czÚsto nowoczesne aplikacje internetowe wymagajÈ bardziej zïoĝonych i inteligentnych elementów wejĂciowych niĝ te dostÚpne domyĂlnie.
Wykonamy dwa wïasne elementy interfejsu uĝytkownika, które wykorzystamy w dalszej czÚĂci
aplikacji, aby uczyniÊ jej obsïugÚ znacznie wygodniejszÈ:
Q Pole wyboru — choÊ istnieje pole wyboru wbudowane w przeglÈdarkÚ, czasem

trudno dostosowaÊ je do wizualnego wyglÈdu pozostaïej czÚĂci aplikacji.
Wbudowane pola wyboru majÈ ograniczonÈ zdolnoĂÊ dostosowywania swojego
wyglÈdu, wiÚc nieïatwo dostosowaÊ je do wymagañ. Nie od dziĂ wiadomo,
ĝe nieraz to maïe elementy powodujÈ, iĝ z aplikacji korzysta siÚ wygodnie.
Q Przyciski przeïÈczania — to lista przycisków przeïÈczania, w której w danej chwili

tylko jeden z przycisków moĝe byÊ wïÈczony. W zwykïej przeglÈdarce uĝylibyĂmy
w ich miejscu przycisków opcji (ang. radio button). Podobnie jak z polami wyboru,
ich styl wizualny nie zawsze udaje siÚ dostosowaÊ do wymagañ wyglÈdu strony.
Lista przycisków w wielu przypadkach w duĝo bardziej nowoczesny sposób reprezentuje
wybór typu „jeden z listy”. A tak poza tym to kto nie lubi wciskaÊ przycisków?
Zacznijmy od wykonania pola wyboru. Poniewaĝ w przyszïoĂci bÚdziemy najprawdopodobniej
wykonywaÊ znacznie wiÚcej elementów interfejsu uĝytkownika, utwórzmy w folderze lib folder ui.
W folderze ui utwórz folder checkbox dla komponentu pola wyboru. NastÚpnie utwórz w nowym
folderze plik checkbox.html i wstaw w nim poniĝszy kod:
<input type="checkbox"
[checked]="checked"
(change)="onChecke dChange($event.target.checked)">
{{label}}
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W szablonie zastosowaliĂmy dwa dowiÈzana. Pierwsze z nich to dowiÈzanie do wïaĂciwoĂci
checked elementu DOM. Pole checked obsïugujÈce to dowiÈzanie po stronie komponentu wykonamy w dalszej czÚĂci rozdziaïu.
Dodatkowo dodaliĂmy dowiÈzanie nasïuchiwania zdarzenia zmiany stanu pola opcji (change).
Kaĝde wywoïanie tego zdarzenia spowoduje wywoïanie funkcji onCheckedChange w klasie komponentu. Uĝywamy syntetycznej zmiennej $event, aby przekazaÊ nowÈ wartoĂÊ wïaĂciwoĂci checked
elementu, który byï ěródïem zdarzenia.
Wykonajmy równieĝ implementacjÚ klasy komponentu. Utwórz w folderze checkbox nowy plik
checkbox.js o nastÚpujÈcej treĂci:
import {Component, Input, Output, ViewEncapsulation, EventEmitter} from
'@angular/core';
import template from './checkbox.html!text';
@Component({
selector: 'ngc-checkbox',
host: {
class: 'checkbox'
},
template,
encapsulation: ViewEncapsulation.None
})
export class Checkbox {
// Opcjonalna etykieta, którą moĪna nadaü opcji.
@Input() label;
// Informacja, czy opcja jest wáączona czy wyáączona.
@Input() checked;
// Emiter zdarzeĔ, gdy dochodzi do zmiany stanu zaznaczenia.
// Korzysta z konwencji odnoszącej siĊ do dowiązania dwukierunkowego [(checked)].
@Output() checkedChange = new EventEmitter();
// Ta funkcja spowoduje zgáoszenie zdarzenia.
onCheckedChange(checked) {
this.checkedChange.next(checked);
}
}

W zasadzie klasa komponentu nie zawiera ĝadnych specjalnych elementów, jeĂli przyjrzymy siÚ
jej tylko pobieĝnie. Uĝywa wïaĂciwoĂci wejĂciowej, aby umoĝliwiÊ ustawienie stanu zaznaczenia
z zewnÈtrz, a dodatkowo posiada wïaĂciwoĂÊ wyjĂciowÈ w postaci emitera zdarzeñ, aby poinformowaÊ zewnÚtrzne komponenty o dokonanej zmianie stanu. Istnieje jednak pewna konwencja
nazewnicza, która czyni komponent doĂÊ szczególnym. Konwencja, w której nazwa wïaĂciwoĂci
wejĂciowej pojawia siÚ równieĝ w nazwie wïaĂciwoĂci wyjĂciowej, ale z dodanym sïowem Change,
powoduje, ĝe programista stosujÈcy komponent moĝe skorzystaÊ ze skrótu zapewniajÈcego dowiÈzanie dwukierunkowe.
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Angular jako taki nie zapewnia dowiÈzania dwukierunkowego, ale jego wykonanie jest dziecinnie
proste. W zasadzie dwukierunkowe dowiÈzanie danych nie róĝni siÚ znaczÈco od poïÈczenia
dowiÈzania wïaĂciwoĂci z dowiÈzaniem zdarzenia.
Poniĝszy przykïad tworzy bardzo proste dowiÈzanie dwukierunkowe dla pola tekstowego:
<input type="text" (input)="value = $event.target.value"
[value]="value">

Prostota Angulara i ogólne podejĂcie do rozszerzania wbudowanej funkcjonalnoĂci przeglÈdarek
czyni implementacjÚ tego mechanizmu wyjÈtkowo prostÈ.
Implementacja dowiÈzania dwukierunkowego miÚdzy komponentem i subkomponentem nie jest
wcale trudniejsza. W zasadzie musimy siÚ tylko skupiÊ na uczestniczÈcych w zadaniu wïaĂciwoĂciach wejĂciowych i wyjĂciowych subkomponentu.
Przyjrzyj siÚ poniĝszemu diagramowi.

DowiÈzanie dwukierunkowe miÚdzy polami skïadowymi komponentu i subkomponentem
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Poniewaĝ dowiÈzanie dwukierunkowe byïo funkcjonalnoĂciÈ, której dodania do Angulara domagaïo siÚ wiele osób, istnieje bardzo przydatny skrót pozwalajÈcy je uzyskaÊ. Przyjrzyjmy siÚ
kilku przykïadom, w jaki sposób zaimplementowaÊ dowiÈzanie danych miÚdzy szablonem komponentu a subkomponentem.
WïaĂciwoĂci
subkomponentu

DowiÈzania w szablonie komponentu

@Input() text;

<sc [text]="myText"

@Output() textOut =

(textOut)="myText = $event">

new EventEmitter();

DowiÈĝemy wïaĂciwoĂÊ myText komponentu do wïaĂciwoĂci wejĂciowej text
subkomponentu. Dodatkowo wyïapujemy zdarzenie textOut z subkomponentu
i aktualizujemy wïaĂciwoĂÊ myText.

@Input() text;

<sc [(text)]="myText">

@Output() textChange =

Moĝemy uproĂciÊ dowiÈzanie dwukierunkowe poprzez uĝycie konwencji
nazewniczej, w której emiter zdarzeñ ma doïÈczone na koñcu sïowo Change,
ale poza tym nazwy sÈ identyczne. Taki zapis pozwala zastosowaÊ w szablonie
skróconÈ notacjÚ w postaci [(wïaĂciwoĂÊ)].

new EventEmitter();

JeĂli przyjrzymy siÚ implementacji komponentu checkbox, zauwaĝymy dostosowanie siÚ do konwencji pozwalajÈcej na uĝycie skróconego zapisu dowiÈzania dwukierunkowego. W ten sposób,
piszÈc szablony uĝywajÈce komponentu checkbox, bÚdziemy mogli zaoszczÚdziÊ sobie nieco pisania.
Poniewaĝ tworzymy nowy zestaw komponentów, bÚdziemy potrzebowali nowego moduïu Angulara.
W folderze ui utwórz plik ui.module.js i umieĂÊ w nim poniĝszy kod:
import { NgModule } from '@angular/core';
// Wczytaj moduá zawierający podstawowe dyrektywy.
import {CommonModule} from '@angular/common';
// Wczytaj komponenty.
import {Checkbox} from './checkbox/checkbox';
// Utwórz moduá listy zadaĔ.
@NgModule({
declarations: [Checkbox],
imports: [CommonModule],
exports: [Checkbox]
})
export class UIModule {}

W przedstawionym kodzie moduïu nie ma ĝadnych nowych elementów, ale warto pamiÚtaÊ,
ĝe uĝycie komponentów na zewnÈtrz moduïu wymaga podania ich równieĝ w sekcji exports.
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Poniewaĝ moduï listy zadañ bÚdzie korzystaï z moduïu interfejsu uĝytkownika, nanieĂ w pliku
task-list/task-list.module.js pogrubione zmiany:
...
// Wczytaj moduá zawierający komponenty interfejsu uĪytkownika.
import {UIModule} from '../ui/ui.module';
...
@NgModule({
imports: [CommonModule, UIModule],
...
})
...

Zintegrujmy nowy komponent z komponentem zadania, zastÚpujÈc obecnie stosowanÈ implementacjÚ zwykïego pola wyboru. Zmodyfikuj plik task.html znajdujÈcy siÚ w folderze task-list/task.
ZastÈp pole wyboru wbudowane w przeglÈdarkÚ poniĝszym kodem:
<ngc-checkbox [(checked)]="task.done"></ngc-checkbox>

Poniewaĝ importujemy moduï interfejsu uĝytkownika w module listy zadañ, komponent checkbox
bÚdzie dostÚpny we wszystkich komponentach moduïu listy. Musimy jednak dodaÊ w pliku
task.js dodatkowÈ obsïugÚ stanu zaznaczenia. Wprowadě w pliku nastÚpujÈce zmiany.
...
import {..., HostBinding} from '@angular/core';
...
export class Task {
// Model task moĪe zostaü doáączony na elemencie nadrzĊdnym wewnątrz widoku.
@Input() task;
@HostBinding('class.task--done')
get done() {
return this.task && this.task.done;
}
}

Juĝ wczeĂniej wykorzystywaliĂmy wïaĂciwoĂÊ host w komponentach. Umoĝliwia ona zdefiniowanie dodatkowych zdarzeñ lub wïaĂciwoĂci w elemencie hostujÈcym komponent. Element hostujÈcy to element DOM, w którym znajduje siÚ komponent wewnÈtrz komponentu nadrzÚdnego.
Istnieje jednak inny sposób ustawiania wïaĂciwoĂci na elemencie hostujÈcym komponent,
który przydaje siÚ, jeĂli musimy ustawiaÊ wïaĂciwoĂÊ na podstawie danych znajdujÈcych siÚ
w komponencie.
Adnotacja @HostBinding umoĝliwia tworzenie dowiÈzañ wïaĂciwoĂci w elemencie hostujÈcym
komponent na podstawie skïadowych komponentu. Przedstawiony kod wykorzystuje adnotacjÚ
do warunkowego ustawienia klasy CSS task--done w elemencie HTML komponentu. W ten
sposób odróĝnimy wizualnie zadania zakoñczone od trwajÈcych.
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Byï to ostatni krok integrujÈcy wïasny komponent checkbox z listÈ zadañ. Uruchom serwer poleceniem live-server i pobaw siÚ duĝymi polami wyboru na liĂcie zadañ. Czy nie sÈ one duĝo
przyjemniejsze do zaznaczania niĝ standardowe pola wyboru? Nie zaniedbujmy interfejsów
uĝytkownika. Moĝe to mieÊ bardzo pozytywny wpïyw na popularnoĂÊ produktu.

Lista zadañ po dodaniu wïasnego komponentu checkbox

Po zakoñczeniu prac nad komponentem checkbox moĝemy rozpoczÈÊ prace nad komponentem
przeïÈczania przycisków, z którego skorzystamy w nastÚpnym podrozdziale. Utwórz w folderze ui
folder o nazwie toggle, a w nim plik toggle.html o nastÚpujÈcej treĂci:
<button class="button button--toggle"
*ngFor="let button of buttonList"
[class.button--active]="button === selectedButton"
(click)="onButtonActivate(button)">{{button}}</button>

Tak naprawdÚ nie pojawi siÚ tu nic nowego! Powielamy przycisk kilkukrotnie za pomocÈ dyrektywy NgFor na podstawie zawartoĂci listy buttonList. Lista zawiera etykiety przycisków. Warunkowo
ustawiamy klasÚ CSS o nazwie button--active za pomocÈ dowiÈzania wïaĂciwoĂci, porównujÈc
aktualny przycisk z nazwÈ znajdujÈcÈ siÚ w polu selectedButton. KlikniÚcie przycisku powoduje
wywoïanie funkcji onButtonActivate, która otrzyma treĂÊ aktualnie klikniÚtego przycisku.
W folderze toggle utwórz plik toggle.js i umieĂÊ w nim poniĝszÈ klasÚ komponentu:
import {Component, Input, Output, ViewEncapsulation, EventEmitter}
´from '@angular/core';
import template from './toggle.html!text';
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@Component({
selector: 'ngc-toggle',
host: {
class: 'toggle'
},
template,
encapsulation: ViewEncapsulation.None
})
export class Toggle {
// Lista obiektów, która zostanie wykorzystana jako wartoĞci przycisku.
@Input() buttonList;
// WejĞcie i stan informujący, który przycisk jest wybrany, muszą odnosiü siĊ do obiektu
// w buttonList.
@Input() selectedButton;
// Emiter zdarzeĔ po zmianie selectedButton wykorzystuje dowiązanie dwukierunkowe
// o skáadni [(selected-button)].
@Output() selectedButtonChange = new EventEmitter();
// Funkcja zwrotna cyklu Īycia komponentu wywoáywana po tym, jak konstruktor i dane
// wejĞciowe zostaáy ustawione.
ngOnInit() {
if (this.selectedButton === undefined) {
this.selectedButton = this.buttonList[0];
}
}
// Funkcja wybierająca wybrany przycisk i emitująca zdarzenie.
onButtonActivate(button) {
this.selectedButton = button;
this.selectedButtonChange.next(button);
}
}

W komponencie wykorzystujemy skïadowÈ buttonList jako tablicÚ obiektów, po której iterujemy
w szablonie dyrektywÈ NgFor. Skïadowa buttonList jest wïaĂciwoĂciÈ wejĂciowÈ, wiÚc trafi to
komponentu jako czÚĂÊ danych z komponentu nadrzÚdnego.
Skïadowa selectedButton przechowuje aktualnie wybrany obiekt tablicy buttonList. Wykorzystujemy dla niej dowiÈzanie dwukierunkowe. W ten sposób moĝemy nie tylko zmodyfikowaÊ
aktualne zaznaczenie z komponentu, ale równieĝ poinformowaÊ Ăwiat zewnÚtrzny o wybraniu
innego przycisku przez uĝytkownika.
WewnÈtrz funkcji onButtonActivate ustawiamy skïadowÈ selectedButton i zgïaszamy zdarzenie
zmiany.
MetodÚ ngOnInit wywoïa Angular, bo stanowi ona jednÈ z metod cyklu ĝycia dyrektyw i komponentów. W sytuacji, gdy zmienna wejĂciowa selectedButton nie zostaïa ustawiona, ustawiamy
domyĂlne zaznaczenie na pierwszy przycisk z listy. Poniewaĝ zarówno selectedButton, jak i button
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´List sÈ wïaĂciwoĂciami wejĂciowymi, musimy zaczekaÊ na ich inicjalizacjÚ, zanim uruchomimy wspomnianÈ logikÚ. Jest niezwykle waĝne, aby nie uruchamiaÊ inicjalizacji parametrów wejĂciowych w konstruktorze komponentu. Metoda cyklu ĝycia ngOnInit() zostanie uruchomiona
dopiero po podpiÚciu wszystkich wïaĂciwoĂci wejĂciowych i wyjĂciowych, a ta sytuacja ma miejsce
dopiero po skonstruowaniu dyrektywy.
JeĂli zdefiniujemy w komponencie dowolnÈ z metod cyklu ĝycia komponentu, Angular wywoïa jÈ automatycznie.

Przedstawiony poniĝej diagram ilustruje cykl ĝycia komponentu Angulara. Przy tworzeniu
komponentu wszystkie metody zostanÈ wywoïane w kolejnoĂci wskazanej w diagramie poza
metodÈ ngOnDestroy, która zostanie wywoïana w momencie niszczenia komponentu.

Ilustracja cyklu ĝycia komponentu Angulara
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Wykrywanie zmian równieĝ powoduje uruchomienie czÚĂci metod cyklu ĝycia. ZostanÈ
uruchomione przynajmniej dwie z wymienionych poniĝej metod, ale zawsze w przedstawionej
tu kolejnoĂci:
Q ngDoCheck,
Q ngAfterContentChecked,
Q ngAfterViewChecked,
Q ngOnChanges (jeĂli zostanÈ wykryte jakiekolwiek zmiany).

Szczegóïowy opis wszystkich metod cyklu ĝycia komponentu znajduje siÚ w dokumentacji frameworku Angular dostÚpnej na stronie https://angular.io/docs/ts/latest/guide/lifecycle-hooks.html.
PamiÚtaj o dodaniu komponentu toggle do moduïu interfejsu uĝytkownika znajdujÈcego siÚ w pliku ui.module.js w sekcjach declarations i exports.

Powtórka
W tej czÚĂci wyjaĂniïem, jak budowaÊ wïasne komponenty interfejsu uĝytkownika, które sÈ ogólne
i luěno powiÈzane z pozostaïÈ czÚĂciÈ aplikacji, wiÚc mogÈ byÊ stosowane w innych komponentach
jako subkomponenty. WykonaliĂmy w tym podrozdziale nastÚpujÈce zadania:
1. UtworzyliĂmy subkomponent, który jest luěno powiÈzany z resztÈ aplikacji dziÚki
wïaĂciwoĂciom zewnÚtrznym i emiterom zdarzeñ.
2. DowiedzieliĂmy siÚ, czym jest adnotacja @Output i jak wykorzystaÊ jÈ do tworzenia
wïaĂciwoĂci zewnÚtrznych.
3. WykorzystaliĂmy adnotacjÚ @HostBinding do utworzenia w sposób deklaratywny
wïaĂciwoĂci w elemencie HTML hostujÈcym komponent.
4. WykorzystaliĂmy dowiÈzanie zdarzeñ, aby przekazaÊ dane z widoku do komponentu.
5. WykonaliĂmy dowiÈzanie dwukierunkowe, wykorzystujÈc notacjÚ skróconÈ.
6. PoznaliĂmy cykl ĝycia komponentu Angulara i wykorzystaliĂmy metodÚ cyklu ĝycia
ngOnInit do inicjalizacji komponentu po otrzymaniu przez komponent wïaĂciwoĂci
wejĂciowych i wyjĂciowych.

Filtrowanie zadañ
To ostatnie zadanie w tym rozdziale. PoznaliĂmy wiele elementów Angulara 2, tworzÈc proste
komponenty i ïÈczÈc je w wiÚksze elementy. W poprzednim podrozdziale wykonaliĂmy ogólny
komponent interfejsu uĝytkownika, który moĝna zastosowaÊ w wielu róĝnych projektach. Wykorzystamy okazjÚ i nie tylko zastosujemy komponent przycisków przeïÈczania do filtrowania zadañ,
ale równieĝ wprowadzimy pojÚcie usïugi danych.
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Rozpocznijmy od dodatkowego Êwiczenia z refaktoryzacji. Do tej pory przechowywaliĂmy dane
listy zadañ bezpoĂrednio w komponencie task-list. Zmieñmy tÚ sytuacjÚ, bo rzadko bÚdzie
odpowiadaïa rzeczywistoĂci, i skorzystajmy z usïugi danych.
Zastosowana usïuga nie bÚdzie korzystaïa z bazy danych — po prostu bÚdzie niezaleĝnym ěródïem danych o zadaniach. Dodatkowo w trakcie realizacji zadania po raz pierwszy skorzystamy
z mechanizmu wstrzykiwania zaleĝnoĂci Angulara 2.
Utwórz nowy plik o nazwie task-list-service.js w folderze lib/task-list i umieĂÊ w nim nastÚpujÈcÈ
treĂÊ:
// Klasy, które mają zostaü udostĊpnione dla wstrzykiwania zaleĪnoĞci, muszą byü
// oznaczone tym dekoratorem.
import {Injectable} from '@angular/core';
@Injectable()
export class TaskListService {
constructor() {
this.tasks = [
{title: 'Zadanie 1', done:
{title: 'Zadanie 2', done:
{title: 'Zadanie 3', done:
{title: 'Zadanie 4', done:
];
}
}

false},
false},
true},
false}

Wszystkie zadania zostaïy przeniesione do nowej usïugi. Aby moĝliwe byïo wstrzykiwanie
klasy usïugi, musimy udekorowaÊ jÈ adnotacjÈ @Injectable.
Wprowaděmy pewne zmiany do komponentu task-list, modyfikujÈc plik task-list.js znajdujÈcy
siÚ w folderze task-list. Zmodyfikowane fragmenty kodu zostaïy pogrubione:
import {..., Inject} from '@angular/core';
// Tymczasowy serwis, z którego bĊdziemy pobierali zadania.
import {TaskListService} from './task-list-service';
@Component({
...
// Ustaw TaskListService jako dostawcĊ.
providers: [TaskListService]
})
export class TaskList {
// Wstrzyknij TaskListService i okreĞl dane do filtrowania.
constructor(@Inject(TaskListService) taskListService) {
this.taskListService = taskListService;
this.taskFilterList = ['wszystkie', 'otwarte', 'wykonane'];
this.selectedTaskFilter = 'wszystkie';
}
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// Metoda zwraca przefiltrowaną listĊ zadaĔ na podstawie wybranego rodzaju filtrowania.
getFilteredTasks() {
return this.taskListService.tasks ?
this.taskListService.tasks.filter((task) => {
if (this.selectedTaskFilter === 'wszystkie') {
return true;
} else if (this.selectedTaskFilter === 'otwarte') {
return !task.done;
} else {
return task.done;
}
}) : [];
}
// Funkcja dodająca zadanie z widoku.
addTask(title) {
this.taskListService.tasks.push({
title,
done: false
});
}
}

W czÚĂci dotyczÈcej importu pobieramy usïugÚ listy zadañ. Wstrzykiwanie zaleĝnoĂci posïuĝy
do faktycznego pobrania egzemplarza klasy TaskListService i przekazania go do konstruktora
komponentu. Wykorzystujemy w tym celu nowÈ adnotacjÚ, która pozwala okreĂliÊ typ wstrzykiwanej zaleĝnoĂci. Dekorator Inject importujemy z gïównego moduïu Angulara, aby móc go uĝyÊ
w konstrukcji @Inject. Zauwaĝ, ĝe w przedstawionym powyĝej kodzie przekazujemy do @Inject
typ obiektu, który chcemy wstrzyknÈÊ.
Poza uĝyciem adnotacji @Inject w konstruktorze klasy musimy wykonaÊ jeszcze jedno zadanie,
aby zapewniÊ prawidïowe dziaïanie wstrzykiwania — niezbÚdna jest rejestracja TaskListService
jako dostawcy usïug za pomocÈ wïaĂciwoĂci providers adnotacji @Component.
UtworzyliĂmy kod, który otrzyma wstrzykniÚty TaskListService w momencie konstruowania
dyrektywy. ReferencjÚ do niego moĝemy przechowaÊ we wïaĂciwoĂci egzemplarza klasy.
W konstruktorze klasy chcemy równieĝ okreĂliÊ listÚ stanów moĝliwych do uĝycia jako filtr. Lista
ta posïuĝy teĝ jako parametr wejĂciowy listy przeïÈczników. PrzypomnÚ, ĝe wïaĂciwoĂÊ wejĂciowa
komponentu listy przycisków akceptowaïa element buttonList przyjmujÈcy etykiet. Aby zapamiÚtaÊ aktualnie wybrany filtr, uĝyjemy pola egzemplarza o nazwie selectedTaskFilter.
Ostatnim elementem, który dodamy do komponentu task-list, jest metoda getFilteredTasks().
Zamiast przechowywaÊ peïnÈ listÚ w polu egzemplarza, moĝemy pobieraÊ jÈ na ĝÈdanie przy
uĝyciu metody komponentu. Logika wewnÈtrz metody sprawdza wïaĂciwoĂÊ selectedTaskFilter
i zwraca listÚ przefiltrowanÈ wedïug wybranego kryterium.
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To wszystko, co chcieliĂmy zmieniÊ w implementacji komponentu. Musimy jeszcze dodaÊ listÚ
filtrów, odpowiednio na niÈ reagowaÊ i pobieraÊ przefiltrowanÈ listÚ zadañ. W tym celu otwórz
plik task-list.html w folderze task-list i zmodyfikuj go zgodnie z poniĝszÈ wersjÈ:
<ngc-toggle [buttonList]="taskFilterList"
[(selectedButton)]="selectedTaskFilter">
</ngc-toggle>
<ngc-enter-task (taskEntered)="addTask($event)">
</ngc-enter-task>
<ngc-task *ngFor="let task of getFilteredTasks()"
[task]="task"></ngc-task>

Poniewaĝ dodaliĂmy wczeĂniej komponent toggle do listy komponentów eksportowanych przez
moduï komponentów interfejsu uĝytkownika, moĝemy go bez przeszkód uĝyÊ w komponencie.
DowiÈzujemy wïaĂciwoĂÊ wejĂciowÈ buttonList do listy taskFilterList przechowywanej w komponencie. Wykorzystujemy równieĝ dowiÈzanie dwukierunkowe, aby powiÈzaÊ wïaĂciwoĂÊ wejĂciowÈ selectedButton z polem selectedTaskFilter listy zadañ. W ten sposób moĝemy nie tylko
ustawiÊ wartoĂÊ poczÈtkowÈ listy z poziomu komponentu listy zadañ, ale równieĝ otrzymaÊ informacjÚ o zmianie wartoĂci dokonanej na liĂcie przycisków.
Pozostaje jeszcze drobna zmiana w zawartoĂci dyrektywy NgFor, aby pobieraÊ przefiltrowanÈ
listÚ zadañ. Poniewaĝ listÚ przefiltrowanych zadañ udostÚpnia metoda getFilteredTasks(), to wïaĂnie jej uĝywamy do pobrania aktualnej listy zadañ komponentu task-list.
I to wszystko! PomyĂlnie dodaliĂmy filtrowanie listy zadañ i wykorzystaliĂmy komponent przeïÈcznika wykonany w poprzednim podrozdziale. Uruchom serwer poleceniem live-server i zobacz
w peïni dziaïajÈcÈ listÚ zadañ umoĝliwiajÈcÈ dodawanie nowych zadañ i filtrowanie istniejÈcych.

Zrzut ekranu aplikacji z listÈ zadañ zapewniajÈcÈ dodawanie nowych zadañ i ich filtrowanie

73

Kup książkę

Poleć książkę

Angular 2. Tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych

Podsumowanie
W tym rozdziale omówiïem wiele podstawowych koncepcji zwiÈzanych z budowaniem komponentów interfejsu uĝytkownika w aplikacji Angulara. Dodatkowo utworzyliĂmy gïówny komponent aplikacji do zarzÈdzania zadaniami, czyli listÚ zadañ. Przedstawiïem koncepcjÚ wïaĂciwoĂci
wejĂciowych i wyjĂciowych oraz wykorzystanie ich do budowania dowiÈzañ dwukierunkowych.
Przedstawiïem równieĝ podstawy cyklu ĝycia komponentu Angulara, a w szczególnoĂci moĝliwoĂÊ
podpiÚcia siÚ pod krok wystÚpujÈcy tuĝ po wstÚpnej inicjalizacji komponentu.
Jako ostatni krok zintegrowaliĂmy komponent listy przycisków z gïównÈ listÈ zadañ, aby uzyskaÊ
mechanizm filtrowania. Ponadto przerobiliĂmy komponent task-list w taki sposób, aby uĝywaï
dodatkowej usïugi do pobierania listy zadañ. Wymagaïo to zastosowania mechanizmu wstrzykiwania zaleĝnoĂci.
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shadow DOM, 29, 153
skïadnia z gwiazdkÈ, 211
SMIL, 163
SPI, Service Provider Interface, 283
standard SVG, 158
standardy webowe, 27
strategia
HashLocationStrategy, 141
PathLocationStrategy, 141
wykrywania zmian, 89

CheckAlways, 89
Default, 89
Detached, 89
OnPush, 89
struktura graficzna, 161
struktury danych, 76
strumieñ aktywnoĂci, 153, 175
subskrypcja elementu, 77
suwak aktywnoĂci, 164
SVG, Scalable Vector Graphics, 153, 158, 162
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system
komentarzy, 118, 130
nawigacji, 106
pluginów, 335
SystemJS, 41
szablon, 211
tekstu, 36
szczegóïy zadania, 226, 301
szpiegowanie wyników dziaïania komponentu,
319

¥
Ăcieĝka routingu, 140

T
testowanie
detekcji zmian, 325
interakcji komponentu, 333
komponentów, 313, 322, 326
systemu pluginów, 335
widoku komponentu, 325
zaawansowane komponentów, 330
transformacja, 77
tworzenie
atrapy subkomponentu, 328
dyrektywy, 223
dziennika aktywnoĂci, 154, 156
interfejsów uĝytkownika, 17
komponentu

automatycznego uzupeïniania, 244
edytora, 110
panelu projektów, 258
wyboru etykiet, 196
wykresu, 264
zakïadek, 97
kompozycji, 75
legendy wykresu, 275
listy zadañ, 53
menedĝera wpisywania etykiet, 194
nowego folderu, 47
pluginu, 305
potoku, 109, 153
responsywnych wykresów, 254
strumienia aktywnoĂci, 175
testu, 317

usïugi etykiet, 186
widoków, 184
wykresów, 256
wykresu otwartych zadañ, 272
zaĂlepek, 325
TypeScript, 36

U
UMD, Universal Module Format, 267
unikanie niepotrzebnego kodu, 313
uruchamianie
aplikacji, 52
Jasmine, 316
usïuga
ActivityService, 269
PluginService, 285, 286, 293
usuwanie osadzonych widoków, 218
uĝycie
komponentu edytora, 117
wïaĂciwoĂci editablecontent, 109

V
VML, 158

W
warstwa wizualna, 161
wczytywanie pluginów, 308
wejĂcie, 59
widok szczegóïów zadania, 226
wizualizacja otwartych zadañ, 269
wizualne przedstawianie postÚpów, 240
wïaĂciwoĂci
CSS, 161
wejĂciowe, 57
wïÈczenie
komponentów webowych, 343
renderowania etykiet, 192
wprowadzanie czasu, 233
wstawianie komponentów z pluginu, 290
wstrzykiwanie
komponentów, 147
w testach, 323
zaleĝnoĂci, 215, 284
wyjĂcie, 59
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wykres, 264
aktywnoĂci, 257
aktywnoĂci projektu, 253
interaktywny, 277
otwartych zadañ, 272, 277
responsywny, 254
tworzenie legendy, 275
zadañ w projektach, 253, 257
wykrywanie zmian, 89
w dyrektywie, 216
wyĂwietlanie listy, 211

zarzÈdzanie
czasochïonnoĂciÈ, 225, 232
etykietami, 183, 184
kamieniami milowymi projektu, 225
pluginami, 305
zadaniami, 45, 341
zaĂlepki, 325
zmiana kolejnoĂci, 183
zmiany w dyrektywie, 216
znaczniki aktywnoĂci, 169
znak gwiazdki, 211
zrzut ekranu aplikacji, 106

Z
zakïadka, 97
Komentarze, 131
zakïadki wykorzystujÈce router, 147
zaleĝnoĂÊ, 48
ViewContainerRef, 220
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