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Twoja pierwsza
aplikacja Angular

W tym rozdziale:
 komponenty frameworka Angular i sposób,

w jaki tworz  baz  aplikacji;

 definiowanie ró nych typów komponentów
przy u yciu dekoratorów;

 wykorzystywanie us ug do wspó dzielenia danych
przez ca  aplikacj ;

 konfigurowanie routingu do wy wietlania ró nych
stron.

W tym rozdziale zbudujesz ca  aplikacj  Angular, zaczynaj c od zera, a w trakcie pracy
b dziesz poznawa  podstawowe koncepcje tego frameworka. Zobaczysz w akcji kilka
funkcjonalno ci TypeScriptu oraz poznasz nowe i nadchodz ce funkcjonalno ci Java-
Scriptu.

Ten projekt b dzie zwi z y i prosty, ale i tak b dzie reprezentatywny dla wielu
funkcjonalno ci, których b dziesz u ywa  w typowych aplikacjach. Aplikacja, któr  utwo-
rzysz, b dzie programem do ledzenia notowa  akcji, z danymi pochodz cymi z Yahoo!
Finance. B dzie w stanie pobiera  aktualne ceny akcji, dodawa  lub usuwa  akcje z listy
i dostosowywa  ekran na podstawie zysków lub strat z bie cego dnia.

W tym rozdziale zbudujemy t  aplikacj  kawa ek po kawa ku. Skoncentrujemy si
na przej ciu krok po kroku przez przyk adow  aplikacj  z wystarczaj c  liczb  szcze-
gó ów, eby  móg  zrozumie  ró ne elementy i z o ono  tego rozdzia u.
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48 ROZDZIA  2. Twoja pierwsza aplikacja Angular

 Pocz tkowe adowanie aplikacji. Aby uruchomi  aplikacj , u yjemy funkcji
pocz tkowego adowania (ang. bootstrap) do zainicjowania elementów po ich
za adowaniu. Dzieje si  to raz podczas cyklu ycia aplikacji, a my za adujemy
komponent App.

 Tworzenie komponentów. W Angularze wszystko kr ci si  wokó  komponen-
tów, a my utworzymy kilka komponentów do ró nych celów. Dowiemy si , jak s
budowane i zagnie d ane, tworz c z o one aplikacje.

 Tworzenie us ug i korzystanie z HttpClient. Aby zapewni  mo liwo  ponow-
nego u ywania kodu, zhermetyzujemy troch  logiki, która pomo e nam utworzy
list  akcji. Logik  umie cimy w odpowiedniej us udze. Dodatkowo korzysta
b dziemy z us ugi HttpClient frameworka Angular w celu pobrania danych doty-
cz cych notowa  akcji.

 U ywanie potoków i dyrektyw w szablonach. Za pomoc  potoków (ang. pipes)
mo emy przekszta ca  dane z jednego formatu na inny podczas wy wietlania,
formatuj c na przyk ad znacznik czasu na lokalny format daty. Dyrektywy (ang.
directives) s  przydatnymi narz dziami do modyfikowania zachowania elementów
DOM wewn trz szablonu, umo liwiaj cymi na przyk ad powtarzanie pewnych
fragmentów lub warunkowe pokazywanie elementów.

 Konfigurowanie routingu. Wi kszo  aplikacji wymaga umo liwienia u ytkow-
nikom nawigacji po aplikacji, a wykorzystuj c router, mo emy zobaczy , jak rou-
towa  mi dzy ró nymi komponentami.

U ywaj c ograniczonej ilo ci kodu, b dziesz w stanie utworzy  solidn  aplikacj , która
wykonuje wiele skomplikowanych zada . Kolejne rozdzia y koncentruj  si  szczegó-
owo na poszczególnych funkcjach, aby  móg  uzyska  pe niejszy obraz wszystkiego,

co Angular ma do zaoferowania.
Powiniene  zapozna  si  z ES2015 i nowszymi mo liwo ciami j zyka JavaScript.

Nie b d  si  zajmowa  szczegó ami dotycz cymi nowszych konstrukcji tego j zyka, takich
jak importy lub klasy. Najlepiej, eby  po wi ci  troch  czasu na zapoznanie si  ze szcze-
gó ami zamieszczonymi na stronie Mozilla Developer Network (https://developer.mozilla.
org/pl/docs/Web/JavaScript) lub poszuka  jakiej  ksi ki na ten temat.

2.1. Przegl d projektu z tego rozdzia u
Kiedy sko czymy, aplikacja powinna wygl da  tak, jak to pokazano na rysunkach 2.1
i 2.2. Omówi  pokrótce ró ne cz ci, zanim je zbudujemy, wi c zobaczysz, jak si  ze
sob  cz .

Przede wszystkim istnieje interfejs API, który aduje aktualne dane o notowaniach
akcji z Yahoo! Finance. Jest wdro ony na platformie Heroku i nie zosta  omówiony w tym
rozdziale, ale mo esz przejrze  kod tego API na stronie https://github.com/angular-
in-action/api. Jest to standardowy interfejs REST API i nie wymaga uwierzytelnienia.
Utworzymy us ug , która pomo e nam uzyska  dost p do danych z tego API i je adowa .

Po za adowaniu aplikacji wy wietlana jest strona pulpitu kontrolnego (zobacz
rysunek 2.1) z list  kart. Ka da karta zawiera nazw  jednej spó ki, aktualn  cen  akcji
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Rysunek 2.1. Strona pulpitu kontrolnego aplikacji ledzenia notowa  gie dowych z linkami
i kartami sumarycznymi

Rysunek 2.2. Strona zarz dzania aplikacji do ledzenia notowa  z formularzem
do zmiany listy wy wietlanych symboli spó ek

i dzienn  zmian  ceny (kwotow  i procentow ). T o kart b dzie czerwone dla spadku
ceny, zielone dla wzrostu lub szare, gdy notowania si  nie zmieni y. Ka da z tych kart
jest instancj  komponentu, który pobieraj  dane o notowaniach i który okre la sposób
renderowania karty.

Górny pasek nawigacyjny ma dwa cza, do widoków pulpitu kontrolnego i zarz dza-
nia, które umo liwiaj  ogóln  nawigacj  mi dzy widokami. U yjemy routera Angulara,
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50 ROZDZIA  2. Twoja pierwsza aplikacja Angular

aby skonfigurowa  te trasy i zarz dza  sposobem, w jaki przegl darka okre la, któr
z nich wy wietli .

Po klikni ciu na pasku nawigacyjnym linku Zarz dzaj wy wietlona zostanie strona
zarz dzania (zobacz rysunek 2.2) z list  spó ek. Tutaj mo na usun  dowoln  spó k ,
klikaj c przycisk Usu . Mo na tak e dodawa  nowe spó ki, wpisuj c symbol gie dowy
w polu tekstowym i naciskaj c przycisk Enter.

Ta strona jest pojedynczym komponentem, ale zawiera formularz, który jest aktu-
alizowany natychmiast po wprowadzeniu zmian przez u ytkownika. List  mo na roz-
szerza , wpisuj c nowy symbol gie dowy w polu tekstowym i naciskaj c Enter. Mo na
te  skraca  list , klikaj c przycisk Usu  przy wybranej do usuni cia spó ce. W obu przy-
padkach lista symboli zostanie natychmiast zmieniona, a je li wrócisz do pulpitu kon-
trolnego, wy wietli si  zaktualizowana lista.

Ten projekt ma kilka ogranicze , których powiniene  by  wiadomy. Aby przyk ad
pozosta  zwi z y i prosty, w aplikacji pomini to kilka szczegó ów:

 Brak persystencji. Za ka dym razem, gdy od wie ysz aplikacj  w przegl darce,
lista spó ek zostanie zresetowana do domy lnej listy.

 Brak sprawdzania b dów. Niektóre sytuacje mog  rzuca  b d lub powodowa
dziwne zachowanie. Mo e si  tak dzia  na przyk ad przy próbie dodania spó ki,
która nie istnieje.

 Brak testów jednostkowych. W tym przyk adzie skupi em si  na kodzie i celowo
pomin em testy jednostkowe, które zostan  omówione pó niej.

Ten przyk ad ma na celu zaprezentowanie przegl du sposobu, w jaki mo na budowa
aplikacje Angular, a nie dostarczenie solidnej aplikacji. Pod koniec rozdzia u znajdziesz
szereg interesuj cych wyzwa , które mo esz podj ; istnieje wiele mo liwych funkcjo-
nalno ci, które mo na sobie wyobrazi .

2.2. Konfigurowanie projektu
Zbudujemy ten przyk ad od zera, u ywaj c interfejsu CLI Angulara. Je li kiedykolwiek
b dziesz chcia  przejrze  kod tego projektu, mo esz go znale  na stronie https://github.
com/angular-in-action/stocks; ka dy krok jest oznaczony, dzi ki czemu mo na ledzi
ca y proces za pomoc  Gita. Mo esz te  skopiowa  zawarto  z rozdzia u w takiej postaci,
w jakiej si  pojawia.

Je li nie skonfigurowa e  CLI Angulara, wró  do rozdzia u 1. i zrób to. W tej ksi ce
u ywamy wersji 1.5 CLI, wi c je eli korzystasz ze starszej wersji, powiniene  j  zak-
tualizowa .

W terminalu zacznij od katalogu, w którym chcesz wygenerowa  folder nowego pro-
jektu. Nast pnie mo esz wykona  poni sze polecenia, aby wygenerowa  nowy projekt
i uruchomi  serwer programistyczny:
ng new stocks
cd stocks
ng serve
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2.3. Rusztowanie bazowej aplikacji 51

Zajmie to kilka chwil, poniewa  CLI instaluje wiele pakietów z npm, a zale y to w du ej
mierze od szybko ci Twojej sieci i stopnia zaj to ci rejestru. Po zako czeniu instalacji
mo esz u y  przegl darki, aby wy wietli  aplikacj  pod adresem http://localhost:4200.
Powiniene  zobaczy  prost  stron  z informacj , e jest to nowa aplikacja Angular,
tak jak to pokazano na rysunku 2.3. Domy lna zawarto  nowego projektu zmienia si
od czasu do czasu, wi c nie martw si , je li u Ciebie wygl da to troch  inaczej.

Rysunek 2.3. Interfejs CLI generuje pust  aplikacj  z pewn  domy ln  zawarto ci

Je li zobaczysz podobny ekran, wszystko powinno by  skonfigurowane i gotowe do pracy.
Nie jest to mo e najbardziej ekscytuj cy przyk ad, ale automatycznie konfiguruje za
Ciebie kilka rzeczy. Teraz przyjrzymy si  po kolei temu, co zosta o wygenerowane,
i temu, w jaki sposób wy wietlana jest ta prosta wiadomo .

2.3. Rusztowanie bazowej aplikacji
CLI wygenerowa  nowy projekt zawieraj cy wiele plików. Przyjrzymy si  najwa niej-
szym z nich, a o reszcie przeczytasz wi cej troch  pó niej. Wa ne jest, aby  zapa-
mi ta , e CLI generuje pliki w specyficzny sposób i zmienianie lokalizacji lub nazw
plików mo e spowodowa  awari  CLI. Na razie polecam pozostawienie plików tam,
gdzie s , dopóki nie poczujesz si  bardziej komfortowo lub nie zaplanujesz zbudowania
pó niej w asnego narz dzia do kompilacji. Z czasem pliki i nazwy plików generowane
przez CLI mog  ulec zmianie, wi c je li masz problemy, przejrzyj dziennik zmian CLI
i dokumentacj .

Ten projekt zawiera kilka katalogów i plików. G ówne pliki s  wymienione w tabeli
2.1, wraz z ich ogólnymi rolami w aplikacji. Wi kszo  z nich to konfiguracje dla ró nych
aspektów programowania, takich jak regu y analizowania kodu, konfiguracja testów jed-
nostkowych i konfiguracja CLI.
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Tabela 2.1. Zawarto  g ównego katalogu projektu wygenerowana przez interfejs CLI i role
poszczególnych folderów i plików

Zasób Rola

e2e Folder testów end-to-end, zawiera podstawowy stub testu

node_modules Standardowy katalog modu ów NPM, nie nale y tu umieszcza  adnego kodu

src Katalog ród owy dla aplikacji

.editorconfg Ustawienia domy lne edytora

.angular-cli.json Plik konfiguracyjny dla CLI dotycz cy tego projektu

karma.conf.js Plik konfiguracyjny narz dzia Karma do uruchamiania testów jednostkowych

package.json Standardowy plik manifestu pakietu NPM

protractor.conf.js Plik konfiguracyjny narz dzia Protractor do uruchamiania testów e2e

README.md Standardowy plik readme, zawiera informacje startowe

tsconfg.json Domy lny plik konfiguracyjny dla kompilatora TypeScriptu

tslint.json Plik konfiguracyjny dla regu  analizy kodu TypeScriptu

W tym rozdziale b dziesz modyfikowa  tylko te pliki, które znajduj  si  w katalogu src,
zawieraj cym ca y kod aplikacji. Tabela 2.2 przedstawia list  wszystkich zasobów wyge-
nerowanych wewn trz src. Mo e si  wydawa , e to du o plików, ale ka dy z nich
odgrywa pewn  rol , a je li nie jeste  pewien, co robi dany plik, na razie si  nad tym nie
zastanawiaj.

Tabela 2.2. Zawarto  katalogu src i role poszczególnych folderów i plików

Zasób Rola

app Zawiera g ówny komponent i modu  aplikacji

assets Pusty folder do przechowywania statycznych zasobów, takich jak obrazy

environments Konfiguracja rodowisk, umo liwiaj ca kompilowanie dla ró nych celów,
takich jak programowanie lub produkcja

favicon.ico Obraz wy wietlany jako ikona ulubionej przegl darki

index.html G ówny kod HTML dla aplikacji

main.ts Punkt wej cia dla kodu aplikacji internetowej

polyfills.ts Importuje niektóre typowe wype nienia wymagane do prawid owego dzia ania
Angulara w pewnych przegl darkach

styles.css Globalny arkusz stylów

test.ts Punkt wej ciowy testu jednostkowego, nie jest cz ci  aplikacji

tsconfg.app.json Konfiguracja kompilatora TypeScriptu dla aplikacji

tsconfg.spec.json Konfiguracja kompilatora TypeScriptu dla testów jednostkowych

typings.d.ts Konfiguracja typowania

Teraz, gdy masz ju  ogólne poj cie o tym, co zosta o wygenerowane, zbadamy kilka klu-
czowych plików sk adaj cych si  na logik  aplikacji. W nast pnym podrozdziale przyj-
rzymy si  bli ej sposobowi, w jaki Angular renderuje zawarto  katalogu app do postaci
danych wyj ciowych, które s  wy wietlane na ekranie.
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2.4. Jak Angular renderuje aplikacj  bazow
Zanim zaczniemy budowa  nasz  aplikacj , musisz zrozumie , jak dzia a to podsta-
wowe rusztowanie i co b dziemy musieli doda . B dzie to b yskawiczna wycieczka,
aby  móg  jak najszybciej zacz  dzia a , wi c wi kszej liczby szczegó ów i niuansów
spodziewaj si  w dalszej cz ci ksi ki. W rozdziale 3. po wi cimy tym tematom wi cej
czasu, aby  móg  lepiej zrozumie , w jaki sposób to wszystko jest skonstruowane.

Angular wymaga co najmniej jednego komponentu i jednego modu u. Komponent
jest podstawowym budulcem aplikacji Angular i dzia a podobnie jak ka dy inny element
HTML. Modu  to sposób, w jaki Angular organizuje ró ne cz ci aplikacji w pojedyn-
cz  jednostk  zrozumia  dla tego frameworka. Mo esz potraktowa  komponenty jak
klocki Lego, które mog  mie  wiele ró nych kszta tów, rozmiarów i kolorów, a modu y
b d  opakowaniem, w którym dostarczane s  klocki. Komponenty dotycz  funkcjo-
nalno ci i struktury, modu y przeznaczone s  natomiast do pakowania i dystrybucji.

2.4.1. Komponent App

Zaczniemy od przyjrzenia si  plikowi src/app/app.component.ts. Zawiera on tak zwany
komponent App, który jest korzeniem aplikacji. W kategoriach Lego mo esz wyobrazi
sobie ten komponent jako wielk  zielon  platform , na której zaczynasz budowanie.
Listing 2.1 przedstawia kod tego komponentu. I tym razem dok adny kod mo e si
zmienia  z biegiem czasu, wi c nie martw si , je li b dzie si  nieco ró ni  — b dzie mia
takie same podstawowe wymagania.

Listing 2.1. Wygenerowany komponent App (src/app/app.component.ts)

import { Component } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-root',
  templateUrl: './app.component.html',
  styleUrls: ['./app.component.css']
})
export class AppComponent {
  title = 'app works!';
}

Je li jeste  nowicjuszem w zakresie TypeScriptu, ten listing mo e zawiera  troch
nieznanej Ci sk adni, wi c przyjrzyjmy si  bli ej ka dej sekcji kodu. Najpierw impor-
tujemy adnotacj  Component. S u y ona do dekorowania komponentu App poprzez doda-
wanie szczegó ów, które s  zwi zane z komponentem, ale nie s  cz ci  logiki jego
kontrolera, czyli klasy AppComponent. Angular sprawdza te adnotacje i u ywa ich z klas
kontrolera AppComponent do utworzenia komponentu w czasie wykonywania.

Adnotacja @Component deklaruje, e ta klasa jest komponentem, akceptuj c obiekt. Ma
w a ciwo  selektora, która deklaruje selektor HTML komponentu. Oznacza to, e kom-
ponent jest u ywany w szablonie przez dodanie znacznika HTML <app-root></app-root>.

W a ciwo  templateUrl deklaruje link do szablonu zawieraj cego szablon HTML.
Podobnie w a ciwo  styleUrls zawiera tablic  odno ników do wszelkich plików CSS,

Importuje adnotacj  component.

Definiuje komponent
i jego w a ciwo ci.

Tworzy kontroler komponentu
z pojedyncz  w a ciwo ci .
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które powinny zosta  za adowane dla tego komponentu. Adnotacja @Component mo e mie
wi cej w a ciwo ci i w tym rozdziale zobaczysz jeszcze kilka kolejnych w akcji.

Na koniec wida , e klasa AppComponent ma jedn  w a ciwo  o nazwie title. Ta
warto  jest tym, co powiniene  zobaczy  wyrenderowane w przegl darce, wi c jest
to ród o warto ci, która ostatecznie si  pojawia. Angular opiera si  w du ej mierze
na klasach ES2015 w celu tworzenia obiektów, a prawie wszystkie encje w Angularze
s  tworzone za pomoc  klas i adnotacji.

Teraz spójrzmy na znaczniki zwi zane z komponentem App, otwieraj c plik src/app/
app.component.html, pokazany tutaj:
<h1>
Welcome to {{ title }}!</h1>

Jak wida , jest to po prostu zwyk y znacznik nag ówka, ale istnieje w a ciwo  title zde-
finiowania pomi dzy podwójnymi nawiasami klamrowymi. Jest to powszechna kon-
wencja dotycz ca wi zania warto ci do szablonu (by  mo e znasz szablony Moustache)
i oznacza, e Angular zast pi {{title}} warto ci  w a ciwo ci title z komponentu. Jest to
nazywane interpolacj  i jest cz sto u ywane do wy wietlania danych w szablonie.

Przyjrzeli my si  komponentowi App, ale teraz musimy przyjrze  si  modu owi App,
aby zobaczy , jak rzeczy s  czone i renderowane za pomoc  Angulara.

2.4.2. Modu  App

Modu  App to opakowanie, które pomaga informowa  Angular o tym, co jest dost pne
do renderowania. Podobnie jak wi kszo  artyku ów spo ywczych ma opakowanie, które
opisuje ró ne sk adniki znajduj ce si  w rodku i inne wa ne warto ci, modu  opisuje
ró ne zale no ci potrzebne do jego renderowania.

W aplikacji jest co najmniej jeden modu , ale mo na utworzy  wiele modu ów
z ró nych powodów (które zostan  omówione pó niej). W tym przypadku s  to wcze-
niejszy komponent App oraz dodatkowe mo liwo ci, które s  potrzebne w wi kszo ci

aplikacji (takie jak routing, formularze i HttpClient).
CLI wygenerowa  dla nas modu , który mo emy obejrze  w lokalizacji src/app/

app.module.ts, jak to pokazano w listingu 2.2. Po raz kolejny mo e si  to zmieni  z up y-
wem czasu, ale struktura i cel pozostaj  te same.

Listing 2.2. Modu  App (src/app/app.module.ts)

import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { NgModule } from '@angular/core';

import { AppComponent } from './app.component';

@NgModule({
  declarations: [
    AppComponent
  ],
  imports: [
    BrowserModule,
  ],
  providers: [],

Importuje wymagane
zale no ci Angulara.

Importuje komponent App.

U ywa adnotacji NgModule do zdefiniowania modu u przez przekazanie obiektu.

Deklaracje s u  do wymienienia wszystkich komponentów
i dyrektyw u ytych w aplikacji.

Importy to pozosta e modu y, które s  u yte w aplikacji.

Dostawcy to wszystkie us ugi u ywane w aplikacji.

Poleć książkęKup książkę

http://helion.pl/rf/angakc
http://helion.pl/rt/angakc


2.4. Jak Angular renderuje aplikacj  bazow 55

  bootstrap: [AppComponent]

})
export class AppModule { }

Podobnie jak komponent, modu  jest obiektem z dekoratorem. Obiekt nazywa si  tutaj
AppModule, a NgModule jest dekoratorem. Pierwszy blok polega na zaimportowaniu
wszelkich zale no ci Angulara, które s  wspólne dla wi kszo ci aplikacji, oraz kom-
ponentu App.

Dekorator NgModule przyjmuje obiekt z kilkoma ró nymi w a ciwo ciami. W a ciwo
declarations ma dostarczy  list  wszystkich komponentów i dyrektyw, które maj  by
udost pnione ca ej aplikacji.

W a ciwo  import jest tablic  innych modu ów, od których ten modu  zale y —
w tym przypadku od modu u przegl darki (zbioru wymaganych funkcji). Gdyby  kiedy-
kolwiek do cza  inne modu y, takie jak modu y zewn trzne lub te, które utworzy e ,
równie  musz  by  one tutaj wymienione.

Nast pn  w a ciwo ci  jest providers, która jest domy lnie pusta. Wszelkie two-
rzone us ugi maj  by  tu wymienione, a wkrótce zobaczysz, jak to zrobi .

Na koniec w a ciwo  bootstrap okre la, które komponenty maj  zosta  wst pnie
za adowane podczas uruchamiania. Zazwyczaj b dzie to ten sam komponent, a interfejs
CLI ju  go skonfigurowa . W a ciwo  bootstrap powinna pasowa  do komponentu, który
inicjujesz w nast pnej sekcji.

Napisali my kod, który tworzy konfiguracj  dla Angulara, aby na jej podstawie wie-
dzia , jak renderowa . Ostatnim krokiem jest przyjrzenie si  kodowi, który zostanie
wykonany podczas uruchamiania, co nazywa si  adowaniem pocz tkowym (ang.
bootstrapping).

2.4.3. Pocz tkowe adowanie aplikacji

Aby rozpocz  proces renderowania, aplikacja musi zosta  zainicjowana w rodowisku
wykonawczym. Do tej pory deklarowali my tylko kod, ale teraz zobaczymy, jak jest
wykonywany. CLI zajmuje si  pod czaniem narz dzi do kompilacji, które dzia a na
podstawie webpacka.

Zacznijmy od przyjrzenia si  plikowi .angular-cli.json. Zobaczymy tablic  aplikacji,
a jedn  z w a ciwo ci jest main. Domy lnie wskazuje ona na plik src/ main.ts. Oznacza
to, e podczas kompilacji aplikacja automatycznie wywo a zawarto  pliku main.ts jako
pierwszy zestaw instrukcji.

Rol  pliku main.ts jest pocz tkowe za adowanie aplikacji Angular. Zawarto  main.ts
zosta a przedstawiona w listingu 2.3 i jest tam tylko kilka podstawowych instrukcji.

Listing 2.3. Plik main, który jest wywo ywany podczas uruchamiania (src/main.ts)

import { platformBrowserDynamic } from '@angular/platform-browser-dynamic';
import { enableProdMode } from '@angular/core';
import { environment } from './environments/environment';
import { AppModule } from './app/';

Bootstrap deklaruje, którego komponentu u y  jako
pierwszego do pocz tkowego za adowania aplikacji.

Eksportuje pust  klas , która jest adnotowana
konfiguracj  z NgModule.

Importuje
zale no ci.
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if (environment.production) {
  enableProdMode();
}

platformBrowserDynamic().bootstrapModule(AppModule);

Pierwsza sekcja importuje niektóre zale no ci, w szczególno ci platformBrowserDynamic
i AppModule. Nazwa jest troch  d uga, ale obiekt platformBrowserDynamic jest u ywany do
wskazania Angularowi, który modu  jest adowany, a w tym przypadku jest to AppModule
z wcze niejszego listingu. Renderowanie modu ów zostanie omówione w dalszej cz -
ci ksi ki; na razie wa ne jest zrozumienie, e w a nie w tym momencie zaczyna si

wykonywanie kodu.
Ostatnim fragmentem, któremu nale y si  przyjrze , jest index.html. Jak by  mo e

pami tasz z kodu komponentu App, istnia  selektor app-root, który s u y do identyfi-
kacji komponentu w znacznikach. W pliku src/index.html powiniene  zobaczy  nast -
puj cy fragment kodu:
<body>
  <app-root></app-root>
</body>

Po pocz tkowym za adowaniu aplikacji (przez kod z listingu 2.3) Angular b dzie szuka
elementu app-root i zast pi go uprzednio wyrenderowanym komponentem. W a nie
to zobaczysz na ekranie pokazanym na rysunku 2.1, ale podczas adowania wy wietli
si  komunikat adowanie… Zanim komponent zostanie wyrenderowany, mo e up yn
troch  czasu, bo wszystkie zasoby musz  zosta  za adowane i zainicjowane. Nazywa
si  to kompilacj  JiT (ang. Just in Time), co oznacza, e wszystko jest adowane i ren-
derowane w przegl darce na danie. Kompilacja JiT jest przeznaczona tylko dla fazy
rozwoju aplikacji i mo e zosta  usuni ta w przysz ych wersjach.

Chcia bym doda  kilka drobnych elementów, które pomog  nam nada  styl reszcie
aplikacji, dopisuj c troch  podstawowego CSS i znaczniki. Najpierw do naszego pliku
src/index.html musimy doda  dwa znaczniki linków:
<link rel="stylesheet" href="//storage.googleapis.com/code.getmdl.io/1.0.1/
     material.indigo-orange.min.css">
<link rel="stylesheet" href="//fonts.googleapis.com/
     icon?family=Material+Icons">

Spowoduje to za adowanie kilku ikon, czcionek i stylów globalnych dla aplikacji, które
s  oparte na projekcie Material Design Lite. Jest to jeden sposób adowania zewn trz-
nych referencji do biblioteki stylów lub innych zasobów .

Chcieliby my nada  naszej aplikacji pewne globalne style. Dodaj poni szy fragment
do pliku src/styles.css — nada to aplikacji jasnoszare t o:
body {
  background: #f3f3f3;
}

Na koniec chcemy ustawi  kilka podstawowych znaczników, aby nada  struktur
naszej aplikacji. Zamie my zawarto  pliku src/app/app.component.html znacznikami
z listingu 2.4.

Je li w czony jest tryb produkcyjny,
wy cza tryb programistyczny Angulara.

Pocz tkowe adowanie
modu u App.

Poleć książkęKup książkę

http://helion.pl/rf/angakc
http://helion.pl/rt/angakc


2.5. Budowanie us ug 57

Listing 2.4. Podstawowe rusztowanie znaczników (src/app/app.component.html)

<div class="mdl-layout mdl-js-layout mdl-layout--fixed-header">
  <header class="mdl-layout__header">
    <div class="mdl-layout__header-row">
      <span class="mdl-layout-title">Notowania gie dowe</span>
      <div class="mdl-layout-spacer"></div>
      <nav class="mdl-navigation mdl-layout--large-screen-only">
        <a class="mdl-navigation__link">Panel kontrolny</a>
        <a class="mdl-navigation__link">Zarz dzaj</a>
      </nav>
    </div>
  </header>
  <main class="mdl-layout__content" style="padding: 20px;">

  </main>
</div>

Ten znaczniki s  oparte na stylu projektowania Material Design Lite dla sposobu two-
rzenia podstawowego paska narz dzi i g ównego cia a aplikacji. Pasek narz dzi ma
tytu  i dwa cza (które s  obecnie nieaktywne) i powinien wygl da  tak, jak wida  na
rysunku 2.4.

Rysunek 2.4. Zmodyfikowane podstawowe rusztowanie zawieraj ce znaczniki Material Design Lite

W porz dku, utworzyli my podstawowe rusztowanie aplikacji za pomoc  interfejsu CLI,
zobaczyli my komponent App, modu  App i logik  pocz tkowego adowania oraz zna-
le li my znaczniki renderuj ce komponent. Gratulacje, napisa e  swoj  pierwsz  aplika-
cj  Angular! OK, wiem, e nie jest to zbyt imponuj ce (jeszcze), ale to jest fundamen-
talna cz  ka dej aplikacji Angular. W pozosta ej cz ci rozdzia u na podstawie tej
bazowej aplikacji utworzymy pe ny przyk ad ledzenia notowa  gie dowych. Na pocz -
tek nauczysz si  tworzy  us ug  Angular, która aduje dane z API.

2.5. Budowanie us ug
Us ugi s  obiektami stanowi cymi abstrakcj  jakiej  wspólnej logiki, która ma by
wielokrotnie u ywana w wielu miejscach. Mog  zrobi  wszystko, czego potrzebujesz,
poniewa  s  obiektami. Gdy korzystamy z modu ów ES2015, klasy te s  eksportowane,
a wi c w razie potrzeby ka dy komponent mo e je zaimportowa . Mog  równie  posia-
da  funkcje lub nawet warto ci statyczne, takie jak a cuch znaków lub liczba, jako spo-
sób udost pniania danych ró nym cz ciom aplikacji.

Us ugi mo na te  potraktowa  jako wspó dzielone obiekty, które w razie potrzeby
mo e zaimportowa  dowolna cz  aplikacji. S  w stanie wyodr bnia  jak  logik  lub
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dane (na przyk ad logik  niezb dn  do za adowania pewnych danych ze ród a), dzi ki
czemu mo na ich atwo u y  w dowolnym komponencie.

Chocia  us ugi cz sto pomagaj  w zarz dzaniu danymi, nie s  ograniczone do ad-
nych konkretnych zada . Intencj  us ugi jest umo liwienie ponownego u ycia kodu.
Us uga mo e by  zestawem wspólnych metod, które nale y udost pni . Mo esz mie
ró ne „metody pomocnicze”, których nie chcesz pisa  za ka dym razem od nowa; mog
to by  narz dzia do parsownia formatów danych lub logika uwierzytelniania, która musi
by  uruchamiana w wielu miejscach.

W tej aplikacji b dziesz potrzebowa  listy spó ek, która b dzie u ywana przez strony
pulpitu kontrolnego i zarz dzania. Jest to idealny scenariusz, w którym nale y skorzy-
sta  z us ugi, aby u atwi  zarz dzanie danymi i udost pnia  je ró nym komponentom.

CLI daje nam dobry sposób tworzenia us ugi, która ma potrzebne na pocz tek rusz-
towanie. Wygeneruje równie  prost  us ug  i stub testowy dla tej us ugi. Aby wygene-
rowa  us ug , wykonaj nast puj ce polecenie:
ng generate service services/stocks

CLI wygeneruje te pliki w katalogu src/app/services. Zawiera on najbardziej podsta-
wow  us ug , która nie robi nic. Pójd my dalej i wpiszmy kod dla ca ej us ugi, a potem
sprawd my, jak to dzia a. Ostatecznie uzupe nisz to, co zosta o wygenerowane, kodem
z listingu 2.5. Us uga Stocks b dzie mia a tablic  zawieraj c  list  symboli spó ek gie -
dowych i b dzie udost pnia  zestaw metod do pobierania lub modyfikowania tej listy.

Listing 2.5. Us uga Stocks (src/app/services/stocks.service.ts)

import { Injectable } from '@angular/core';
import { HttpClient } from '@angular/common/http';

let stocks: Array<string> = ['AAPL', 'GOOG', 'FB', 'AMZN', 'TWTR'];
let service: string = 'https://angular2-in-action-api.herokuapp.com';

export interface StockInterface {
  symbol: string;
  lastTradePriceOnly: number;
  change: number;
  changeInPercent: number;
}

@Injectable()
export class StocksService {

  constructor(private http: HttpClient) {}

  get() {
    return stocks.slice();
  }

  add(stock) {
    stocks.push(stock);
    return this.get();
  }

Importuje zale no ci.

Deklaruje tablic
spó ek i zmienne API.

Definiuje i eksportuje interfejs
TypeScriptu dla obiektu stock.

Adnotuje za pomoc  Injectable, aby pod czy
wstrzykiwanie zale no ci.

Definiuje klas  i eksportuje j .

Metoda constructor do wstrzykiwania us ugi
HttpClient do w a ciwo ci http klasy.

Metoda do pobierania spó ek.

Metoda do dodawania do listy nowej spó ki.
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  remove(stock) {
    stocks.splice(stocks.indexOf(stock), 1);
    return this.get();
  }

  load(symbols) {
    if (symbols) {
      return this.http.get<Array<StockInterface>>(service + '/stocks/
     snapshot?symbols=' + symbols.join());
    }
  }
}

Us uga musi najpierw zaimportowa  swoje zale no ci: jedn  jest dekorator dla us ugi,
a drug  jest us uga HttpClient. Nast pnie deklaruje dwie zmienne. Jedna s u y do le-
dzenia listy symboli spó ek gie dowych, a druga to adres URL punktu ko cowego inter-
fejsu API.

Nast pnie interfejs StockInterface jest definiowany i eksportowany, aby mog y
go u ywa  inne komponenty. Zapewnia to typeScriptow  definicj  tego, co powinien
zawiera  obiekt stock, który jest u ywany przez TypeScript, aby upewni  si , e korzy-
stanie z danych pozostaje spójne. U yjemy tego pó niej, aby mie  pewno , e prawi-
d owo typujemy nasze obiekty stock, gdy s  stosowane.

Klasa StocksService jest eksportowana i dekorowana przez dekorator Injectable. Deko-
rator s u y do ustawienia odpowiedniego pod czenia, aby Angular wiedzia , jak u y-
wa  jej w innym miejscu, wi c je li zapomnisz do czy  dekorator, klasa mo e nie
zosta  wstrzykni ta do reszty Twojej aplikacji.

W metodzie konstruktora us uga HttpClient jest wstrzykiwana za pomoc  pocho-
dz cej z TypeScriptu techniki deklarowania zmiennej prywatnej zwanej http, a nast pnie
nadawany jest jej typ HttpClient. Angular mo e sprawdzi  definicj  typu i okre li ,
w jaki sposób wstrzykn  dany obiekt do klasy. Je li jeste  nowicjuszem w zakresie
TypeScriptu, pami taj, e zawsze, gdy po deklaracji zmiennej pojawia si  dwukropek,
definiujesz typ obiektu, który powinien by  przypisany do tej zmiennej.

Ta us uga zawiera cztery metody. get() jest prost  metod , która zwraca bie c
warto  tablicy stocks, ale zawsze zwraca kopi , a nie bezpo redni  warto . Ma to na
celu hermetyzowanie warto ci spó ek i zapobieganie ich bezpo redniej modyfikacji.
Metoda add() dodaje nowy element do tablicy stocks i zwraca nowo zmodyfikowan  war-
to . Metoda remove() usuwa element z tablicy stocks.

Na koniec metoda load() wywo uje us ug  HttpClient, aby za adowa  dane dla bie-
cych warto ci cen akcji. Us uga HttpClient jest wywo ywana i zwraca strumie  obser-

wowalny, który jest konstrukcj  do obs ugi zdarze  asynchronicznych, takich jak dane
z wywo ania API. Strumienie obserwowalne zosta y pokrótce omówione w rozdziale 1.
i b dziemy je widywa  cz ciej w innych rozdzia ach, ale jest to pierwszy raz, kiedy
mo esz zobaczy  je w akcji.

Istnieje te  niewielka funkcjonalno  HttpClient, która pojawia si  jako cz
metody get() i jest umieszczona mi dzy dwoma nawiasami trójk tnymi:
this.http.get<Array<StockInterface>>(...

Metoda do usuwania spó ki z listy.

Metoda do wywo ywania
us ugi HttpClient
do adowania warto ci
spó ek z API.
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Jest to znane jako zmienna typowa i jest funkcjonalno ci  TypeScriptu, która pozwala
wskaza  metodzie http.get(), jakiego typu obiektu powinna si  spodziewa ; w tym
przypadku b dzie oczekiwa  tablicy obiektów zgodnych z StockInterface (naszych
obiektów stock). Jest to opcjonalne, ale powiadamianie kompilatora, je li spróbujesz
uzyska  dost p do w a ciwo ci, która nie istnieje, jest bardzo przydatne.

Jest jeszcze jeden krok, który musimy wykona , poniewa  interfejs CLI nie rejestruje
automatycznie tej us ugi w module App i musimy równie  zarejestrowa  HttpClient
w aplikacji. Otwórz plik src/app/app.module.ts i w górnej cz ci dodaj te dwa importy:
import { HttpClientModule } from '@angular/common/http';
import { StocksService } from './services/stocks.service';

Spowoduje to zaimportowanie do pliku us ugi Stocks i modu u HttpClientModule, ale
musimy zarejestrowa  HttpClientModule w aplikacji. Znajd  sekcj  importu zdefinio-
wan  w @NgModule i zaktualizuj j  tak, jak pokazano poni ej, aby uwzgl dnia a Http

ClientModule:
imports: [
  BrowserModule,
  HttpClientModule
],

Teraz musimy zarejestrowa  now  us ug  StocksService z w a ciwo ci  providers, aby
poinformowa  Angular, e powinna zosta  udost pniona do u ywania przez modu :
providers: [StocksService],

Twoja us uga jest pod czona i gotowa do wykorzystywania, ale nie u yli my jej jesz-
cze w adnym miejscu naszej aplikacji. W nast pnym podrozdziale zostanie omówiony
sposób jej konsumowania.

Ta us uga nie jest zbyt skomplikowana. Jest g ównie przeznaczona do abstrahowania
modyfikacji tablicy, aby nie by a modyfikowana bezpo rednio, i adowania danych
z interfejsu API. Gdy aplikacja dzia a, tablica stocks mo e by  modyfikowana, a zmiany
s  uwzgl dniane zarówno w komponencie panelu kontrolnego, jak i komponencie zarz -
dzania, o czym wkrótce si  przekonasz. Poniewa  jest wyeksportowana, mo na j  atwo
zaimportowa , gdy b dzie potrzebna.

Teraz utworzymy komponent wykorzystuj cy pewne domy lne dyrektywy i pozwo-
limy, aby konfigurowalne w a ciwo ci modyfikowa y wy wietlanie komponentu.

2.6. Tworzenie pierwszego komponentu
Widzia e  ju  podstawowy komponent (App). Teraz zbudujemy bardziej z o ony kom-
ponent, który u ywa niektórych dyrektyw i potoków i ma w a ciwo . Zamierzamy
utworzy  komponent, który wy wietla podstawow  kart  podsumowuj c  informacje
o cenie akcji spó ki.

Ten komponent b dzie tylko otrzymywa  dane do wy wietlenia ze swojego kom-
ponentu nadrz dnego i modyfikowa  w asne wy wietlanie na podstawie tej warto ci
wej ciowej. Komponent nadrz dny przeka e na przyk ad bie ce dane dla konkretnej
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spó ki, a komponent Summary u yje dziennej zmiany notowa  do ustalenia, czy t o
powinno by  w kolorze zielonym, czy czerwonym, na podstawie tego, czy cena akcji
posz a w gór , czy w dó .

Kluczowymi celami tego komponentu s :

 przyjmowanie danych gie dowych i wy wietlanie ich;
 zmiana koloru t a w zale no ci od dziennej aktywno ci (zielony dla wzrostu,

czerwony dla spadku);
 formatowanie warto ci w celu prawid owego wy wietlania (na przyk ad odpo-

wiednia waluta lub odpowiednie warto ci procentowe).

Rysunek 2.5 pokazuje ten komponent i nawet go pod czymy, aby adowa  dane z API.
Ostatecznie utworzymy wiele kopii tego komponentu do wy wietlenia karty dla ka dej
ze spó ek.

Rysunek 2.5. Pojedynczy komponent Summary wy wietlaj cy dane gie dowe

Oczywi cie po uruchomieniu tego komponentu warto ci akcji b d  si  zmienia  na pod-
stawie najnowszych danych, ale mo esz zobaczy  kart  wy wietlaj c  aktualne dane.
Zbadamy szczegó y budowania tej karty, a nast pnie przejdziemy przez poszczególne
cz ci i zobaczymy, w jaki sposób powstaje ten wynik.

Wró  do terminala i uruchom nast puj ce polecenie:
ng generate component components/summary

CLI wygeneruje nowy komponent wewn trz katalogu src/app/components/summary.
Musieli my utworzy  najpierw katalog src/app/components, poniewa  CLI nie tworzy
automatycznie nowych folderów, je li ich brakuje. Pomaga to zorganizowa  kompo-
nenty w jednym katalogu, ale mo esz je wygenerowa  gdzie indziej.

Teraz zawarto  komponentu jest podobna do pierwotnej zawarto ci komponentu
App. Zawiera pusty plik CSS, podstawowy szablon HTML, stub testowy i pust  klas ,
ju  zainicjalizowan  za pomoc  adnotacji Component.

Zaczniemy od skonfigurowania szablonu dla naszego komponentu, a nast pnie
utworzymy kontroler do zarz dzania nim. Otwórz plik src/app/components/summary/
summary.component.html i zamie  zawarto  na to, co widzisz w listingu 2.6.
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Listing 2.6. Szablon komponentu Summary

<div class="mdl-card stock-card mdl-shadow--2dp" [ngClass]="{increase:
     isPositive(), decrease: isNegative()}" style="width: 100%;">
  <span>
    <div class="mdl-card__title">
      <h4 style="color: #fff; margin: 0">
        {{stock?.symbol?.toUpperCase()}}<br />
        {{stock?.lastTradePriceOnly | currency:'USD':'symbol':'.2'}}<br />

        {{stock?.change | currency:'USD':'symbol':'.2'}} ({{stock?.
    changeInPercent | percent:'.2'}})
      </h4>
    </div>
  </span>
</div>

Szablon zawiera kilka znaczników, aby nada  karcie struktur , tak  jak struktura karty
Material Design. Je li spojrzymy na pierwsz  lini , zobaczymy ten fragment jako atry-
but w elemencie div:
[ngClass]="{increase: isPositive(), decrease: isNegative()}"

Jest to szczególny rodzaj atrybutu, zwany dyrektyw . Dyrektywy umo liwiaj  mody-
fikowanie zachowania i wy wietlania elementów DOM w szablonie. Potraktuj je jako
atrybuty w elementach HTML, które powoduj , e element zmienia swoje zachowa-
nie, na przyk ad atrybut disabled wy czaj cy element wej ciowy HTML. Dyrektywy
umo liwiaj  dodawanie logiki warunkowej lub w inny sposób modyfikuj  sposób zacho-
wania b d  renderowania szablonu.

Dyrektywa NgClass mo e dodawa  klasy CSS do elementu lub usuwa  je z niego.
Ma przypisan  warto  b d c  obiektem zawieraj cym w a ciwo ci, które s  nazwami
klas CSS, a te w a ciwo ci s  mapowane na metod  na kontrolerze (zostanie on jeszcze
przez nas napisany). Je li metoda zwraca true, doda klas . Je eli zwraca false, klasa
zostanie usuni ta. W tym fragmencie karta otrzyma klas  CSS increase, gdy dzienna
zmiana ceny jest dodatnia, lub klas  CSS decrease, kiedy zmiana jest ujemna.

Angular ma wbudowane pewne dyrektywy, a w tym rozdziale zobaczysz jeszcze
kilka innych. Dyrektywy zazwyczaj przyjmuj  wyra enie (jak nasz obiekt w tym przy-
k adzie), które jest ewaluowane przez Angular i przekazywane do dyrektywy. Wyra-
enie mo e by  ewaluowane do warto ci logicznej lub innej warto ci prostej, albo

rozwi zywa  si  na wywo anie funkcji, która zostanie uruchomiona w celu zwrócenia
warto ci przed uruchomieniem dyrektywy. Na podstawie warto ci wyra enia dyrek-
tywa mo e robi  ró ne rzeczy, na przyk ad pokazywa  lub ukrywa  jaki  element, gdy
wyra enie jest prawdziwe lub fa szywe.

Przyk ad interpolacji widzieli my ju  wcze niej, ale teraz mamy przyk ad bardziej
z o ony, który wy wietla symbol spó ki. Kontroler powinien mie  w a ciwo  o nazwie
stock, która jest obiektem o ró nych warto ciach:
{{stock?.symbol?.toUpperCase()}}

U ywa dyrektywy
NgClass, aby pomóc
prze cza  kolor t a.

Wy wietla warto  symbolu
i konwertuje na wielkie litery.

Wy wietla ostatni
cen  i formatuje j

zgodnie z walut .
Wy wietla dzienn  zmian
w walucie i procentowo.
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Sk adnia podwójnych nawiasów klamrowych jest sposobem wy wietlania warto ci na
stronie. Jak pewnie pami tasz, nazywa si  to interpolacj , cho  ta jest do  skompli-
kowana. Zawarto  mi dzy nawiasami nazywana jest wyra eniem Angulara i jest porów-
nywana z kontrolerem (podobnie jak dyrektywa), co oznacza, e spróbuje znale
w kontrolerze w a ciwo  do wy wietlenia. Je li si  to nie uda, zwykle rzucany jest
b d, ale operator bezpiecznej nawigacji (?.) wyciszy b d i nie wy wietli niczego, je li
w a ciwo ci nie b dzie.

Ten blok wy wietli symbol gie dowy, ale pisany wielkimi literami. Wi kszo  wyra-
e  JavaScriptu jest poprawnymi wyra eniami Angulara, chocia  niektóre rzeczy si

ró ni , na przyk ad operator bezpiecznej nawigacji. Mo liwo  wywo ania metod pro-
totypowych, takich jak toUpperCase(), pozostaje bez zmian i dlatego mo na renderowa
tekst wielkimi literami.

Nast pna interpolacja pokazuje ostatni  cen  transakcyjn  i dodaje kolejn  funk-
cjonalno , zwan  potokami, które s  dodawane bezpo rednio do wyra enia w celu
sformatowania danych wyj ciowych. Wyra enie interpolacji jest rozszerzone o symbol
potoku (|), a nast pnie potok jest nazywany i opcjonalnie konfigurowany z warto-
ciami oddzielonymi dwukropkiem (:). Warto  ceny wraca jak normalny typ zmien-

noprzecinkowy (na przyk ad 111.8), w odró nieniu od formatu waluty, który powinien
wygl da  jak $111.80:
{{stock?.lastTradePriceOnly | currency:'USD':'symbol':'.2'}}

Potoki jedynie modyfikuj  dane przed ich wy wietleniem i nie zmieniaj  warto ci
w kontrolerze. W tym kodzie podwójne nawiasy klamrowe wskazuj  na to, e chcesz
powi za  dane przechowywane we w a ciwo ci stock.lastTradePriceOnly, aby je wy wie-
tli . Te dane s  przesy ane strumieniowo za po rednictwem potoku currency (waluta),
który konwertuje warto  na cen  w okre lonej walucie na podstawie konfiguracji USD
i zaokr gla do dwóch miejsc po przecinku. Teraz spójrzmy na nast pn  lini  kodu:
{{stock?.change | currency:'USD':'symbol':'.2'}} ({{stock?.changeInPercent |
     percent:'.2'}})

Ten kod ma dwa ró ne wi zania interpolacji z potokami currency i percent (procenty).
Pierwsze z nich zostanie przeliczone na ten sam format waluty, ale drugie przyjmie
dziesi tn  warto  procentowa, tak  jak 0.06, i zamieni j  na 6%. Dokumentacja Angulara
szczegó owo opisuje wszystkie dost pne opcje i sposób ich u ycia dla ka dego potoku.

Ten szablon nie dzia a w izolacji; wymaga kontrolera do pod czenia danych i metod.
Otwórz plik src/app/components/summary/summary.component.ts i zamie  kod na ten
pokazany w listingu 2.7.

Listing 2.7. Kontroler komponentu Summary

import { Component, Input } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'summary',
  styleUrls: ['./summary.component.css'],
  templateUrl: './summary.component.html'
})

Importuje zale no ci.

Deklaruje metadane komponentu.
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export class SummaryComponent {

  @Input() stock: any;

  isNegative() {
    return (this.stock && this.stock.change < 0);
  }

  isPositive() {
    return (this.stock && this.stock.change > 0);
  }
}

Ten kontroler importuje zale no ci, co prawie zawsze jest pierwszym blokiem ka dego
pliku napisanego w TypeScripcie. Metadane komponentu opisuj  selektor, pod czone
style i pod czone pliki szablonów, które sk adaj  si  na komponent. Za moment dodamy
troch  CSS do stylów.

Klasa kontrolera komponentu Summary rozpoczyna si  od w a ciwo ci o nazwie
stock, która jest poprzedzona adnotacj  Input. Oznacza to, e ta w a ciwo  ma by
dostarczana do komponentu przez komponent nadrz dny, przekazuj cy j  do pod-
sumowania. W a ciwo ci s  wi zane do elementu za pomoc  atrybutu, tak jak wida
tutaj — w tym przyk adzie ustawimy warto  stockData komponentu nadrz dnego we
w a ciwo ci stock komponentu Summary:
<summary [stock]="stockData"></summary>

Poniewa  dane wej ciowe s  przekazywane przez atrybut wi zania, dokona on ewaluacji
wyra enia i przeka e je do tej w a ciwo ci, aby komponent Summary móg  go zu y .
Wyra enia Angular zachowuj  si  tak samo zawsze, gdy istnieje wi zanie. Próbuj  zna-
le  odpowiedni  warto  w kontrolerze w celu powi zania z w a ciwo ci .

Na koniec mamy dwie metody do sprawdzania, czy warto  stock jest dodatnia, czy
ujemna. Mo e równie  by  neutralna, wi c jest to stan domy lny i tylko wtedy, gdy
warto  stock si  zmieni, jedna z metod zwróci true. Te metody s  u ywane przez
dyrektyw  NgClass, aby okre li , czy powinna doda  okre lon  klas  CSS, tak jak to
opisano wcze niej w szablonie.

Ostatnim fragmentem, który chcemy doda , s  same klasy CSS. Angular ma kilka
interesuj cych sposobów hermetyzacji stylów CSS, aby mia y zastosowanie tylko do
jednego komponentu. Szczegó ami zajmiemy si  pó niej, a teraz otwórz plik src/app/
components/summary/summary.component.css i dodaj style, tak jak to pokazano w lis-
tingu 2.8.

Listing 2.8. Style CSS komponentu Summary

:host .stock-card {
  background: #333333;
}
:host .stock-card.increase {
  background: #558B2F;
  color: #fff;
}

Eksportuje klas  komponentu Summary.

Deklaruje w a ciwo , która jest warto ci  wej ciow .

Metoda do sprawdzania,
czy zmiana ceny jest ujemna.

Metoda do sprawdzania,
czy zmiana ceny jest dodatnia.

U ywa selektora CSS :host do zwi kszenia szczegó owo ci selektora
i ustawienia domy lnego t a.

Klasa increase definiuje zielone t o.
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:host .stock-card.decrease {
  background: #C62828;
  color: #fff;
}

Jest to typowy CSS, chocia  by  mo e nie widzia e  lub nie u ywa e  dot d selektora
:host. Poniewa  komponenty musz  by  jak najbardziej autonomiczne, opieraj  si
na koncepcji Shadow DOM, omówionej w rozdziale 1. Kiedy Angular renderuje ten
komponent, modyfikuje dane wyj ciowe, aby si  upewni , e selektor CSS jest unikatowy
i nie wp ywa przypadkowo na inne elementy na stronie. To zachowanie jest konfigu-
rowalne, ale zostanie omówione pó niej.

Selektor host jest sposobem okre lenia, e chcesz zastosowa  style do elementu,
który hostuje ten element, wi c w tym przypadku sprawdzony zostanie sam komponent
Summary, a nie zawarto  tego elementu. G ównym celem CSS jest tutaj ustalenie
koloru t a komponentu Summary.

Przeszli my przez proces generowania komponentu Summary i zbudowali my funk-
cjonalny komponent. U yjmy go szybko, aby zobaczy , jak si  zachowuje.

Spójrz na zawarto  pliku src/app/app.module.ts, a zobaczysz, e CLI ju  zmodyfi-
kowa  ten modu , aby uwzgl dni  komponent Summary w module App. Nie ma tu nic
do zrobienia, ale chcia em to zaznaczy .

Teraz spójrz na zawarto  pliku src/app/app.component.ts i zaktualizuj j  zgodnie
z listingiem 2.9. Za czy to us ug  Stocks i u yje jej do przechowywania danych o noto-
waniach we w asno ci. Nast pnie u yjemy tego, aby wy wietli  kart  podsumowania.

Listing 2.9. Kontroler komponentu App

import { Component } from '@angular/core';
import { StocksService, StockInterface } from './services/stocks.service';

@Component({
  selector: 'app-root',
  templateUrl: './app.component.html',
  styleUrls: ['./app.component.css']
})
export class AppComponent {
  stocks: Array<StockInterface>;

  constructor(service: StocksService) {
    service.load(['AAPL']).subscribe(stocks => {
      this.stocks = stocks;
    });
  }
}

Tutaj przechowujemy za adowane dane notowa  we w a ciwo ci o nazwie stocks. Zapew-
niamy równie  pewne informacje o typowaniu, które s  importowane z naszej us ugi
Stocks, aby TypeScript wiedzia , jakiego rodzaju warto ci oczekiwa . Wreszcie, zamiast
wypisywa  dane do konsoli, zapisujemy je we w a ciwo ci stocks.

Teraz musimy zaktualizowa  plik src/app/app.component.html, aby u y  komponentu
Summary. Oto fragment, który musisz zaktualizowa  w szablonie:

Klasa decrease definiuje czerwone t o.

Importuje StockInterface.

Deklaruje w a ciwo  tablicy spó ek.

adowane dane b d  przechowywane
we w a ciwo ci stocks.
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<main class="mdl-layout__content" style="padding: 20px;" *ngIf="stocks">
  <summary [stock]="stocks[0]"></summary>
</main>

Pierwsza dodana linia, *ngIf="stocks", jest dyrektyw , która zrenderuje tylko zawarto
wewn trz elementu, gdy wyra enie b dzie prawdziwe. W takim przypadku nie b dzie
renderowa  komponentu Summary do momentu za adowania danych o notowaniach.

rodkowa linia pokazuje instancj  pojedynczego komponentu Summary, a pierwsza
warto  tablicy stocks jest dowi zana do w a ciwo ci stock. Dane zwracane s  jako
tablica, wi c mamy bezpo redni dost p do pierwszej warto ci. Przypomnij sobie war-
to  wej ciow , któr  zadeklarowali my w komponencie Summary, a która równie  jest
nazwana stock.

Gdy to zapiszesz i uruchomisz aplikacj , w efekcie powinna wy wietli  si  pojedyncza
karta podsumowuj c  z aktualnymi danymi notowa  dla akcji spó ki Apple. Zrobili-
my nasz pierwszy komponent i wy wietlili my go w naszej aplikacji!

Teraz utworzymy nast pny komponent i u yjemy go razem z komponentem Sum-
mary, aby utworzy  pulpit kontrolny wy wietlaj cy list  spó ek i ich bie ce statusy.

2.7. Komponenty wykorzystuj ce komponenty i us ugi
Jeste my gotowi do po czenia wcze niej utworzonego komponentu Summary i us ugi
Stocks w dzia aj cy komponent Dashboard. Ten komponent b dzie obejmowa  ca  jedn
stron  aplikacji, tak jak to pokazano na rysunku 2.6. B dzie zarz dza  adowaniem
danych za pomoc  us ugi Stocks, a nast pnie b dzie wy wietla  ka d  spó k  za pomoc
kopii komponentu Summary.

Rysunek 2.6. Komponent Dashboard po czony z adowaniem danych i wy wietlaj cy pi  instancji
komponentu Summary

Zobaczymy, jak prawid owo zaaran owa  pe ny widok zamiast naszych dotychczasowych
odizolowanych przyk adów. Na pocz tek mo emy ponownie u y  interfejsu CLI do
wygenerowania kolejnego komponentu:
ng generate component components/dashboard
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Spowoduje to wygenerowanie w katalogu src/app/components/dashboard nowych pli-
ków dla HTML, CSS, kontrolera i testu jednostkowego. Doda tak e komponent do
modu u App, aby móg  by  natychmiast konsumowany. Zresetujmy nasz projekt roboczy,
aby wy wietli  ten nowy komponent, modyfikuj c plik src/app/app.component.html
poni sz  zawarto ci :
<main class="mdl-layout__content" style="padding: 20px;">
  <dashboard></dashboard>
</main>

Powinno to spowodowa  wy wietlenie w aplikacji domy lnej wiadomo ci komponentu,
poniewa  jest to domy lny kod wygenerowany przez CLI. Musimy równie  usun
pewn  logik  z kontrolera komponentu App; powinna teraz wygl da  tak, jak widzisz
tutaj. Usuwa to importy i adowanie danych notowa  z samego komponentu App,
a zamiast tego za chwil  wrzucimy to do komponentu Dashboard. Zast p zawarto
pliku src/app/app.component.ts nast puj cym kodem:
import { Component } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-root',
  templateUrl: './app.component.html',
  styleUrls: ['./app.component.css']
})
export class AppComponent {}

Doskonale! Oczy cili my komponent App i jeste my gotowi do rozpocz cia budowa-
nia panelu kontrolnego. Naszym pierwszym zadaniem jest skonfigurowanie kontrolera
komponentu Dashboard. Jego rola polega na u ywaniu us ugi Stocks do adowania
danych i udost pnianiu ich komponentowi do konsumowania.

Otwórz kontroler w pliku src/app/components/dashboard/dashboard.component.ts
i zast p go kodem z listingu 2.10.

Listing 2.10. Kontroler komponentu Dashboard

import { Component, OnInit } from '@angular/core';
import { StocksService, StockInterface } from '../../services/stocks.
     service';

@Component({
  selector: 'dashboard',
  templateUrl: './dashboard.component.html',
  styleUrls: ['./dashboard.component.css']
})
export class DashboardComponent implements OnInit {
  stocks: Array<StockInterface>;
  symbols: Array<string>;

  constructor(private service: StocksService) {
    this.symbols = service.get();
  }

Importuje zale no ci.

Eksportuje klas  komponentu,
ale implementuje równie
interfejs OnInit.

Deklaruje w a ciwo
do przechowywania
tablicy notowa .

Deklaruje w a ciwo  do przechowywania
tablicy symboli gie dowych.

Pobiera symbole gie dowe z us ugi,
kiedy komponent jest konstruowany.
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  ngOnInit() {
    this.service.load(this.symbols)
      .subscribe(stocks => this.stocks = stocks);
  }
}

Kontroler rozpoczyna si  od zaimportowania adnotacji Component i interfejsu OnInit.
Je li nie implementowa e  wcze niej interfejsu, wyja ni , e interfejs jest rodkiem do
egzekwowania tego, by klasa zawiera a wymagan  metod  — w tym przypadku metod
o nazwie ngOnInit. Wykorzystanie mo liwo ci TypeScriptu do wymuszania typowania
kodu i interfejsów jest pomocne, gdy projekty staj  si  coraz wi ksze.

Klasa DashboardComponent jest kontrolerem komponentu i deklaruje, e musi zaimple-
mentowa  wymagania OnInit. Je li tak si  nie stanie, TypeScript nie skompiluje kodu
i rzuci b d. Ma ona dwie w a ciwo ci: tablic  notowa  i tablic  a cuchów znaków
reprezentuj cych symbole spó ek do wy wietlenia. Pocz tkowo s  one pustymi tabli-
cami, wi c musimy je za adowa  danymi, aby komponent móg  by  renderowany.

Metoda constructor jest uruchamiana natychmiast po utworzeniu komponentu.
B dzie importowa  us ug  Stocks do w a ciwo ci service, a nast pnie za da od niej
aktualnej listy symboli spó ek. To dzia a, poniewa  jest to akcja synchroniczna, które
aduje warto  bezpo rednio z pami ci.

Ale nie pobieramy danych z us ugi w konstruktorze z wielu powodów. W z o ono ci
zag bimy si  w dalszej cz ci ksi ki, teraz powiniene  wiedzie , e g ówny powód jest
zwi zany ze sposobem renderowania komponentów. Konstruktor jest uruchamiany na
wczesnym etapie renderowania komponentu, co oznacza, e cz sto warto ci nie s  jesz-
cze gotowe do konsumowania. Komponenty udost pniaj  wiele zaczepów cyklu ycia,
które pozwalaj  wykonywa  polecenia na ró nych etapach renderowania, daj c wi ksz
kontrol  nad tym, kiedy co  si  dzieje.

W naszym kodzie u ywamy zaczepu cyklu ycia ngOnInit, aby wywo a  us ug  ado-
wania danych gie dowych. U ywa ona listy symboli spó ek, która zosta a za adowana
w konstruktorze. Nast pnie ustanawiamy subskrypcj , aby czeka  na zwrócenie wyników
i zapisa  je we w a ciwo ci stocks. Jest to wykorzystanie metody strumieni obserwo-
walnych do obs ugi asynchronicznych da . Strumieniom obserwowalnym bardziej
uwa nie przyjrzymy si  pó niej. Tutaj u ywamy ich, poniewa  HttpClient zwraca nam
strumie  obserwowalny, aby my odbierali odpowied . Jest to udost pnione jako stru-
mie  danych, chocia  jest to pojedyncze zdarzenie.

Teraz musimy uzupe ni  komponent, dodaj c szablon. Otwórz plik src/app/components/
dashboard/dashboard.component.html i zast p jego zawarto  kodem z listingu 2.11.

Listing 2.11. Szablon komponentu Dashboard

<div class="mdl-grid">
  <div class="mdl-cell mdl-cell--12-col" *ngIf="!stocks" style="text-align:
     center;">
    adowanie
  </div>
  <div class="mdl-cell mdl-cell--3-col" *ngFor="let stock of stocks">

Implementuje metod  ngOnInit
i wywo uje us ug , aby za adowa
dane gie dowe przez Http.

U ywa NgIf, aby wy wietli  komunikat o adowaniu,
dopóki notowania nie zostan  za adowane.

U ywa NgFor, aby wykona
p tl  przez wszystkie spó ki.
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    <summary [stock]="stock"></summary>
  </div>
</div>

Ten szablon ma kilka klas, aby u y  frameworka interfejsu u ytkownika Material Design
Lite dla struktury siatki. Szablon zawiera kolejny atrybut NgIf, który wy wietla komuni-
kat adowania podczas adowania danych, podobnie jak wcze niej. Po zwróceniu danych
gie dowych z API wiadomo  o adowaniu zostanie ukryta.

Nast pnie widzimy kolejny element, który ma now  dyrektyw , NgFor. Podobnie jak
NgIf, zaczyna si  ona od znaku *, a wyra enie jest podobne do tego, czego u y by
w tradycyjnej p tli for JavaScriptu. To wyra enie zawiera let stock of stocks, co
oznacza, e b dzie wykonywa  p tle przez wszystkie elementy w tablicy stocks i udo-
st pnia  lokaln  zmienn  o nazwie stock. Ponownie jest to ten sam rodzaj zachowania,
który mo na zobaczy  w p tli for JavaScriptu, ale zastosowany w kontek cie elemen-
tów HTML.

NgFor utworzy instancj  komponentu Summary dla ka dego z elementów stock.
Wi e to dane notowa  z komponentem. Ka da kopia komponentu Summary jest odr bna
od pozosta ych i nie wspó dziel  one danych bezpo rednio.

Uko czy e  widok panelu kontrolnego, który korzysta z us ugi i innego komponentu
do renderowania do wiadczenia u ytkownika. Gdy uruchomisz teraz aplikacj , powi-
niene  zobaczy  pi  domy lnych spó ek; pojawiaj  si  one jako oddzielne karty na stro-
nie. Uk ad siatki powinien rozmieszcza  je w czterech kolumnach.

Za chwil  zbudujesz nowy komponent z formularzem, zarz dzaj cy list  symboli
spó ek gie dowych, które maj  by  u ywane podczas wy wietlania notowa .

2.8. Komponenty z formularzami i ze zdarzeniami
Chcemy zarz dza  wy wietlanymi spó kami, dlatego musimy doda  kolejny komponent,
który ma formularz do edycji listy spó ek (zobacz rysunek 2.7). Ten formularz pozwoli
u ytkownikom wprowadza  nowe symbole spó ek gie dowych, aby doda  je do listy,
i b dzie mia  list  aktualnych spó ek z przyciskami, za pomoc  których mo ne je
usuwa  listy. Ta lista spó ek jest wspó dzielona przez ca  aplikacj , wi c wszelkie
zmiany b d  replikowane we wszystkich innych miejscach.

Formularze s  niezb dne w aplikacjach, a Angular ma wbudowan  obs ug  tworze-
nia z o onych formularzy z wieloma funkcjonalno ciami. Formularze we frameworku
Angular sk adaj  si  z dowolnej liczby kontrolek, które s  ró nymi rodzajami pól
wprowadzania danych, jakie mo e zawiera  formularz (takimi jak pole tekstowe, pole
wyboru lub jaki  niestandardowy element).

Zacznijmy od wygenerowania nowego komponentu dla widoku zarz dzania. Korzy-
staj c z interfejsu CLI, uruchom podane poni ej polecenie; pami taj, e automatycz-
nie zarejestruje ono równie  komponent w module App, dzi ki czemu b dzie gotowy
do u ycia.
ng generate component components/manage

Tworzy instancj  komponentu Summary
dla ka dej spó ki i przekazuje dane gie dowe.
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Rysunek 2.7. Komponent Manage z formularzem dodawania nowych elementów
i przyciskami do usuwania elementów istniej cych

Teraz zaktualizuj plik src/app/app.component.html i zmie  zawarto  elementu main na
tak , jak  wida  w poni szym kodzie, eby komponent Manage wy wietli  si  w apli-
kacji. Po uruchomieniu aplikacji wy wietli si  domy lny komunikat charakterystyczny
dla ka dego nowego komponentu:
<main class="mdl-layout__content" style="padding: 20px;">
  <manage></manage>
</main>

Musimy równie  doda  do naszej aplikacji FormsModule, poniewa  b dziemy u ywa
funkcjonalno ci formularzy, które nie s  automatycznie do czane przez Angular.
Otwórz plik src/app/app.module.ts i dodaj nowy import:
import { FormsModule } from '@angular/forms';

Nast pnie zaktualizuj definicj  importów modu u, aby zadeklarowa  FormsModule, tak
jak to pokazano poni ej:
imports: [
  BrowserModule,
  HttpClientModule,
  FormsModule
],

Zacznijmy tworzenie naszego komponentu Manage od zaktualizowania kontrolera za
pomoc  pewnej logiki. Na rysunku 2.7 zobaczysz, e musimy za adowa  list  symboli
przechowywanych w pami ci. Potrzebne b d  równie  dwie metody: jedna do obs ugi
usuwania spó ki z listy, a druga do dodawania nowych symboli spó ki do listy.

Otwórz plik src/app/components/manage/manage.component.ts i zaktualizuj go
zawarto ci  listingu 2.12. Obejmuje to dodatkowe metody i wymagane ustawienia dla
tego widoku.
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Listing 2.12. Kontroler komponentu Manage

import { Component } from '@angular/core';

import { StocksService } from '../../services/stocks.service';

@Component({
  selector: 'manage',
  templateUrl: './manage.component.html',
  styleUrls: ['./manage.component.css']
})
export class ManageComponent {
  symbols: Array<string>;
  stock: string;

  constructor(private service: StocksService) {
    this.symbols = service.get();
  }

  add() {
    this.symbols = this.service.add(this.stock.toUpperCase());
    this.stock = '';
  }

  remove(symbol) {
    this.symbols = this.service.remove(symbol);
  }
}

Jak zwykle zaczynamy od zaimportowania zale no ci dla komponentu. Nast pnie meta-
dane komponentu deklarowane s  za pomoc  adnotacji @Component. Potem deklarowany
jest obiekt class, który zawiera dwie w a ciwo ci: pierwsz  jest tablica symboli pobierana
z us ugi Stocks, a drug  w a ciwo  do przechowywania warto ci danych wej ciowych.
W szablonie zobaczymy, jak w a ciwo  stock jest po czona z polem danych wej cio-
wych, ale w a nie tu jest ona najpierw definiowana.

Konstruktor korzysta z us ugi, aby uzyska  tablic  symboli gie dowych i zapisa  j  we
w a ciwo ci symbols. Nie wymaga to zaczepu cyklu ycia OnInit, poniewa  jest to syn-
chroniczne danie uzyskania danych, które istniej  w pami ci.

Nast pnie mamy dwie metody: dodawania lub usuwania symboli z listy. Ta us uga
zawsze zwraca kopi  tablicy symboli stocks, wi c do zarz dzania list  (która jest zher-
metyzowana wewn trz us ugi i nie jest bezpo rednio modyfikowalna) musimy wyko-
rzysta  metody us ugi. Metoda add dodaje now  pozycj  do listy symboli, a nast pnie
zapisuje zmodyfikowan  list  na li cie symboli. Analogicznie metoda remove usuwa
pozycj  z tablicy i od wie a list  symboli w kontrolerze.

Ten kontroler zaspokaja nasze potrzeby w zakresie obs ugi dzia a  formularza, ale
teraz chcemy utworzy  szablon do wy wietlenia formularza i jego zawarto ci. Otwórz plik
src/app/components/manage/manage.component.html i dodaj zawarto  listingu 2.13.

W tym szablonie jest przyzwoita liczba znaczników tylko dla uk adu siatki. Ka da
klasa, która zaczyna si  od mdl-, jest cz ci  stylów dostarczonych przez siatk  Material
Design Lite i bibliotek  interfejsu u ytkownika.

Importuje zale no ci.

Deklaruje metadane komponentu.

Definiuje klas  i dwie w a ciwo ci dla przechowywania
tablicy symboli i a cucha znaków dla danych wej ciowych.

Pobiera aktualn  list  symboli
podczas tworzenia instancji klasy.

Metoda dodawania
nowej spó ki do listy.

Metoda usuwania symbolu spó ki z listy.
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Listing 2.13. Szablon komponentu Manage

<div class="mdl-grid">
  <div class="mdl-cell mdl-cell--4-col"></div>
  <div class="mdl-cell mdl-cell--4-col">
    <form style="margin-bottom: 5px;" (submit)="add()">
      <input name="stock" [(ngModel)]="stock" class="mdl-textfield__input"
     type="text" placeholder="Dodaj spó k " />
    </form>

    <table class="mdl-data-table mdl-data-table--selectable mdl-shadow--2dp"
     style="width: 100%;">
      <tbody>
        <tr *ngFor="let symbol of symbols">
          <td class="mdl-data-table__cell--non-numeric">{{symbol}}</td>
          <td style="padding-top: 6px;">
            <button class="mdl-button" (click)="remove(symbol)">Usu </button>
          </td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </div>
  <div class="mdl-cell mdl-cell--4-col"></div>
</div>

Pierwsza interesuj ca sekcja to formularz, która ma nowy typ atrybutu, taki, jakiego
jeszcze nie widzieli my. Atrybut (submit)="add()" to sposób na dodanie nas uchiwacza
zdarze , znanego jako wi zanie zdarze  (ang. event binding). Po przes aniu formularza
(co odbywa si  za pomoc  naci ni cia przycisku Enter) nas uchiwacz wywo a metod  add.
Ka dy atrybut umieszczony w nawiasach jest wi zaniem zdarze , a nazwa zdarzenia
powinna odpowiada  nazwie zdarzenia bez przedrostka on (dla onsubmit b dzie to
submit).

Formularz zawiera pojedynczy element danych wej ciowych, który ma kolejny nowy
typ atrybutu. Atrybut [(ngModel)]="stock" jest wi zaniem dwukierunkowym, które zsyn-
chronizuje warto  danych wej ciowych i warto  w a ciwo ci w kontrolerze przy ka -
dej zmianie w którejkolwiek z nich. W ten sposób, gdy u ytkownik wpisze tekst w pole
wprowadzania, warto  b dzie natychmiast dost pna dla kontrolera do konsumpcji. Gdy
u ytkownik wci nie Enter, zdarzenie submit zostanie wys ane i u yje warto ci w a ci-
wo ci stock podczas dodawania nowego symbolu. Koncepcje formularzy zostan  omó-
wione szczegó owo pó niej, a teraz jest to Twój pierwszy kontakt ze sposobem kon-
strukcji prostego formularza.

Nast pna sekcja wykonuje p tl  przez list  symboli, u ywaj c NgFor. Sposób dzia-
ania tego omówi em wcze niej, wi c nie b d  tu wchodzi  w szczegó y. Dla ka dego

symbolu utworzone zostan : zmienna lokalna o nazwie symbol, nowy wiersz tabeli,
który wi e warto , i przycisk przeznaczony do usuwania elementu.

Przycisk remove zawiera kolejne wi zanie zdarze , które s u y do obs ugi zdarzenia
klikni cia. Atrybut (click)="remove (symbol)" dodaje nas uchiwacz zdarze  do zdarzenia
klikni cia i wywo uje metod  remove w kontrolerze, przekazuj c symbol. Poniewa
istnieje wiele instancji przycisku, ka da przekazuje lokaln  zmienn , aby wiadomo by o,
który symbol usun .

Wi e zdarzenie submit
z wywo aniem metody add.

Dwukierunkowe wi zanie
dla pola wprowadzania symboli.

Wykonuje p tl  przez list
symboli za pomoc  NgFor.

Wy wietla symbol.

Wi e zdarzenie klikni cia
przycisku z wywo aniem

metody remove.
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Ostatnim zadaniem jest dodanie do aplikacji routingu w celu aktywowania tras dla
dwóch widoków, aby dzia a y jak dwie ró ne strony.

2.9. Routing aplikacji
Ostatnim elementem aplikacji jest routing, który konfiguruje ró ne strony, jakie aplikacja
mo e renderowa . Wi kszo  aplikacji wymaga pewnej formy routingu, aby mog a
wy wietla  poprawn  cz  w oczekiwanym czasie. Angular ma router, który dobrze
si  sprawdza w architekturze tego frameworka, mapuj c komponenty na trasy.

Router dzia a poprzez zadeklarowanie w szablonie outletu, który jest miejscem
wy wietlania ostatecznie zrenderowanego komponentu. Potraktuj outlet jako domy lny
element zast pczy dla tre ci, a dopóki nie jest ona gotowa do wy wietlenia, pozostaje
on pusty.

Aby skonfigurowa  nasze trasy, po czymy komponenty Manage i Dashboard
z dwoma trasami. Sami poradzimy sobie z konfiguracj , poniewa  w tej konkretnej
wersji interfejs CLI nie obs uguje konfigurowania tras. Na pocz tek utwórz nowy plik
src/app/app.routes.ts i umie  w nim kod z listingu 2.14.

Listing 2.14. Konfigurowanie routingu aplikacji

import { Routes, RouterModule } from '@angular/router';

import { DashboardComponent } from './components/dashboard/dashboard.component';
import { ManageComponent } from './components/manage/manage.component';

const routes: Routes = [
  {
    path: '',
    component: DashboardComponent
  },
  {
    path: 'manage',
    component: ManageComponent
  }
];

export const AppRoutes = RouterModule.forRoot(routes);

G ównym celem tego pliku jest skonfigurowanie tras dla aplikacji, a my zaczynamy od
zaimportowania RouterModule i definicji typu Route. RouterModule jest u ywany do akty-
wowania routera i przyjmuje konfiguracj  tras po jej zainicjowaniu. Importujemy rów-
nie  dwa routowalne komponenty, Dashboard i Manage, aby my mogli odpowiednio
odwo ywa  si  do nich w konfiguracji tras.

Trasy s  definiowane jako tablica obiektów, które maj  co najmniej jedn  w a ciwo ;
w tym przypadku s  dwie: dla cie ki adresu URL i komponentu. Dla pierwszej trasy nie
ma cie ki, wi c dzia a ona jako indeks aplikacji (którym b dzie http://localhost:4200)
i linkuje do komponentu Dashboard. Druga trasa zapewnia cie k  URL zarz dzania
(któr  b dzie http://localhost:4200/manage) i linkuje do komponentu Manage. To jest

Importuje zale no ci routera.

Importuje komponenty aplikacji,
które s  powi zane z trasami.

Definiuje tablic  konfiguracji tras.

Eksportuje trasy,
aby mo na by o ich u ywa .
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najbardziej prawdopodobny typ routingu, jaki b dziesz wykonywa  za pomoc  Angulara,
chocia  istnieje wiele sposobów na konfigurowanie i zagnie d anie tras.

Na koniec tworzymy now  warto , AppRoutes, która jest przypisana do wyniku Router
Module.forRoot(routes). Dok adniej zachowaniem metody forRoot zajmiemy si  pó -

niej, teraz tylko wspomn , e jest to sposób na przekazanie konfiguracji do modu u.
W tym przypadku przekazujemy tablic  tras. Przeprowadzamy eksportowanie, aby my
mogli zaimportowa  to do naszego modu u App i zarejestrowa .

Otwórz plik src/app/app.module.ts i na ko cu importów dodaj now  lini , która
importuje obiekt AppRoutes utworzony w poprzednim pliku:
import { AppRoutes } from './app.routes';

Teraz zaktualizuj w a ciwo  imports modu u, aby uwzgl dni  obiekt AppRoutes. To
zarejestruje modu  routera i nasz  konfiguracj  w aplikacji:
imports: [
  BrowserModule,
  HttpClientModule,
  FormsModule,
  AppRoutes
],

Ostatnim krokiem jest zadeklarowanie miejsca do renderowania przez router i zaktu-
alizowanie linków u ywanych przez router do nawigacji. Otwórz po raz ostatni plik
src/app/app.component.html i wprowad  kilka modyfikacji. Najpierw zmie  zawarto
elementu main, aby mia a inny element — outlet routera:
<main class="mdl-layout__content" style="padding: 20px;">
  <router-outlet></router-outlet>
</main>

To deklaruje konkretn  lokalizacj  w aplikacji, w któr  router powinien wyrenderowa
komponent. Jest to to samo miejsce, w którym umie cili my nasze komponenty pod-
czas ich budowania, wiec najwyra niej jest to najlepsze miejsce.

Nast pnie musimy zaktualizowa  linki, aby u ywa y nowej dyrektywy, która skonfigu-
ruje nawigacj  mi dzy trasami. Dyrektywa RouterLink wi e si  z tablic  cie ek, które
s  u ywane do budowania URL:
<nav class="mdl-navigation mdl-layout--large-screen-only">
  <a class="mdl-navigation__link" [routerLink]="['/']">Panel kontrolny</a>
  <a class="mdl-navigation__link" [routerLink]="['/manage']">Zarz dzaj</a>
</nav>

Ta dyrektywa parsuje tablic  i próbuje znale  dopasowanie si  do znanej trasy. Kiedy
dopasuje tras , dodaje href do znacznika kotwicy, który poprawnie czy z t  tras .

Router umo liwia bardziej zaawansowane konfiguracje, takie jak zagnie d one trasy,
przyjmowanie parametrów i posiadanie wielu outletów. Szczegó owo omówi  router
w rozdziale 7.

Teraz Twój projekt jest kompletny i mo esz prze adowa  aplikacj  w przegl darce,
aby zobaczy , jak dzia a routing. Gratulacje! Masz dzia aj c  aplikacj  Angular, a teraz
mo esz spróbowa  doda  do niej kolejne funkcjonalno ci.

Poleć książkęKup książkę

http://helion.pl/rf/angakc
http://helion.pl/rt/angakc


Podsumowanie 75

Podsumowanie
Gratulacje — przebrn e  przez ca y proces tworzenia funkcjonalnej aplikacji Angu-
lar! Przeszli my szybko przez wiele funkcjonalno ci frameworka Angular i powiniene
ju  rozumie , jak ró ne cz ci s  sk adane w aplikacj . Oto krótkie podsumowanie g ów-
nych kwestii do zapami tania:

 Aplikacje Angular to komponenty zawieraj ce drzewo komponentów. G ówna
aplikacja adowana jest pocz tkowo podczas adowania strony w celu zainicjo-
wania tej aplikacji.

 Komponent to klasa ES6 z adnotacj  @Component, która dodaje metadane do klasy,
aby Angular móg  j  poprawnie renderowa .

 Us ugi s  równie  modu ami ES6 i powinny by  zaprojektowane pod k tem prze-
no no ci. U yta mo e by  ka da klasa ES6, nawet je li nie jest specjalnie prze-
znaczona dla Angulara.

 Dyrektywy to atrybuty modyfikuj ce szablon w pewien sposób, na przyk ad
dyrektywa NgIf warunkowo pokazuje lub ukrywa element DOM na podstawie
warto ci wyra enia.

 Angular posiada wbudowan  obs ug  formularzy, która obejmuje funkcj  auto-
matycznego sprawdzania poprawno ci, grupowania i wi zania danych z dowoln
kontrolk  formularza, a tak e korzystanie ze zdarze .

 Routing w Angularze opiera si  na mapowaniu cie ek na komponent. Trasy b d
renderowa  pojedynczy komponent, a ten komponent b dzie równie  móg  ren-
derowa  dowolne dodatkowe komponenty, których potrzebuje.
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