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Twoja pierwsza
aplikacja Angular

W tym rozdziale:
Q

Q

Q

Q

komponenty frameworka Angular i sposób,
w jaki tworzą bazĊ aplikacji;
definiowanie róĪnych typów komponentów
przy uĪyciu dekoratorów;
wykorzystywanie usáug do wspóádzielenia danych
przez caáą aplikacjĊ;
konfigurowanie routingu do wyĞwietlania róĪnych
stron.

W tym rozdziale zbudujesz caïÈ aplikacjÚ Angular, zaczynajÈc od zera, a w trakcie pracy
bÚdziesz poznawaï podstawowe koncepcje tego frameworka. Zobaczysz w akcji kilka
funkcjonalnoĂci TypeScriptu oraz poznasz nowe i nadchodzÈce funkcjonalnoĂci JavaScriptu.
Ten projekt bÚdzie zwiÚzïy i prosty, ale i tak bÚdzie reprezentatywny dla wielu
funkcjonalnoĂci, których bÚdziesz uĝywaÊ w typowych aplikacjach. Aplikacja, którÈ utworzysz, bÚdzie programem do Ăledzenia notowañ akcji, z danymi pochodzÈcymi z Yahoo!
Finance. BÚdzie w stanie pobieraÊ aktualne ceny akcji, dodawaÊ lub usuwaÊ akcje z listy
i dostosowywaÊ ekran na podstawie zysków lub strat z bieĝÈcego dnia.
W tym rozdziale zbudujemy tÚ aplikacjÚ kawaïek po kawaïku. Skoncentrujemy siÚ
na przejĂciu krok po kroku przez przykïadowÈ aplikacjÚ z wystarczajÈcÈ liczbÈ szczegóïów, ĝebyĂ mógï zrozumieÊ róĝne elementy i zïoĝonoĂÊ tego rozdziaïu.
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Q

Q

Q

Q

Q

PoczÈtkowe ïadowanie aplikacji. Aby uruchomiÊ aplikacjÚ, uĝyjemy funkcji
poczÈtkowego ïadowania (ang. bootstrap) do zainicjowania elementów po ich
zaïadowaniu. Dzieje siÚ to raz podczas cyklu ĝycia aplikacji, a my zaïadujemy
komponent App.
Tworzenie komponentów. W Angularze wszystko krÚci siÚ wokóï komponentów, a my utworzymy kilka komponentów do róĝnych celów. Dowiemy siÚ, jak sÈ
budowane i zagnieĝdĝane, tworzÈc zïoĝone aplikacje.
Tworzenie usïug i korzystanie z HttpClient. Aby zapewniÊ moĝliwoĂÊ ponownego uĝywania kodu, zhermetyzujemy trochÚ logiki, która pomoĝe nam utworzyÊ
listÚ akcji. LogikÚ umieĂcimy w odpowiedniej usïudze. Dodatkowo korzystaÊ
bÚdziemy z usïugi HttpClient frameworka Angular w celu pobrania danych dotyczÈcych notowañ akcji.
Uĝywanie potoków i dyrektyw w szablonach. Za pomocÈ potoków (ang. pipes)
moĝemy przeksztaïcaÊ dane z jednego formatu na inny podczas wyĂwietlania,
formatujÈc na przykïad znacznik czasu na lokalny format daty. Dyrektywy (ang.
directives) sÈ przydatnymi narzÚdziami do modyfikowania zachowania elementów
DOM wewnÈtrz szablonu, umoĝliwiajÈcymi na przykïad powtarzanie pewnych
fragmentów lub warunkowe pokazywanie elementów.
Konfigurowanie routingu. WiÚkszoĂÊ aplikacji wymaga umoĝliwienia uĝytkownikom nawigacji po aplikacji, a wykorzystujÈc router, moĝemy zobaczyÊ, jak routowaÊ miÚdzy róĝnymi komponentami.

UĝywajÈc ograniczonej iloĂci kodu, bÚdziesz w stanie utworzyÊ solidnÈ aplikacjÚ, która
wykonuje wiele skomplikowanych zadañ. Kolejne rozdziaïy koncentrujÈ siÚ szczegóïowo na poszczególnych funkcjach, abyĂ mógï uzyskaÊ peïniejszy obraz wszystkiego,
co Angular ma do zaoferowania.
PowinieneĂ zapoznaÊ siÚ z ES2015 i nowszymi moĝliwoĂciami jÚzyka JavaScript.
Nie bÚdÚ siÚ zajmowaï szczegóïami dotyczÈcymi nowszych konstrukcji tego jÚzyka, takich
jak importy lub klasy. Najlepiej, ĝebyĂ poĂwiÚciï trochÚ czasu na zapoznanie siÚ ze szczegóïami zamieszczonymi na stronie Mozilla Developer Network (https://developer.mozilla.
org/pl/docs/Web/JavaScript) lub poszukaï jakiejĂ ksiÈĝki na ten temat.

2.1. Przegląd projektu z tego rozdziaáu
Kiedy skoñczymy, aplikacja powinna wyglÈdaÊ tak, jak to pokazano na rysunkach 2.1
i 2.2. OmówiÚ pokrótce róĝne czÚĂci, zanim je zbudujemy, wiÚc zobaczysz, jak siÚ ze
sobÈ ïÈczÈ.
Przede wszystkim istnieje interfejs API, który ïaduje aktualne dane o notowaniach
akcji z Yahoo! Finance. Jest wdroĝony na platformie Heroku i nie zostaï omówiony w tym
rozdziale, ale moĝesz przejrzeÊ kod tego API na stronie https://github.com/angularin-action/api. Jest to standardowy interfejs REST API i nie wymaga uwierzytelnienia.
Utworzymy usïugÚ, która pomoĝe nam uzyskaÊ dostÚp do danych z tego API i je ïadowaÊ.
Po zaïadowaniu aplikacji wyĂwietlana jest strona pulpitu kontrolnego (zobacz
rysunek 2.1) z listÈ kart. Kaĝda karta zawiera nazwÚ jednej spóïki, aktualnÈ cenÚ akcji
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Rysunek 2.1. Strona pulpitu kontrolnego aplikacji Ğledzenia notowaĔ gieádowych z linkami
i kartami sumarycznymi

Rysunek 2.2. Strona zarządzania aplikacji do Ğledzenia notowaĔ z formularzem
do zmiany listy wyĞwietlanych symboli spóáek

i dziennÈ zmianÚ ceny (kwotowÈ i procentowÈ). Tïo kart bÚdzie czerwone dla spadku
ceny, zielone dla wzrostu lub szare, gdy notowania siÚ nie zmieniïy. Kaĝda z tych kart
jest instancjÈ komponentu, który pobierajÈ dane o notowaniach i który okreĂla sposób
renderowania karty.
Górny pasek nawigacyjny ma dwa ïÈcza, do widoków pulpitu kontrolnego i zarzÈdzania, które umoĝliwiajÈ ogólnÈ nawigacjÚ miÚdzy widokami. Uĝyjemy routera Angulara,
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aby skonfigurowaÊ te trasy i zarzÈdzaÊ sposobem, w jaki przeglÈdarka okreĂla, którÈ
z nich wyĂwietliÊ.
Po klikniÚciu na pasku nawigacyjnym linku ZarzÈdzaj wyĂwietlona zostanie strona
zarzÈdzania (zobacz rysunek 2.2) z listÈ spóïek. Tutaj moĝna usunÈÊ dowolnÈ spóïkÚ,
klikajÈc przycisk Usuñ. Moĝna takĝe dodawaÊ nowe spóïki, wpisujÈc symbol gieïdowy
w polu tekstowym i naciskajÈc przycisk Enter.
Ta strona jest pojedynczym komponentem, ale zawiera formularz, który jest aktualizowany natychmiast po wprowadzeniu zmian przez uĝytkownika. ListÚ moĝna rozszerzaÊ, wpisujÈc nowy symbol gieïdowy w polu tekstowym i naciskajÈc Enter. Moĝna
teĝ skracaÊ listÚ, klikajÈc przycisk Usuñ przy wybranej do usuniÚcia spóïce. W obu przypadkach lista symboli zostanie natychmiast zmieniona, a jeĂli wrócisz do pulpitu kontrolnego, wyĂwietli siÚ zaktualizowana lista.
Ten projekt ma kilka ograniczeñ, których powinieneĂ byÊ Ăwiadomy. Aby przykïad
pozostaï zwiÚzïy i prosty, w aplikacji pominiÚto kilka szczegóïów:
Q

Q

Q

Brak persystencji. Za kaĝdym razem, gdy odĂwieĝysz aplikacjÚ w przeglÈdarce,
lista spóïek zostanie zresetowana do domyĂlnej listy.
Brak sprawdzania bïÚdów. Niektóre sytuacje mogÈ rzucaÊ bïÈd lub powodowaÊ
dziwne zachowanie. Moĝe siÚ tak dziaÊ na przykïad przy próbie dodania spóïki,
która nie istnieje.
Brak testów jednostkowych. W tym przykïadzie skupiïem siÚ na kodzie i celowo
pominÈïem testy jednostkowe, które zostanÈ omówione póěniej.

Ten przykïad ma na celu zaprezentowanie przeglÈdu sposobu, w jaki moĝna budowaÊ
aplikacje Angular, a nie dostarczenie solidnej aplikacji. Pod koniec rozdziaïu znajdziesz
szereg interesujÈcych wyzwañ, które moĝesz podjÈÊ; istnieje wiele moĝliwych funkcjonalnoĂci, które moĝna sobie wyobraziÊ.

2.2. Konfigurowanie projektu
Zbudujemy ten przykïad od zera, uĝywajÈc interfejsu CLI Angulara. JeĂli kiedykolwiek
bÚdziesz chciaï przejrzeÊ kod tego projektu, moĝesz go znaleěÊ na stronie https://github.
com/angular-in-action/stocks; kaĝdy krok jest oznaczony, dziÚki czemu moĝna ĂledziÊ
caïy proces za pomocÈ Gita. Moĝesz teĝ skopiowaÊ zawartoĂÊ z rozdziaïu w takiej postaci,
w jakiej siÚ pojawia.
JeĂli nie skonfigurowaïeĂ CLI Angulara, wróÊ do rozdziaïu 1. i zrób to. W tej ksiÈĝce
uĝywamy wersji 1.5 CLI, wiÚc jeĝeli korzystasz ze starszej wersji, powinieneĂ jÈ zaktualizowaÊ.
W terminalu zacznij od katalogu, w którym chcesz wygenerowaÊ folder nowego projektu. NastÚpnie moĝesz wykonaÊ poniĝsze polecenia, aby wygenerowaÊ nowy projekt
i uruchomiÊ serwer programistyczny:
ng new stocks
cd stocks
ng serve
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Zajmie to kilka chwil, poniewaĝ CLI instaluje wiele pakietów z npm, a zaleĝy to w duĝej
mierze od szybkoĂci Twojej sieci i stopnia zajÚtoĂci rejestru. Po zakoñczeniu instalacji
moĝesz uĝyÊ przeglÈdarki, aby wyĂwietliÊ aplikacjÚ pod adresem http://localhost:4200.
PowinieneĂ zobaczyÊ prostÈ stronÚ z informacjÈ, ĝe jest to nowa aplikacja Angular,
tak jak to pokazano na rysunku 2.3. DomyĂlna zawartoĂÊ nowego projektu zmienia siÚ
od czasu do czasu, wiÚc nie martw siÚ, jeĂli u Ciebie wyglÈda to trochÚ inaczej.

Rysunek 2.3. Interfejs CLI generuje pustą aplikacjĊ z pewną domyĞlną zawartoĞcią

JeĂli zobaczysz podobny ekran, wszystko powinno byÊ skonfigurowane i gotowe do pracy.
Nie jest to moĝe najbardziej ekscytujÈcy przykïad, ale automatycznie konfiguruje za
Ciebie kilka rzeczy. Teraz przyjrzymy siÚ po kolei temu, co zostaïo wygenerowane,
i temu, w jaki sposób wyĂwietlana jest ta prosta wiadomoĂÊ.

2.3. Rusztowanie bazowej aplikacji
CLI wygenerowaï nowy projekt zawierajÈcy wiele plików. Przyjrzymy siÚ najwaĝniejszym z nich, a o reszcie przeczytasz wiÚcej trochÚ póěniej. Waĝne jest, abyĂ zapamiÚtaï, ĝe CLI generuje pliki w specyficzny sposób i zmienianie lokalizacji lub nazw
plików moĝe spowodowaÊ awariÚ CLI. Na razie polecam pozostawienie plików tam,
gdzie sÈ, dopóki nie poczujesz siÚ bardziej komfortowo lub nie zaplanujesz zbudowania
póěniej wïasnego narzÚdzia do kompilacji. Z czasem pliki i nazwy plików generowane
przez CLI mogÈ ulec zmianie, wiÚc jeĂli masz problemy, przejrzyj dziennik zmian CLI
i dokumentacjÚ.
Ten projekt zawiera kilka katalogów i plików. Gïówne pliki sÈ wymienione w tabeli
2.1, wraz z ich ogólnymi rolami w aplikacji. WiÚkszoĂÊ z nich to konfiguracje dla róĝnych
aspektów programowania, takich jak reguïy analizowania kodu, konfiguracja testów jednostkowych i konfiguracja CLI.
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Tabela 2.1. ZawartoĞü gáównego 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 moduáów NPM, nie naleĪy tu umieszczaü Īadnego kodu

src

Katalog Ĩródáowy dla aplikacji

.editorconfg

Ustawienia domyĞlne edytora

.angular-cli.json

Plik konfiguracyjny dla CLI dotyczący tego projektu

karma.conf.js

Plik konfiguracyjny narzĊdzia Karma do uruchamiania testów jednostkowych

package.json

Standardowy plik manifestu pakietu NPM

protractor.conf.js

Plik konfiguracyjny narzĊdzia Protractor do uruchamiania testów e2e

README.md

Standardowy plik readme, zawiera informacje startowe

tsconfg.json

DomyĞlny plik konfiguracyjny dla kompilatora TypeScriptu

tslint.json

Plik konfiguracyjny dla reguá analizy kodu TypeScriptu

W tym rozdziale bÚdziesz modyfikowaÊ tylko te pliki, które znajdujÈ siÚ w katalogu src,
zawierajÈcym caïy kod aplikacji. Tabela 2.2 przedstawia listÚ wszystkich zasobów wygenerowanych wewnÈtrz src. Moĝe siÚ wydawaÊ, ĝe to duĝo plików, ale kaĝdy z nich
odgrywa pewnÈ rolÚ, a jeĂli nie jesteĂ pewien, co robi dany plik, na razie siÚ nad tym nie
zastanawiaj.
Tabela 2.2. ZawartoĞü katalogu src i role poszczególnych folderów i plików
Zasób

Rola

app

Zawiera gáówny komponent i moduá aplikacji

assets

Pusty folder do przechowywania statycznych zasobów, takich jak obrazy

environments

Konfiguracja Ğrodowisk, umoĪliwiająca kompilowanie dla róĪnych celów,
takich jak programowanie lub produkcja

favicon.ico

Obraz wyĞwietlany jako ikona ulubionej przeglądarki

index.html

Gáówny kod HTML dla aplikacji

main.ts

Punkt wejĞcia dla kodu aplikacji internetowej

polyfills.ts

Importuje niektóre typowe wypeánienia wymagane do prawidáowego dziaáania
Angulara w pewnych przeglądarkach

styles.css

Globalny arkusz stylów

test.ts

Punkt wejĞciowy testu jednostkowego, nie jest czĊĞcią 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 juĝ ogólne pojÚcie o tym, co zostaïo wygenerowane, zbadamy kilka kluczowych plików skïadajÈcych siÚ na logikÚ aplikacji. W nastÚpnym podrozdziale przyjrzymy siÚ bliĝej sposobowi, w jaki Angular renderuje zawartoĂÊ katalogu app do postaci
danych wyjĂciowych, które sÈ wyĂwietlane na ekranie.
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2.4. Jak Angular renderuje aplikacjĊ bazową
Zanim zaczniemy budowaÊ naszÈ aplikacjÚ, musisz zrozumieÊ, jak dziaïa to podstawowe rusztowanie i co bÚdziemy musieli dodaÊ. BÚdzie to bïyskawiczna wycieczka,
abyĂ mógï jak najszybciej zaczÈÊ dziaïaÊ, wiÚc wiÚkszej liczby szczegóïów i niuansów
spodziewaj siÚ w dalszej czÚĂci ksiÈĝki. W rozdziale 3. poĂwiÚcimy tym tematom wiÚcej
czasu, abyĂ mógï lepiej zrozumieÊ, w jaki sposób to wszystko jest skonstruowane.
Angular wymaga co najmniej jednego komponentu i jednego moduïu. Komponent
jest podstawowym budulcem aplikacji Angular i dziaïa podobnie jak kaĝdy inny element
HTML. Moduï to sposób, w jaki Angular organizuje róĝne czÚĂci aplikacji w pojedynczÈ jednostkÚ zrozumiaïÈ dla tego frameworka. Moĝesz potraktowaÊ komponenty jak
klocki Lego, które mogÈ mieÊ wiele róĝnych ksztaïtów, rozmiarów i kolorów, a moduïy
bÚdÈ opakowaniem, w którym dostarczane sÈ klocki. Komponenty dotyczÈ funkcjonalnoĂci i struktury, moduïy przeznaczone sÈ natomiast do pakowania i dystrybucji.
2.4.1. Komponent App

Zaczniemy od przyjrzenia siÚ plikowi src/app/app.component.ts. Zawiera on tak zwany
komponent App, który jest korzeniem aplikacji. W kategoriach Lego moĝesz wyobraziÊ
sobie ten komponent jako wielkÈ zielonÈ platformÚ, na której zaczynasz budowanie.
Listing 2.1 przedstawia kod tego komponentu. I tym razem dokïadny kod moĝe siÚ
zmieniaÊ z biegiem czasu, wiÚc nie martw siÚ, jeĂli bÚdzie siÚ nieco róĝniï — bÚdzie miaï
takie same podstawowe wymagania.
Listing 2.1. Wygenerowany komponent App (src/app/app.component.ts)

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

Importuje adnotacjĊ component.

@Component({
selector: 'app-root',
templateUrl: './app.component.html', Definiuje komponent
i jego wáaĞciwoĞci.
styleUrls: ['./app.component.css']
})
export class AppComponent { Tworzy kontroler komponentu
title = 'app works!';
z pojedynczą wáaĞciwoĞcią.
}

JeĂli jesteĂ nowicjuszem w zakresie TypeScriptu, ten listing moĝe zawieraÊ trochÚ
nieznanej Ci skïadni, wiÚc przyjrzyjmy siÚ bliĝej kaĝdej sekcji kodu. Najpierw importujemy adnotacjÚ Component. Sïuĝy ona do dekorowania komponentu App poprzez dodawanie szczegóïów, które sÈ zwiÈzane z komponentem, ale nie sÈ czÚĂciÈ logiki jego
kontrolera, czyli klasy AppComponent. Angular sprawdza te adnotacje i uĝywa ich z klasÈ
kontrolera AppComponent do utworzenia komponentu w czasie wykonywania.
Adnotacja @Component deklaruje, ĝe ta klasa jest komponentem, akceptujÈc obiekt. Ma
wïaĂciwoĂÊ selektora, która deklaruje selektor HTML komponentu. Oznacza to, ĝe komponent jest uĝywany w szablonie przez dodanie znacznika HTML <app-root></app-root>.
WïaĂciwoĂÊ templateUrl deklaruje link do szablonu zawierajÈcego szablon HTML.
Podobnie wïaĂciwoĂÊ styleUrls zawiera tablicÚ odnoĂników do wszelkich plików CSS,
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które powinny zostaÊ zaïadowane dla tego komponentu. Adnotacja @Component moĝe mieÊ
wiÚcej wïaĂciwoĂci i w tym rozdziale zobaczysz jeszcze kilka kolejnych w akcji.
Na koniec widaÊ, ĝe klasa AppComponent ma jednÈ wïaĂciwoĂÊ o nazwie title. Ta
wartoĂÊ jest tym, co powinieneĂ zobaczyÊ wyrenderowane w przeglÈdarce, wiÚc jest
to ěródïo wartoĂci, która ostatecznie siÚ pojawia. Angular opiera siÚ w duĝej mierze
na klasach ES2015 w celu tworzenia obiektów, a prawie wszystkie encje w Angularze
sÈ tworzone za pomocÈ klas i adnotacji.
Teraz spójrzmy na znaczniki zwiÈzane z komponentem App, otwierajÈc plik src/app/
app.component.html, pokazany tutaj:
<h1>
Welcome to {{ title }}!</h1>

Jak widaÊ, jest to po prostu zwykïy znacznik nagïówka, ale istnieje wïaĂciwoĂÊ title zdefiniowania pomiÚdzy podwójnymi nawiasami klamrowymi. Jest to powszechna konwencja dotyczÈca wiÈzania wartoĂci do szablonu (byÊ moĝe znasz szablony Moustache)
i oznacza, ĝe Angular zastÈpi {{title}} wartoĂciÈ wïaĂciwoĂci title z komponentu. Jest to
nazywane interpolacjÈ i jest czÚsto uĝywane do wyĂwietlania danych w szablonie.
PrzyjrzeliĂmy siÚ komponentowi App, ale teraz musimy przyjrzeÊ siÚ moduïowi App,
aby zobaczyÊ, jak rzeczy sÈ ïÈczone i renderowane za pomocÈ Angulara.
2.4.2. Moduá App

Moduï App to opakowanie, które pomaga informowaÊ Angular o tym, co jest dostÚpne
do renderowania. Podobnie jak wiÚkszoĂÊ artykuïów spoĝywczych ma opakowanie, które
opisuje róĝne skïadniki znajdujÈce siÚ w Ărodku i inne waĝne wartoĂci, moduï opisuje
róĝne zaleĝnoĂci potrzebne do jego renderowania.
W aplikacji jest co najmniej jeden moduï, ale moĝna utworzyÊ wiele moduïów
z róĝnych powodów (które zostanÈ omówione póěniej). W tym przypadku sÈ to wczeĂniejszy komponent App oraz dodatkowe moĝliwoĂci, które sÈ potrzebne w wiÚkszoĂci
aplikacji (takie jak routing, formularze i HttpClient).
CLI wygenerowaï dla nas moduï, który moĝemy obejrzeÊ w lokalizacji src/app/
app.module.ts, jak to pokazano w listingu 2.2. Po raz kolejny moĝe siÚ to zmieniÊ z upïywem czasu, ale struktura i cel pozostajÈ te same.
Listing 2.2. Moduá App (src/app/app.module.ts)

import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { NgModule } from '@angular/core';
import { AppComponent } from './app.component';

Importuje wymagane
zaleĪnoĞci Angulara.

Importuje komponent App.

UĪywa adnotacji NgModule do zdefiniowania moduáu przez przekazanie obiektu.
@NgModule({
declarations: [
Deklaracje sáuĪą do wymienienia wszystkich komponentów
AppComponent
i dyrektyw uĪytych w aplikacji.
],
imports: [
Importy to pozostaáe moduáy, które są uĪyte w aplikacji.
BrowserModule,
],
Dostawcy to wszystkie usáugi uĪywane w aplikacji.
providers: [],
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bootstrap: [AppComponent]
})
export class AppModule { }

Bootstrap deklaruje, którego komponentu uĪyü jako
pierwszego do początkowego zaáadowania aplikacji.
Eksportuje pustą klasĊ, która jest adnotowana
konfiguracją z NgModule.

Podobnie jak komponent, moduï jest obiektem z dekoratorem. Obiekt nazywa siÚ tutaj
AppModule, a NgModule jest dekoratorem. Pierwszy blok polega na zaimportowaniu
wszelkich zaleĝnoĂci Angulara, które sÈ wspólne dla wiÚkszoĂci aplikacji, oraz komponentu App.
Dekorator NgModule przyjmuje obiekt z kilkoma róĝnymi wïaĂciwoĂciami. WïaĂciwoĂÊ
declarations ma dostarczyÊ listÚ wszystkich komponentów i dyrektyw, które majÈ byÊ
udostÚpnione caïej aplikacji.
WïaĂciwoĂÊ import jest tablicÈ innych moduïów, od których ten moduï zaleĝy —
w tym przypadku od moduïu przeglÈdarki (zbioru wymaganych funkcji). GdybyĂ kiedykolwiek doïÈczaï inne moduïy, takie jak moduïy zewnÚtrzne lub te, które utworzyïeĂ,
równieĝ muszÈ byÊ one tutaj wymienione.
NastÚpnÈ wïaĂciwoĂciÈ jest providers, która jest domyĂlnie pusta. Wszelkie tworzone usïugi majÈ byÊ tu wymienione, a wkrótce zobaczysz, jak to zrobiÊ.
Na koniec wïaĂciwoĂÊ bootstrap okreĂla, które komponenty majÈ zostaÊ wstÚpnie
zaïadowane podczas uruchamiania. Zazwyczaj bÚdzie to ten sam komponent, a interfejs
CLI juĝ go skonfigurowaï. WïaĂciwoĂÊ bootstrap powinna pasowaÊ do komponentu, który
inicjujesz w nastÚpnej sekcji.
NapisaliĂmy kod, który tworzy konfiguracjÚ dla Angulara, aby na jej podstawie wiedziaï, jak renderowaÊ. Ostatnim krokiem jest przyjrzenie siÚ kodowi, który zostanie
wykonany podczas uruchamiania, co nazywa siÚ ïadowaniem poczÈtkowym (ang.
bootstrapping).
2.4.3. Początkowe áadowanie aplikacji

Aby rozpoczÈÊ proces renderowania, aplikacja musi zostaÊ zainicjowana w Ărodowisku
wykonawczym. Do tej pory deklarowaliĂmy tylko kod, ale teraz zobaczymy, jak jest
wykonywany. CLI zajmuje siÚ podïÈczaniem narzÚdzi do kompilacji, które dziaïa na
podstawie webpacka.
Zacznijmy od przyjrzenia siÚ plikowi .angular-cli.json. Zobaczymy tablicÚ aplikacji,
a jednÈ z wïaĂciwoĂci jest main. DomyĂlnie wskazuje ona na plik src/ main.ts. Oznacza
to, ĝe podczas kompilacji aplikacja automatycznie wywoïa zawartoĂÊ pliku main.ts jako
pierwszy zestaw instrukcji.
RolÈ pliku main.ts jest poczÈtkowe zaïadowanie aplikacji Angular. ZawartoĂÊ main.ts
zostaïa przedstawiona w listingu 2.3 i jest tam tylko kilka podstawowych instrukcji.
Listing 2.3. Plik main, który jest wywoáywany podczas uruchamiania (src/main.ts)

import
import
import
import
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platformBrowserDynamic } from '@angular/platform-browser-dynamic';
enableProdMode } from '@angular/core';
Importuje
environment } from './environments/environment';
zaleĪnoĞci.
AppModule } from './app/';
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if (environment.production) {
enableProdMode();
}

JeĞli wáączony jest tryb produkcyjny,
wyáącza tryb programistyczny Angulara.

platformBrowserDynamic().bootstrapModule(AppModule);

Początkowe áadowanie
moduáu App.

Pierwsza sekcja importuje niektóre zaleĝnoĂci, w szczególnoĂci platformBrowserDynamic
i AppModule. Nazwa jest trochÚ dïuga, ale obiekt platformBrowserDynamic jest uĝywany do
wskazania Angularowi, który moduï jest ïadowany, a w tym przypadku jest to AppModule
z wczeĂniejszego listingu. Renderowanie moduïów zostanie omówione w dalszej czÚĂci ksiÈĝki; na razie waĝne jest zrozumienie, ĝe wïaĂnie w tym momencie zaczyna siÚ
wykonywanie kodu.
Ostatnim fragmentem, któremu naleĝy siÚ przyjrzeÊ, jest index.html. Jak byÊ moĝe
pamiÚtasz z kodu komponentu App, istniaï selektor app-root, który sïuĝy do identyfikacji komponentu w znacznikach. W pliku src/index.html powinieneĂ zobaczyÊ nastÚpujÈcy fragment kodu:
<body>
<app-root></app-root>
</body>

Po poczÈtkowym zaïadowaniu aplikacji (przez kod z listingu 2.3) Angular bÚdzie szukaÊ
elementu app-root i zastÈpi go uprzednio wyrenderowanym komponentem. WïaĂnie
to zobaczysz na ekranie pokazanym na rysunku 2.1, ale podczas ïadowania wyĂwietli
siÚ komunikat adowanie… Zanim komponent zostanie wyrenderowany, moĝe upïynÈÊ
trochÚ czasu, bo wszystkie zasoby muszÈ zostaÊ zaïadowane i zainicjowane. Nazywa
siÚ to kompilacjÈ JiT (ang. Just in Time), co oznacza, ĝe wszystko jest ïadowane i renderowane w przeglÈdarce na ĝÈdanie. Kompilacja JiT jest przeznaczona tylko dla fazy
rozwoju aplikacji i moĝe zostaÊ usuniÚta w przyszïych wersjach.
Chciaïbym dodaÊ kilka drobnych elementów, które pomogÈ nam nadaÊ styl reszcie
aplikacji, dopisujÈc trochÚ podstawowego CSS i znaczniki. Najpierw do naszego pliku
src/index.html musimy dodaÊ 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 zaïadowanie kilku ikon, czcionek i stylów globalnych dla aplikacji, które
sÈ oparte na projekcie Material Design Lite. Jest to jeden sposób ïadowania zewnÚtrznych referencji do biblioteki stylów lub innych zasobów .
ChcielibyĂmy nadaÊ naszej aplikacji pewne globalne style. Dodaj poniĝszy fragment
do pliku src/styles.css — nada to aplikacji jasnoszare tïo:
body {
background: #f3f3f3;
}

Na koniec chcemy ustawiÊ kilka podstawowych znaczników, aby nadaÊ strukturÚ
naszej aplikacji. Zamieñmy zawartoĂÊ pliku src/app/app.component.html znacznikami
z listingu 2.4.

Kup książkę

Poleć książkę

57

2.5. Budowanie usïug
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 gieđdowe</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">Zarzædzaj</a>
</nav>
</div>
</header>
<main class="mdl-layout__content" style="padding: 20px;">
</main>
</div>

Ten znaczniki sÈ oparte na stylu projektowania Material Design Lite dla sposobu tworzenia podstawowego paska narzÚdzi i gïównego ciaïa aplikacji. Pasek narzÚdzi ma
tytuï i dwa ïÈcza (które sÈ obecnie nieaktywne) i powinien wyglÈdaÊ tak, jak widaÊ na
rysunku 2.4.

Rysunek 2.4. Zmodyfikowane podstawowe rusztowanie zawierające znaczniki Material Design Lite

W porzÈdku, utworzyliĂmy podstawowe rusztowanie aplikacji za pomocÈ interfejsu CLI,
zobaczyliĂmy komponent App, moduï App i logikÚ poczÈtkowego ïadowania oraz znaleěliĂmy znaczniki renderujÈce komponent. Gratulacje, napisaïeĂ swojÈ pierwszÈ aplikacjÚ Angular! OK, wiem, ĝe nie jest to zbyt imponujÈce (jeszcze), ale to jest fundamentalna czÚĂÊ kaĝdej aplikacji Angular. W pozostaïej czÚĂci rozdziaïu na podstawie tej
bazowej aplikacji utworzymy peïny przykïad Ăledzenia notowañ gieïdowych. Na poczÈtek nauczysz siÚ tworzyÊ usïugÚ Angular, która ïaduje dane z API.

2.5. Budowanie usáug
Usïugi sÈ obiektami stanowiÈcymi abstrakcjÚ jakiejĂ wspólnej logiki, która ma byÊ
wielokrotnie uĝywana w wielu miejscach. MogÈ zrobiÊ wszystko, czego potrzebujesz,
poniewaĝ sÈ obiektami. Gdy korzystamy z moduïów ES2015, klasy te sÈ eksportowane,
a wiÚc w razie potrzeby kaĝdy komponent moĝe je zaimportowaÊ. MogÈ równieĝ posiadaÊ funkcje lub nawet wartoĂci statyczne, takie jak ïañcuch znaków lub liczba, jako sposób udostÚpniania danych róĝnym czÚĂciom aplikacji.
Usïugi moĝna teĝ potraktowaÊ jako wspóïdzielone obiekty, które w razie potrzeby
moĝe zaimportowaÊ dowolna czÚĂÊ aplikacji. SÈ w stanie wyodrÚbniaÊ jakÈĂ logikÚ lub
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dane (na przykïad logikÚ niezbÚdnÈ do zaïadowania pewnych danych ze ěródïa), dziÚki
czemu moĝna ich ïatwo uĝyÊ w dowolnym komponencie.
Chociaĝ usïugi czÚsto pomagajÈ w zarzÈdzaniu danymi, nie sÈ ograniczone do ĝadnych konkretnych zadañ. IntencjÈ usïugi jest umoĝliwienie ponownego uĝycia kodu.
Usïuga moĝe byÊ zestawem wspólnych metod, które naleĝy udostÚpniÊ. Moĝesz mieÊ
róĝne „metody pomocnicze”, których nie chcesz pisaÊ za kaĝdym razem od nowa; mogÈ
to byÊ narzÚdzia do parsownia formatów danych lub logika uwierzytelniania, która musi
byÊ uruchamiana w wielu miejscach.
W tej aplikacji bÚdziesz potrzebowaï listy spóïek, która bÚdzie uĝywana przez strony
pulpitu kontrolnego i zarzÈdzania. Jest to idealny scenariusz, w którym naleĝy skorzystaÊ z usïugi, aby uïatwiÊ zarzÈdzanie danymi i udostÚpniaÊ je róĝnym komponentom.
CLI daje nam dobry sposób tworzenia usïugi, która ma potrzebne na poczÈtek rusztowanie. Wygeneruje równieĝ prostÈ usïugÚ i stub testowy dla tej usïugi. Aby wygenerowaÊ usïugÚ, wykonaj nastÚpujÈce polecenie:
ng generate service services/stocks

CLI wygeneruje te pliki w katalogu src/app/services. Zawiera on najbardziej podstawowÈ usïugÚ, która nie robi nic. Pójděmy dalej i wpiszmy kod dla caïej usïugi, a potem
sprawděmy, jak to dziaïa. Ostatecznie uzupeïnisz to, co zostaïo wygenerowane, kodem
z listingu 2.5. Usïuga Stocks bÚdzie miaïa tablicÚ zawierajÈcÈ listÚ symboli spóïek gieïdowych i bÚdzie udostÚpniaÊ zestaw metod do pobierania lub modyfikowania tej listy.
Listing 2.5. Usáuga Stocks (src/app/services/stocks.service.ts)

import { Injectable } from '@angular/core';
Importuje zaleĪnoĞci.
import { HttpClient } from '@angular/common/http';
let stocks: Array<string> = ['AAPL', 'GOOG', 'FB', 'AMZN', 'TWTR'];
Deklaruje tablicĊ
let service: string = 'https://angular2-in-action-api.herokuapp.com'; spóáek i zmienne API.
export interface StockInterface {
symbol: string;
lastTradePriceOnly: number;
change: number;
changeInPercent: number;
}

Definiuje i eksportuje interfejs
TypeScriptu dla obiektu stock.

Adnotuje za pomocą Injectable, aby podáączyü
wstrzykiwanie zaleĪnoĞci.
@Injectable()
Definiuje klasĊ i eksportuje ją.
export class StocksService {

constructor(private http: HttpClient) {}
get() {
return stocks.slice();
}
add(stock) {
stocks.push(stock);
return this.get();
}

Kup książkę
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Metoda do usuwania spóáki z listy.

load(symbols) {
if (symbols) {
return this.http.get<Array<StockInterface>>(service + '/stocks/ Metoda do wywoáywania
usáugi HttpClient
snapshot?symbols=' + symbols.join());
do áadowania wartoĞci
}
spóáek z API.
}
}

Usïuga musi najpierw zaimportowaÊ swoje zaleĝnoĂci: jednÈ jest dekorator dla usïugi,
a drugÈ jest usïuga HttpClient. NastÚpnie deklaruje dwie zmienne. Jedna sïuĝy do Ăledzenia listy symboli spóïek gieïdowych, a druga to adres URL punktu koñcowego interfejsu API.
NastÚpnie interfejs StockInterface jest definiowany i eksportowany, aby mogïy
go uĝywaÊ inne komponenty. Zapewnia to typeScriptowÈ definicjÚ tego, co powinien
zawieraÊ obiekt stock, który jest uĝywany przez TypeScript, aby upewniÊ siÚ, ĝe korzystanie z danych pozostaje spójne. Uĝyjemy tego póěniej, aby mieÊ pewnoĂÊ, ĝe prawidïowo typujemy nasze obiekty stock, gdy sÈ stosowane.
Klasa StocksService jest eksportowana i dekorowana przez dekorator Injectable. Dekorator sïuĝy do ustawienia odpowiedniego podïÈczenia, aby Angular wiedziaï, jak uĝywaÊ jej w innym miejscu, wiÚc jeĂli zapomnisz doïÈczyÊ dekorator, klasa moĝe nie
zostaÊ wstrzykniÚta do reszty Twojej aplikacji.
W metodzie konstruktora usïuga HttpClient jest wstrzykiwana za pomocÈ pochodzÈcej z TypeScriptu techniki deklarowania zmiennej prywatnej zwanej http, a nastÚpnie
nadawany jest jej typ HttpClient. Angular moĝe sprawdziÊ definicjÚ typu i okreĂliÊ,
w jaki sposób wstrzyknÈÊ ĝÈdany obiekt do klasy. JeĂli jesteĂ nowicjuszem w zakresie
TypeScriptu, pamiÚtaj, ĝe zawsze, gdy po deklaracji zmiennej pojawia siÚ dwukropek,
definiujesz typ obiektu, który powinien byÊ przypisany do tej zmiennej.
Ta usïuga zawiera cztery metody. get() jest prostÈ metodÈ, która zwraca bieĝÈcÈ
wartoĂÊ tablicy stocks, ale zawsze zwraca kopiÚ, a nie bezpoĂredniÈ wartoĂÊ. Ma to na
celu hermetyzowanie wartoĂci spóïek i zapobieganie ich bezpoĂredniej modyfikacji.
Metoda add() dodaje nowy element do tablicy stocks i zwraca nowo zmodyfikowanÈ wartoĂÊ. Metoda remove() usuwa element z tablicy stocks.
Na koniec metoda load() wywoïuje usïugÚ HttpClient, aby zaïadowaÊ dane dla bieĝÈcych wartoĂci cen akcji. Usïuga HttpClient jest wywoïywana i zwraca strumieñ obserwowalny, który jest konstrukcjÈ do obsïugi zdarzeñ asynchronicznych, takich jak dane
z wywoïania API. Strumienie obserwowalne zostaïy pokrótce omówione w rozdziale 1.
i bÚdziemy je widywaÊ czÚĂciej w innych rozdziaïach, ale jest to pierwszy raz, kiedy
moĝesz zobaczyÊ je w akcji.
Istnieje teĝ niewielka funkcjonalnoĂÊ HttpClient, która pojawia siÚ jako czÚĂÊ
metody get() i jest umieszczona miÚdzy dwoma nawiasami trójkÈtnymi:
this.http.get<Array<StockInterface>>(...

Kup książkę

Poleć książkę

60

ROZDZIAà 2. Twoja pierwsza aplikacja Angular

Jest to znane jako zmienna typowa i jest funkcjonalnoĂciÈ TypeScriptu, która pozwala
wskazaÊ metodzie http.get(), jakiego typu obiektu powinna siÚ spodziewaÊ; w tym
przypadku bÚdzie oczekiwaÊ tablicy obiektów zgodnych z StockInterface (naszych
obiektów stock). Jest to opcjonalne, ale powiadamianie kompilatora, jeĂli spróbujesz
uzyskaÊ dostÚp do wïaĂciwoĂci, która nie istnieje, jest bardzo przydatne.
Jest jeszcze jeden krok, który musimy wykonaÊ, poniewaĝ interfejs CLI nie rejestruje
automatycznie tej usïugi w module App i musimy równieĝ zarejestrowaÊ HttpClient
w aplikacji. Otwórz plik src/app/app.module.ts i w górnej czÚĂci dodaj te dwa importy:
import { HttpClientModule } from '@angular/common/http';
import { StocksService } from './services/stocks.service';

Spowoduje to zaimportowanie do pliku usïugi Stocks i moduïu HttpClientModule, ale
musimy zarejestrowaÊ HttpClientModule w aplikacji. Znajdě sekcjÚ importu zdefiniowanÈ w @NgModule i zaktualizuj jÈ tak, jak pokazano poniĝej, aby uwzglÚdniaïa Http
´ClientModule:
imports: [
BrowserModule,
HttpClientModule
],

Teraz musimy zarejestrowaÊ nowÈ usïugÚ StocksService z wïaĂciwoĂciÈ providers, aby
poinformowaÊ Angular, ĝe powinna zostaÊ udostÚpniona do uĝywania przez moduï:
providers: [StocksService],

Twoja usïuga jest podïÈczona i gotowa do wykorzystywania, ale nie uĝyliĂmy jej jeszcze w ĝadnym miejscu naszej aplikacji. W nastÚpnym podrozdziale zostanie omówiony
sposób jej konsumowania.
Ta usïuga nie jest zbyt skomplikowana. Jest gïównie przeznaczona do abstrahowania
modyfikacji tablicy, aby nie byïa modyfikowana bezpoĂrednio, i ïadowania danych
z interfejsu API. Gdy aplikacja dziaïa, tablica stocks moĝe byÊ modyfikowana, a zmiany
sÈ uwzglÚdniane zarówno w komponencie panelu kontrolnego, jak i komponencie zarzÈdzania, o czym wkrótce siÚ przekonasz. Poniewaĝ jest wyeksportowana, moĝna jÈ ïatwo
zaimportowaÊ, gdy bÚdzie potrzebna.
Teraz utworzymy komponent wykorzystujÈcy pewne domyĂlne dyrektywy i pozwolimy, aby konfigurowalne wïaĂciwoĂci modyfikowaïy wyĂwietlanie komponentu.

2.6. Tworzenie pierwszego komponentu
WidziaïeĂ juĝ podstawowy komponent (App). Teraz zbudujemy bardziej zïoĝony komponent, który uĝywa niektórych dyrektyw i potoków i ma wïaĂciwoĂÊ. Zamierzamy
utworzyÊ komponent, który wyĂwietla podstawowÈ kartÚ podsumowujÈcÈ informacje
o cenie akcji spóïki.
Ten komponent bÚdzie tylko otrzymywaÊ dane do wyĂwietlenia ze swojego komponentu nadrzÚdnego i modyfikowaÊ wïasne wyĂwietlanie na podstawie tej wartoĂci
wejĂciowej. Komponent nadrzÚdny przekaĝe na przykïad bieĝÈce dane dla konkretnej
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spóïki, a komponent Summary uĝyje dziennej zmiany notowañ do ustalenia, czy tïo
powinno byÊ w kolorze zielonym, czy czerwonym, na podstawie tego, czy cena akcji
poszïa w górÚ, czy w dóï.
Kluczowymi celami tego komponentu sÈ:
Q
Q

Q

przyjmowanie danych gieïdowych i wyĂwietlanie ich;
zmiana koloru tïa w zaleĝnoĂci od dziennej aktywnoĂci (zielony dla wzrostu,
czerwony dla spadku);
formatowanie wartoĂci w celu prawidïowego wyĂwietlania (na przykïad odpowiednia waluta lub odpowiednie wartoĂci procentowe).

Rysunek 2.5 pokazuje ten komponent i nawet go podïÈczymy, aby ïadowaï dane z API.
Ostatecznie utworzymy wiele kopii tego komponentu do wyĂwietlenia karty dla kaĝdej
ze spóïek.

Rysunek 2.5. Pojedynczy komponent Summary wyĞwietlający dane gieádowe

OczywiĂcie po uruchomieniu tego komponentu wartoĂci akcji bÚdÈ siÚ zmieniaÊ na podstawie najnowszych danych, ale moĝesz zobaczyÊ kartÚ wyĂwietlajÈcÈ aktualne dane.
Zbadamy szczegóïy budowania tej karty, a nastÚpnie przejdziemy przez poszczególne
czÚĂci i zobaczymy, w jaki sposób powstaje ten wynik.
WróÊ do terminala i uruchom nastÚpujÈce polecenie:
ng generate component components/summary

CLI wygeneruje nowy komponent wewnÈtrz katalogu src/app/components/summary.
MusieliĂmy utworzyÊ najpierw katalog src/app/components, poniewaĝ CLI nie tworzy
automatycznie nowych folderów, jeĂli ich brakuje. Pomaga to zorganizowaÊ komponenty w jednym katalogu, ale moĝesz je wygenerowaÊ gdzie indziej.
Teraz zawartoĂÊ komponentu jest podobna do pierwotnej zawartoĂci komponentu
App. Zawiera pusty plik CSS, podstawowy szablon HTML, stub testowy i pustÈ klasÚ,
juĝ zainicjalizowanÈ za pomocÈ adnotacji Component.
Zaczniemy od skonfigurowania szablonu dla naszego komponentu, a nastÚpnie
utworzymy kontroler do zarzÈdzania nim. Otwórz plik src/app/components/summary/
summary.component.html i zamieñ zawartoĂÊ 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%;">
UĪywa dyrektywy
<span>
NgClass, aby pomóc
przeáączaü kolor táa.
<div class="mdl-card__title">
WyĞwietla wartoĞü symbolu
<h4 style="color: #fff; margin: 0">
i konwertuje na wielkie litery.
{{stock?.symbol?.toUpperCase()}}<br />
{{stock?.lastTradePriceOnly | currency:'USD':'symbol':'.2'}}<br />
{{stock?.change | currency:'USD':'symbol':'.2'}} ({{stock?.
changeInPercent | percent:'.2'}})
WyĞwietla dzienną zmianĊ
</h4>
w walucie i procentowo.
</div>
</span>
</div>

WyĞwietla ostatnią
cenĊ i formatuje ją
zgodnie z walutą.

Szablon zawiera kilka znaczników, aby nadaÊ karcie strukturÚ, takÈ jak struktura karty
Material Design. JeĂli spojrzymy na pierwszÈ liniÚ, zobaczymy ten fragment jako atrybut w elemencie div:
[ngClass]="{increase: isPositive(), decrease: isNegative()}"

Jest to szczególny rodzaj atrybutu, zwany dyrektywÈ. Dyrektywy umoĝliwiajÈ modyfikowanie zachowania i wyĂwietlania elementów DOM w szablonie. Potraktuj je jako
atrybuty w elementach HTML, które powodujÈ, ĝe element zmienia swoje zachowanie, na przykïad atrybut disabled wyïÈczajÈcy element wejĂciowy HTML. Dyrektywy
umoĝliwiajÈ dodawanie logiki warunkowej lub w inny sposób modyfikujÈ sposób zachowania bÈdě renderowania szablonu.
Dyrektywa NgClass moĝe dodawaÊ klasy CSS do elementu lub usuwaÊ je z niego.
Ma przypisanÈ wartoĂÊ bÚdÈcÈ obiektem zawierajÈcym wïaĂciwoĂci, które sÈ nazwami
klas CSS, a te wïaĂciwoĂci sÈ mapowane na metodÚ na kontrolerze (zostanie on jeszcze
przez nas napisany). JeĂli metoda zwraca true, doda klasÚ. Jeĝeli zwraca false, klasa
zostanie usuniÚta. W tym fragmencie karta otrzyma klasÚ CSS increase, gdy dzienna
zmiana ceny jest dodatnia, lub klasÚ CSS decrease, kiedy zmiana jest ujemna.
Angular ma wbudowane pewne dyrektywy, a w tym rozdziale zobaczysz jeszcze
kilka innych. Dyrektywy zazwyczaj przyjmujÈ wyraĝenie (jak nasz obiekt w tym przykïadzie), które jest ewaluowane przez Angular i przekazywane do dyrektywy. Wyraĝenie moĝe byÊ ewaluowane do wartoĂci logicznej lub innej wartoĂci prostej, albo
rozwiÈzywaÊ siÚ na wywoïanie funkcji, która zostanie uruchomiona w celu zwrócenia
wartoĂci przed uruchomieniem dyrektywy. Na podstawie wartoĂci wyraĝenia dyrektywa moĝe robiÊ róĝne rzeczy, na przykïad pokazywaÊ lub ukrywaÊ jakiĂ element, gdy
wyraĝenie jest prawdziwe lub faïszywe.
Przykïad interpolacji widzieliĂmy juĝ wczeĂniej, ale teraz mamy przykïad bardziej
zïoĝony, który wyĂwietla symbol spóïki. Kontroler powinien mieÊ wïaĂciwoĂÊ o nazwie
stock, która jest obiektem o róĝnych wartoĂciach:
{{stock?.symbol?.toUpperCase()}}
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Skïadnia podwójnych nawiasów klamrowych jest sposobem wyĂwietlania wartoĂci na
stronie. Jak pewnie pamiÚtasz, nazywa siÚ to interpolacjÈ, choÊ ta jest doĂÊ skomplikowana. ZawartoĂÊ miÚdzy nawiasami nazywana jest wyraĝeniem Angulara i jest porównywana z kontrolerem (podobnie jak dyrektywa), co oznacza, ĝe spróbuje znaleěÊ
w kontrolerze wïaĂciwoĂÊ do wyĂwietlenia. JeĂli siÚ to nie uda, zwykle rzucany jest
bïÈd, ale operator bezpiecznej nawigacji (?.) wyciszy bïÈd i nie wyĂwietli niczego, jeĂli
wïaĂciwoĂci nie bÚdzie.
Ten blok wyĂwietli symbol gieïdowy, ale pisany wielkimi literami. WiÚkszoĂÊ wyraĝeñ JavaScriptu jest poprawnymi wyraĝeniami Angulara, chociaĝ niektóre rzeczy siÚ
róĝniÈ, na przykïad operator bezpiecznej nawigacji. MoĝliwoĂÊ wywoïania metod prototypowych, takich jak toUpperCase(), pozostaje bez zmian i dlatego moĝna renderowaÊ
tekst wielkimi literami.
NastÚpna interpolacja pokazuje ostatniÈ cenÚ transakcyjnÈ i dodaje kolejnÈ funkcjonalnoĂÊ, zwanÈ potokami, które sÈ dodawane bezpoĂrednio do wyraĝenia w celu
sformatowania danych wyjĂciowych. Wyraĝenie interpolacji jest rozszerzone o symbol
potoku (|), a nastÚpnie potok jest nazywany i opcjonalnie konfigurowany z wartoĂciami oddzielonymi dwukropkiem (:). WartoĂÊ ceny wraca jak normalny typ zmiennoprzecinkowy (na przykïad 111.8), w odróĝnieniu od formatu waluty, który powinien
wyglÈdaÊ jak $111.80:
{{stock?.lastTradePriceOnly | currency:'USD':'symbol':'.2'}}

Potoki jedynie modyfikujÈ dane przed ich wyĂwietleniem i nie zmieniajÈ wartoĂci
w kontrolerze. W tym kodzie podwójne nawiasy klamrowe wskazujÈ na to, ĝe chcesz
powiÈzaÊ dane przechowywane we wïaĂciwoĂci stock.lastTradePriceOnly, aby je wyĂwietliÊ. Te dane sÈ przesyïane strumieniowo za poĂrednictwem potoku currency (waluta),
który konwertuje wartoĂÊ na cenÚ w okreĂlonej walucie na podstawie konfiguracji USD
i zaokrÈgla do dwóch miejsc po przecinku. Teraz spójrzmy na nastÚpnÈ liniÚ kodu:
{{stock?.change | currency:'USD':'symbol':'.2'}} ({{stock?.changeInPercent |
percent:'.2'}})

Ten kod ma dwa róĝne wiÈzania interpolacji z potokami currency i percent (procenty).
Pierwsze z nich zostanie przeliczone na ten sam format waluty, ale drugie przyjmie
dziesiÚtnÈ wartoĂÊ procentowa, takÈ jak 0.06, i zamieni jÈ na 6%. Dokumentacja Angulara
szczegóïowo opisuje wszystkie dostÚpne opcje i sposób ich uĝycia dla kaĝdego potoku.
Ten szablon nie dziaïa w izolacji; wymaga kontrolera do podïÈczenia danych i metod.
Otwórz plik src/app/components/summary/summary.component.ts i zamieñ 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'
})
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export class SummaryComponent {
@Input() stock: any;

Eksportuje klasĊ komponentu Summary.
Deklaruje wáaĞciwoĞü, która jest wartoĞcią wejĞciową.

isNegative() {
return (this.stock && this.stock.change < 0); Metoda do sprawdzania,
czy zmiana ceny jest ujemna.
}
isPositive() {
return (this.stock && this.stock.change > 0); Metoda do sprawdzania,
czy zmiana ceny jest dodatnia.
}
}

Ten kontroler importuje zaleĝnoĂci, co prawie zawsze jest pierwszym blokiem kaĝdego
pliku napisanego w TypeScripcie. Metadane komponentu opisujÈ selektor, podïÈczone
style i podïÈczone pliki szablonów, które skïadajÈ siÚ na komponent. Za moment dodamy
trochÚ CSS do stylów.
Klasa kontrolera komponentu Summary rozpoczyna siÚ od wïaĂciwoĂci o nazwie
stock, która jest poprzedzona adnotacjÈ Input. Oznacza to, ĝe ta wïaĂciwoĂÊ ma byÊ
dostarczana do komponentu przez komponent nadrzÚdny, przekazujÈcy jÈ do podsumowania. WïaĂciwoĂci sÈ wiÈzane do elementu za pomocÈ atrybutu, tak jak widaÊ
tutaj — w tym przykïadzie ustawimy wartoĂÊ stockData komponentu nadrzÚdnego we
wïaĂciwoĂci stock komponentu Summary:
<summary [stock]="stockData"></summary>

Poniewaĝ dane wejĂciowe sÈ przekazywane przez atrybut wiÈzania, dokona on ewaluacji
wyraĝenia i przekaĝe je do tej wïaĂciwoĂci, aby komponent Summary mógï go zuĝyÊ.
Wyraĝenia Angular zachowujÈ siÚ tak samo zawsze, gdy istnieje wiÈzanie. PróbujÈ znaleěÊ odpowiedniÈ wartoĂÊ w kontrolerze w celu powiÈzania z wïaĂciwoĂciÈ.
Na koniec mamy dwie metody do sprawdzania, czy wartoĂÊ stock jest dodatnia, czy
ujemna. Moĝe równieĝ byÊ neutralna, wiÚc jest to stan domyĂlny i tylko wtedy, gdy
wartoĂÊ stock siÚ zmieni, jedna z metod zwróci true. Te metody sÈ uĝywane przez
dyrektywÚ NgClass, aby okreĂliÊ, czy powinna dodaÊ okreĂlonÈ klasÚ CSS, tak jak to
opisano wczeĂniej w szablonie.
Ostatnim fragmentem, który chcemy dodaÊ, sÈ same klasy CSS. Angular ma kilka
interesujÈcych sposobów hermetyzacji stylów CSS, aby miaïy zastosowanie tylko do
jednego komponentu. Szczegóïami zajmiemy siÚ póěniej, a teraz otwórz plik src/app/
components/summary/summary.component.css i dodaj style, tak jak to pokazano w listingu 2.8.
Listing 2.8. Style CSS komponentu Summary

:host .stock-card {
UĪywa selektora CSS :host do zwiĊkszenia szczegóáowoĞci selektora
background: #333333;
i ustawienia domyĞlnego táa.
}
Klasa increase definiuje zielone táo.
:host .stock-card.increase {
background: #558B2F;
color: #fff;
}
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:host .stock-card.decrease {
background: #C62828;
color: #fff;
}

Klasa decrease definiuje czerwone táo.

Jest to typowy CSS, chociaĝ byÊ moĝe nie widziaïeĂ lub nie uĝywaïeĂ dotÈd selektora
:host. Poniewaĝ komponenty muszÈ byÊ jak najbardziej autonomiczne, opierajÈ siÚ
na koncepcji Shadow DOM, omówionej w rozdziale 1. Kiedy Angular renderuje ten
komponent, modyfikuje dane wyjĂciowe, aby siÚ upewniÊ, ĝe selektor CSS jest unikatowy
i nie wpïywa przypadkowo na inne elementy na stronie. To zachowanie jest konfigurowalne, ale zostanie omówione póěniej.
Selektor host jest sposobem okreĂlenia, ĝe chcesz zastosowaÊ style do elementu,
który hostuje ten element, wiÚc w tym przypadku sprawdzony zostanie sam komponent
Summary, a nie zawartoĂÊ tego elementu. Gïównym celem CSS jest tutaj ustalenie
koloru tïa komponentu Summary.
PrzeszliĂmy przez proces generowania komponentu Summary i zbudowaliĂmy funkcjonalny komponent. Uĝyjmy go szybko, aby zobaczyÊ, jak siÚ zachowuje.
Spójrz na zawartoĂÊ pliku src/app/app.module.ts, a zobaczysz, ĝe CLI juĝ zmodyfikowaï ten moduï, aby uwzglÚdniÊ komponent Summary w module App. Nie ma tu nic
do zrobienia, ale chciaïem to zaznaczyÊ.
Teraz spójrz na zawartoĂÊ pliku src/app/app.component.ts i zaktualizuj jÈ zgodnie
z listingiem 2.9. ZaïÈczy to usïugÚ Stocks i uĝyje jej do przechowywania danych o notowaniach we wïasnoĂci. NastÚpnie uĝyjemy tego, aby wyĂwietliÊ kartÚ 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>;

Importuje StockInterface.

Deklaruje wáaĞciwoĞü tablicy spóáek.

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

àadowane dane bĊdą przechowywane
we wáaĞciwoĞci stocks.

}

Tutaj przechowujemy zaïadowane dane notowañ we wïaĂciwoĂci o nazwie stocks. Zapewniamy równieĝ pewne informacje o typowaniu, które sÈ importowane z naszej usïugi
Stocks, aby TypeScript wiedziaï, jakiego rodzaju wartoĂci oczekiwaÊ. Wreszcie, zamiast
wypisywaÊ dane do konsoli, zapisujemy je we wïaĂciwoĂci stocks.
Teraz musimy zaktualizowaÊ plik src/app/app.component.html, aby uĝyÊ komponentu
Summary. Oto fragment, który musisz zaktualizowaÊ w szablonie:
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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 dyrektywÈ, która zrenderuje tylko zawartoĂÊ
wewnÈtrz elementu, gdy wyraĝenie bÚdzie prawdziwe. W takim przypadku nie bÚdzie
renderowaÊ komponentu Summary do momentu zaïadowania danych o notowaniach.
¥rodkowa linia pokazuje instancjÚ pojedynczego komponentu Summary, a pierwsza
wartoĂÊ tablicy stocks jest dowiÈzana do wïaĂciwoĂci stock. Dane zwracane sÈ jako
tablica, wiÚc mamy bezpoĂredni dostÚp do pierwszej wartoĂci. Przypomnij sobie wartoĂÊ wejĂciowÈ, którÈ zadeklarowaliĂmy w komponencie Summary, a która równieĝ jest
nazwana stock.
Gdy to zapiszesz i uruchomisz aplikacjÚ, w efekcie powinna wyĂwietliÊ siÚ pojedyncza
karta podsumowujÈcÈ z aktualnymi danymi notowañ dla akcji spóïki Apple. ZrobiliĂmy nasz pierwszy komponent i wyĂwietliliĂmy go w naszej aplikacji!
Teraz utworzymy nastÚpny komponent i uĝyjemy go razem z komponentem Summary, aby utworzyÊ pulpit kontrolny wyĂwietlajÈcy listÚ spóïek i ich bieĝÈce statusy.

2.7. Komponenty wykorzystujące komponenty i usáugi
JesteĂmy gotowi do poïÈczenia wczeĂniej utworzonego komponentu Summary i usïugi
Stocks w dziaïajÈcy komponent Dashboard. Ten komponent bÚdzie obejmowaï caïÈ jednÈ
stronÚ aplikacji, tak jak to pokazano na rysunku 2.6. BÚdzie zarzÈdzaï ïadowaniem
danych za pomocÈ usïugi Stocks, a nastÚpnie bÚdzie wyĂwietlaï kaĝdÈ spóïkÚ za pomocÈ
kopii komponentu Summary.

Rysunek 2.6. Komponent Dashboard poáączony z áadowaniem danych i wyĞwietlający piĊü instancji
komponentu Summary

Zobaczymy, jak prawidïowo zaaranĝowaÊ peïny widok zamiast naszych dotychczasowych
odizolowanych przykïadów. Na poczÈtek moĝemy ponownie uĝyÊ 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 plików dla HTML, CSS, kontrolera i testu jednostkowego. Doda takĝe komponent do
moduïu App, aby mógï byÊ natychmiast konsumowany. Zresetujmy nasz projekt roboczy,
aby wyĂwietliÊ ten nowy komponent, modyfikujÈc plik src/app/app.component.html
poniĝszÈ zawartoĂciÈ:
<main class="mdl-layout__content" style="padding: 20px;">
<dashboard></dashboard>
</main>

Powinno to spowodowaÊ wyĂwietlenie w aplikacji domyĂlnej wiadomoĂci komponentu,
poniewaĝ jest to domyĂlny kod wygenerowany przez CLI. Musimy równieĝ usunÈÊ
pewnÈ logikÚ z kontrolera komponentu App; powinna teraz wyglÈdaÊ tak, jak widzisz
tutaj. Usuwa to importy i ïadowanie danych notowañ z samego komponentu App,
a zamiast tego za chwilÚ wrzucimy to do komponentu Dashboard. ZastÈp zawartoĂÊ
pliku src/app/app.component.ts nastÚpujÈcym kodem:
import { Component } from '@angular/core';
@Component({
selector: 'app-root',
templateUrl: './app.component.html',
styleUrls: ['./app.component.css']
})
export class AppComponent {}

Doskonale! OczyĂciliĂmy komponent App i jesteĂmy gotowi do rozpoczÚcia budowania panelu kontrolnego. Naszym pierwszym zadaniem jest skonfigurowanie kontrolera
komponentu Dashboard. Jego rola polega na uĝywaniu usïugi Stocks do ïadowania
danych i udostÚpnianiu ich komponentowi do konsumowania.
Otwórz kontroler w pliku src/app/components/dashboard/dashboard.component.ts
i zastÈp 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';

Importuje zaleĪnoĞci.

@Component({
selector: 'dashboard',
templateUrl: './dashboard.component.html',
styleUrls: ['./dashboard.component.css']
Eksportuje klasĊ komponentu,
ale implementuje równieĪ
})
interfejs OnInit.
export class DashboardComponent implements OnInit {
stocks: Array<StockInterface>;
Deklaruje wáaĞciwoĞü
symbols: Array<string>;
do przechowywania
Deklaruje wáaĞciwoĞü do przechowywania
tablicy symboli gieádowych.

tablicy notowaĔ.

constructor(private service: StocksService) {
Pobiera symbole gieádowe z usáugi,
this.symbols = service.get();
kiedy komponent jest konstruowany.
}
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ngOnInit() {
Implementuje metodĊ ngOnInit
this.service.load(this.symbols)
i wywoáuje usáugĊ, aby zaáadowaü
.subscribe(stocks => this.stocks = stocks); dane gieádowe przez Http.
}

}

Kontroler rozpoczyna siÚ od zaimportowania adnotacji Component i interfejsu OnInit.
JeĂli nie implementowaïeĂ wczeĂniej interfejsu, wyjaĂniÚ, ĝe interfejs jest Ărodkiem do
egzekwowania tego, by klasa zawieraïa wymaganÈ metodÚ — w tym przypadku metodÚ
o nazwie ngOnInit. Wykorzystanie moĝliwoĂci TypeScriptu do wymuszania typowania
kodu i interfejsów jest pomocne, gdy projekty stajÈ siÚ coraz wiÚksze.
Klasa DashboardComponent jest kontrolerem komponentu i deklaruje, ĝe musi zaimplementowaÊ wymagania OnInit. JeĂli tak siÚ nie stanie, TypeScript nie skompiluje kodu
i rzuci bïÈd. Ma ona dwie wïaĂciwoĂci: tablicÚ notowañ i tablicÚ ïañcuchów znaków
reprezentujÈcych symbole spóïek do wyĂwietlenia. PoczÈtkowo sÈ one pustymi tablicami, wiÚc musimy je zaïadowaÊ danymi, aby komponent mógï byÊ renderowany.
Metoda constructor jest uruchamiana natychmiast po utworzeniu komponentu.
BÚdzie importowaÊ usïugÚ Stocks do wïaĂciwoĂci service, a nastÚpnie zaĝÈda od niej
aktualnej listy symboli spóïek. To dziaïa, poniewaĝ jest to akcja synchroniczna, które
ïaduje wartoĂÊ bezpoĂrednio z pamiÚci.
Ale nie pobieramy danych z usïugi w konstruktorze z wielu powodów. W zïoĝonoĂci
zagïÚbimy siÚ w dalszej czÚĂci ksiÈĝki, teraz powinieneĂ wiedzieÊ, ĝe gïówny powód jest
zwiÈzany ze sposobem renderowania komponentów. Konstruktor jest uruchamiany na
wczesnym etapie renderowania komponentu, co oznacza, ĝe czÚsto wartoĂci nie sÈ jeszcze gotowe do konsumowania. Komponenty udostÚpniajÈ wiele zaczepów cyklu ĝycia,
które pozwalajÈ wykonywaÊ polecenia na róĝnych etapach renderowania, dajÈc wiÚkszÈ
kontrolÚ nad tym, kiedy coĂ siÚ dzieje.
W naszym kodzie uĝywamy zaczepu cyklu ĝycia ngOnInit, aby wywoïaÊ usïugÚ ïadowania danych gieïdowych. Uĝywa ona listy symboli spóïek, która zostaïa zaïadowana
w konstruktorze. NastÚpnie ustanawiamy subskrypcjÚ, aby czekaÊ na zwrócenie wyników
i zapisaÊ je we wïaĂciwoĂci stocks. Jest to wykorzystanie metody strumieni obserwowalnych do obsïugi asynchronicznych ĝÈdañ. Strumieniom obserwowalnym bardziej
uwaĝnie przyjrzymy siÚ póěniej. Tutaj uĝywamy ich, poniewaĝ HttpClient zwraca nam
strumieñ obserwowalny, abyĂmy odbierali odpowiedě. Jest to udostÚpnione jako strumieñ danych, chociaĝ jest to pojedyncze zdarzenie.
Teraz musimy uzupeïniÊ komponent, dodajÈc szablon. Otwórz plik src/app/components/
dashboard/dashboard.component.html i zastÈp jego zawartoĂÊ 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;">
UĪywa NgIf, aby wyĞwietliü komunikat o áadowaniu,
Đadowanie
dopóki notowania nie zostaną zaáadowane.
</div>
<div class="mdl-cell mdl-cell--3-col" *ngFor="let stock of stocks">
UĪywa NgFor, aby wykonaü
pĊtlĊ przez wszystkie spóáki.

Kup książkę

Poleć książkę

69
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<summary [stock]="stock"></summary>
</div>
</div>

Tworzy instancjĊ komponentu Summary
dla kaĪdej spóáki i przekazuje dane gieádowe.

Ten szablon ma kilka klas, aby uĝyÊ frameworka interfejsu uĝytkownika Material Design
Lite dla struktury siatki. Szablon zawiera kolejny atrybut NgIf, który wyĂwietla komunikat ïadowania podczas ïadowania danych, podobnie jak wczeĂniej. Po zwróceniu danych
gieïdowych z API wiadomoĂÊ o ïadowaniu zostanie ukryta.
NastÚpnie widzimy kolejny element, który ma nowÈ dyrektywÚ, NgFor. Podobnie jak
NgIf, zaczyna siÚ ona od znaku *, a wyraĝenie jest podobne do tego, czego uĝyïbyĂ
w tradycyjnej pÚtli for JavaScriptu. To wyraĝenie zawiera let stock of stocks, co
oznacza, ĝe bÚdzie wykonywaÊ pÚtle przez wszystkie elementy w tablicy stocks i udostÚpniaÊ lokalnÈ zmiennÈ o nazwie stock. Ponownie jest to ten sam rodzaj zachowania,
który moĝna zobaczyÊ w pÚtli for JavaScriptu, ale zastosowany w kontekĂcie elementów HTML.
NgFor utworzy instancjÚ komponentu Summary dla kaĝdego z elementów stock.
WiÈĝe to dane notowañ z komponentem. Kaĝda kopia komponentu Summary jest odrÚbna
od pozostaïych i nie wspóïdzielÈ one danych bezpoĂrednio.
UkoñczyïeĂ widok panelu kontrolnego, który korzysta z usïugi i innego komponentu
do renderowania doĂwiadczenia uĝytkownika. Gdy uruchomisz teraz aplikacjÚ, powinieneĂ zobaczyÊ piÚÊ domyĂlnych spóïek; pojawiajÈ siÚ one jako oddzielne karty na stronie. Ukïad siatki powinien rozmieszczaÊ je w czterech kolumnach.
Za chwilÚ zbudujesz nowy komponent z formularzem, zarzÈdzajÈcy listÈ symboli
spóïek gieïdowych, które majÈ byÊ uĝywane podczas wyĂwietlania notowañ.

2.8. Komponenty z formularzami i ze zdarzeniami
Chcemy zarzÈdzaÊ wyĂwietlanymi spóïkami, dlatego musimy dodaÊ kolejny komponent,
który ma formularz do edycji listy spóïek (zobacz rysunek 2.7). Ten formularz pozwoli
uĝytkownikom wprowadzaÊ nowe symbole spóïek gieïdowych, aby dodaÊ je do listy,
i bÚdzie miaï listÚ aktualnych spóïek z przyciskami, za pomocÈ których moĝne je
usuwaÊ listy. Ta lista spóïek jest wspóïdzielona przez caïÈ aplikacjÚ, wiÚc wszelkie
zmiany bÚdÈ replikowane we wszystkich innych miejscach.
Formularze sÈ niezbÚdne w aplikacjach, a Angular ma wbudowanÈ obsïugÚ tworzenia zïoĝonych formularzy z wieloma funkcjonalnoĂciami. Formularze we frameworku
Angular skïadajÈ siÚ z dowolnej liczby kontrolek, które sÈ róĝnymi rodzajami pól
wprowadzania danych, jakie moĝe zawieraÊ formularz (takimi jak pole tekstowe, pole
wyboru lub jakiĂ niestandardowy element).
Zacznijmy od wygenerowania nowego komponentu dla widoku zarzÈdzania. KorzystajÈc z interfejsu CLI, uruchom podane poniĝej polecenie; pamiÚtaj, ĝe automatycznie zarejestruje ono równieĝ komponent w module App, dziÚki czemu bÚdzie gotowy
do uĝycia.
ng generate component components/manage
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Rysunek 2.7. Komponent Manage z formularzem dodawania nowych elementów
i przyciskami do usuwania elementów istniejących

Teraz zaktualizuj plik src/app/app.component.html i zmieñ zawartoĂÊ elementu main na
takÈ, jakÈ widaÊ w poniĝszym kodzie, ĝeby komponent Manage wyĂwietliï siÚ w aplikacji. Po uruchomieniu aplikacji wyĂwietli siÚ domyĂlny komunikat charakterystyczny
dla kaĝdego nowego komponentu:
<main class="mdl-layout__content" style="padding: 20px;">
<manage></manage>
</main>

Musimy równieĝ dodaÊ do naszej aplikacji FormsModule, poniewaĝ bÚdziemy uĝywaÊ
funkcjonalnoĂci formularzy, które nie sÈ automatycznie doïÈczane przez Angular.
Otwórz plik src/app/app.module.ts i dodaj nowy import:
import { FormsModule } from '@angular/forms';

NastÚpnie zaktualizuj definicjÚ importów moduïu, aby zadeklarowaÊ FormsModule, tak
jak to pokazano poniĝej:
imports: [
BrowserModule,
HttpClientModule,
FormsModule
],

Zacznijmy tworzenie naszego komponentu Manage od zaktualizowania kontrolera za
pomocÈ pewnej logiki. Na rysunku 2.7 zobaczysz, ĝe musimy zaïadowaÊ listÚ symboli
przechowywanych w pamiÚci. Potrzebne bÚdÈ równieĝ dwie metody: jedna do obsïugi
usuwania spóïki z listy, a druga do dodawania nowych symboli spóïki do listy.
Otwórz plik src/app/components/manage/manage.component.ts i zaktualizuj go
zawartoĂciÈ 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';
Importuje zaleĪnoĞci.

import { StocksService } from '../../services/stocks.service';
@Component({
selector: 'manage',
templateUrl: './manage.component.html', Deklaruje metadane komponentu.
styleUrls: ['./manage.component.css']
})
export class ManageComponent {
Definiuje klasĊ i dwie wáaĞciwoĞci dla przechowywania
symbols: Array<string>;
tablicy symboli i áaĔcucha znaków dla danych wejĞciowych.
stock: string;
constructor(private service: StocksService) {
this.symbols = service.get();
}

Pobiera aktualną listĊ symboli
podczas tworzenia instancji klasy.

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

Metoda dodawania
nowej spóáki do listy.

Metoda usuwania symbolu spóáki z listy.

}

Jak zwykle zaczynamy od zaimportowania zaleĝnoĂci dla komponentu. NastÚpnie metadane komponentu deklarowane sÈ za pomocÈ adnotacji @Component. Potem deklarowany
jest obiekt class, który zawiera dwie wïaĂciwoĂci: pierwszÈ jest tablica symboli pobierana
z usïugi Stocks, a drugÈ wïaĂciwoĂÊ do przechowywania wartoĂci danych wejĂciowych.
W szablonie zobaczymy, jak wïaĂciwoĂÊ stock jest poïÈczona z polem danych wejĂciowych, ale wïaĂnie tu jest ona najpierw definiowana.
Konstruktor korzysta z usïugi, aby uzyskaÊ tablicÚ symboli gieïdowych i zapisaÊ jÈ we
wïaĂciwoĂci symbols. Nie wymaga to zaczepu cyklu ĝycia OnInit, poniewaĝ jest to synchroniczne ĝÈdanie uzyskania danych, które istniejÈ w pamiÚci.
NastÚpnie mamy dwie metody: dodawania lub usuwania symboli z listy. Ta usïuga
zawsze zwraca kopiÚ tablicy symboli stocks, wiÚc do zarzÈdzania listÈ (która jest zhermetyzowana wewnÈtrz usïugi i nie jest bezpoĂrednio modyfikowalna) musimy wykorzystaÊ metody usïugi. Metoda add dodaje nowÈ pozycjÚ do listy symboli, a nastÚpnie
zapisuje zmodyfikowanÈ listÚ na liĂcie symboli. Analogicznie metoda remove usuwa
pozycjÚ z tablicy i odĂwieĝa listÚ symboli w kontrolerze.
Ten kontroler zaspokaja nasze potrzeby w zakresie obsïugi dziaïañ formularza, ale
teraz chcemy utworzyÊ szablon do wyĂwietlenia formularza i jego zawartoĂci. Otwórz plik
src/app/components/manage/manage.component.html i dodaj zawartoĂÊ listingu 2.13.
W tym szablonie jest przyzwoita liczba znaczników tylko dla ukïadu siatki. Kaĝda
klasa, która zaczyna siÚ od mdl-, jest czÚĂciÈ stylów dostarczonych przez siatkÚ Material
Design Lite i bibliotekÚ interfejsu uĝytkownika.
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Listing 2.13. Szablon komponentu Manage

<div class="mdl-grid">
<div class="mdl-cell mdl-cell--4-col"></div>
WiąĪe zdarzenie submit
<div class="mdl-cell mdl-cell--4-col">
z wywoáaniem metody add.
<form style="margin-bottom: 5px;" (submit)="add()">
<input name="stock" [(ngModel)]="stock" class="mdl-textfield__input"
type="text" placeholder="Dodaj spóđkú" />
Dwukierunkowe wiązanie
</form>
dla pola wprowadzania symboli.
<table class="mdl-data-table mdl-data-table--selectable mdl-shadow--2dp"
style="width: 100%;">
Wykonuje pĊtlĊ przez listĊ
<tbody>
symboli za pomocą NgFor.
<tr *ngFor="let symbol of symbols">
<td class="mdl-data-table__cell--non-numeric">{{symbol}}</td>
WyĞwietla symbol.
<td style="padding-top: 6px;">
<button class="mdl-button" (click)="remove(symbol)">Usuē</button>
</td>
WiąĪe zdarzenie klikniĊcia
</tr>
przycisku z wywoáaniem
metody remove.
</tbody>
</table>
</div>
<div class="mdl-cell mdl-cell--4-col"></div>
</div>

Pierwsza interesujÈca sekcja to formularz, która ma nowy typ atrybutu, taki, jakiego
jeszcze nie widzieliĂmy. Atrybut (submit)="add()" to sposób na dodanie nasïuchiwacza
zdarzeñ, znanego jako wiÈzanie zdarzeñ (ang. event binding). Po przesïaniu formularza
(co odbywa siÚ za pomocÈ naciĂniÚcia przycisku Enter) nasïuchiwacz wywoïa metodÚ add.
Kaĝdy atrybut umieszczony w nawiasach jest wiÈzaniem zdarzeñ, a nazwa zdarzenia
powinna odpowiadaÊ nazwie zdarzenia bez przedrostka on (dla onsubmit bÚdzie to
submit).
Formularz zawiera pojedynczy element danych wejĂciowych, który ma kolejny nowy
typ atrybutu. Atrybut [(ngModel)]="stock" jest wiÈzaniem dwukierunkowym, które zsynchronizuje wartoĂÊ danych wejĂciowych i wartoĂÊ wïaĂciwoĂci w kontrolerze przy kaĝdej zmianie w którejkolwiek z nich. W ten sposób, gdy uĝytkownik wpisze tekst w pole
wprowadzania, wartoĂÊ bÚdzie natychmiast dostÚpna dla kontrolera do konsumpcji. Gdy
uĝytkownik wciĂnie Enter, zdarzenie submit zostanie wysïane i uĝyje wartoĂci wïaĂciwoĂci stock podczas dodawania nowego symbolu. Koncepcje formularzy zostanÈ omówione szczegóïowo póěniej, a teraz jest to Twój pierwszy kontakt ze sposobem konstrukcji prostego formularza.
NastÚpna sekcja wykonuje pÚtlÚ przez listÚ symboli, uĝywajÈc NgFor. Sposób dziaïania tego omówiïem wczeĂniej, wiÚc nie bÚdÚ tu wchodziï w szczegóïy. Dla kaĝdego
symbolu utworzone zostanÈ: zmienna lokalna o nazwie symbol, nowy wiersz tabeli,
który wiÈĝe wartoĂÊ, i przycisk przeznaczony do usuwania elementu.
Przycisk remove zawiera kolejne wiÈzanie zdarzeñ, które sïuĝy do obsïugi zdarzenia
klikniÚcia. Atrybut (click)="remove (symbol)" dodaje nasïuchiwacz zdarzeñ do zdarzenia
klikniÚcia i wywoïuje metodÚ remove w kontrolerze, przekazujÈc symbol. Poniewaĝ
istnieje wiele instancji przycisku, kaĝda przekazuje lokalnÈ zmiennÈ, aby wiadomo byïo,
który symbol usunÈÊ.
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Ostatnim zadaniem jest dodanie do aplikacji routingu w celu aktywowania tras dla
dwóch widoków, aby dziaïaïy jak dwie róĝne strony.

2.9. Routing aplikacji
Ostatnim elementem aplikacji jest routing, który konfiguruje róĝne strony, jakie aplikacja
moĝe renderowaÊ. WiÚkszoĂÊ aplikacji wymaga pewnej formy routingu, aby mogïa
wyĂwietlaÊ poprawnÈ czÚĂÊ w oczekiwanym czasie. Angular ma router, który dobrze
siÚ sprawdza w architekturze tego frameworka, mapujÈc komponenty na trasy.
Router dziaïa poprzez zadeklarowanie w szablonie outletu, który jest miejscem
wyĂwietlania ostatecznie zrenderowanego komponentu. Potraktuj outlet jako domyĂlny
element zastÚpczy dla treĂci, a dopóki nie jest ona gotowa do wyĂwietlenia, pozostaje
on pusty.
Aby skonfigurowaÊ nasze trasy, poïÈczymy komponenty Manage i Dashboard
z dwoma trasami. Sami poradzimy sobie z konfiguracjÈ, poniewaĝ w tej konkretnej
wersji interfejs CLI nie obsïuguje konfigurowania tras. Na poczÈtek utwórz nowy plik
src/app/app.routes.ts i umieĂÊ w nim kod z listingu 2.14.
Listing 2.14. Konfigurowanie routingu aplikacji

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

Importuje zaleĪnoĞci routera.

import { DashboardComponent } from './components/dashboard/dashboard.component';
import { ManageComponent } from './components/manage/manage.component';
const routes: Routes = [
{
path: '',
component: DashboardComponent
},
{
path: 'manage',
component: ManageComponent
}
];

Importuje komponenty aplikacji,
które są powiązane z trasami.

Definiuje tablicĊ konfiguracji tras.

export const AppRoutes = RouterModule.forRoot(routes);

Eksportuje trasy,
aby moĪna byáo ich uĪywaü.

Gïównym celem tego pliku jest skonfigurowanie tras dla aplikacji, a my zaczynamy od
zaimportowania RouterModule i definicji typu Route. RouterModule jest uĝywany do aktywowania routera i przyjmuje konfiguracjÚ tras po jej zainicjowaniu. Importujemy równieĝ dwa routowalne komponenty, Dashboard i Manage, abyĂmy mogli odpowiednio
odwoïywaÊ siÚ do nich w konfiguracji tras.
Trasy sÈ definiowane jako tablica obiektów, które majÈ co najmniej jednÈ wïaĂciwoĂÊ;
w tym przypadku sÈ dwie: dla Ăcieĝki adresu URL i komponentu. Dla pierwszej trasy nie
ma Ăcieĝki, wiÚc dziaïa ona jako indeks aplikacji (którym bÚdzie http://localhost:4200)
i linkuje do komponentu Dashboard. Druga trasa zapewnia ĂcieĝkÚ URL zarzÈdzania
(którÈ bÚdzie http://localhost:4200/manage) i linkuje do komponentu Manage. To jest

Kup książkę

Poleć książkę

74

ROZDZIAà 2. Twoja pierwsza aplikacja Angular

najbardziej prawdopodobny typ routingu, jaki bÚdziesz wykonywaï za pomocÈ Angulara,
chociaĝ istnieje wiele sposobów na konfigurowanie i zagnieĝdĝanie tras.
Na koniec tworzymy nowÈ wartoĂÊ, AppRoutes, która jest przypisana do wyniku Router
´Module.forRoot(routes). Dokïadniej zachowaniem metody forRoot zajmiemy siÚ póěniej, teraz tylko wspomnÚ, ĝe jest to sposób na przekazanie konfiguracji do moduïu.
W tym przypadku przekazujemy tablicÚ tras. Przeprowadzamy eksportowanie, abyĂmy
mogli zaimportowaÊ to do naszego moduïu App i zarejestrowaÊ.
Otwórz plik src/app/app.module.ts i na koñcu importów dodaj nowÈ liniÚ, która
importuje obiekt AppRoutes utworzony w poprzednim pliku:
import { AppRoutes } from './app.routes';

Teraz zaktualizuj wïaĂciwoĂÊ imports moduïu, aby uwzglÚdniÊ obiekt AppRoutes. To
zarejestruje moduï routera i naszÈ konfiguracjÚ w aplikacji:
imports: [
BrowserModule,
HttpClientModule,
FormsModule,
AppRoutes
],

Ostatnim krokiem jest zadeklarowanie miejsca do renderowania przez router i zaktualizowanie linków uĝywanych przez router do nawigacji. Otwórz po raz ostatni plik
src/app/app.component.html i wprowadě kilka modyfikacji. Najpierw zmieñ zawartoĂÊ
elementu main, aby miaïa inny element — outlet routera:
<main class="mdl-layout__content" style="padding: 20px;">
<router-outlet></router-outlet>
</main>

To deklaruje konkretnÈ lokalizacjÚ w aplikacji, w którÈ router powinien wyrenderowaÊ
komponent. Jest to to samo miejsce, w którym umieĂciliĂmy nasze komponenty podczas ich budowania, wiec najwyraěniej jest to najlepsze miejsce.
NastÚpnie musimy zaktualizowaÊ linki, aby uĝywaïy nowej dyrektywy, która skonfiguruje nawigacjÚ miÚdzy trasami. Dyrektywa RouterLink wiÈĝe siÚ z tablicÈ Ăcieĝek, które
sÈ uĝywane 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']">Zarzædzaj</a>
</nav>

Ta dyrektywa parsuje tablicÚ i próbuje znaleěÊ dopasowanie siÚ do znanej trasy. Kiedy
dopasuje trasÚ, dodaje href do znacznika kotwicy, który poprawnie ïÈczy z tÈ trasÈ.
Router umoĝliwia bardziej zaawansowane konfiguracje, takie jak zagnieĝdĝone trasy,
przyjmowanie parametrów i posiadanie wielu outletów. Szczegóïowo omówiÚ router
w rozdziale 7.
Teraz Twój projekt jest kompletny i moĝesz przeïadowaÊ aplikacjÚ w przeglÈdarce,
aby zobaczyÊ, jak dziaïa routing. Gratulacje! Masz dziaïajÈcÈ aplikacjÚ Angular, a teraz
moĝesz spróbowaÊ dodaÊ do niej kolejne funkcjonalnoĂci.
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Podsumowanie
Gratulacje — przebrnÈïeĂ przez caïy proces tworzenia funkcjonalnej aplikacji Angular! PrzeszliĂmy szybko przez wiele funkcjonalnoĂci frameworka Angular i powinieneĂ
juĝ rozumieÊ, jak róĝne czÚĂci sÈ skïadane w aplikacjÚ. Oto krótkie podsumowanie gïównych kwestii do zapamiÚtania:
Q

Q

Q

Q

Q

Q
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Aplikacje Angular to komponenty zawierajÈce drzewo komponentów. Gïówna
aplikacja ïadowana jest poczÈtkowo podczas ïadowania strony w celu zainicjowania tej aplikacji.
Komponent to klasa ES6 z adnotacjÈ @Component, która dodaje metadane do klasy,
aby Angular mógï jÈ poprawnie renderowaÊ.
Usïugi sÈ równieĝ moduïami ES6 i powinny byÊ zaprojektowane pod kÈtem przenoĂnoĂci. Uĝyta moĝe byÊ kaĝda klasa ES6, nawet jeĂli nie jest specjalnie przeznaczona dla Angulara.
Dyrektywy to atrybuty modyfikujÈce szablon w pewien sposób, na przykïad
dyrektywa NgIf warunkowo pokazuje lub ukrywa element DOM na podstawie
wartoĂci wyraĝenia.
Angular posiada wbudowanÈ obsïugÚ formularzy, która obejmuje funkcjÚ automatycznego sprawdzania poprawnoĂci, grupowania i wiÈzania danych z dowolnÈ
kontrolkÈ formularza, a takĝe korzystanie ze zdarzeñ.
Routing w Angularze opiera siÚ na mapowaniu Ăcieĝek na komponent. Trasy bÚdÈ
renderowaÊ pojedynczy komponent, a ten komponent bÚdzie równieĝ mógï renderowaÊ dowolne dodatkowe komponenty, których potrzebuje.
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Stock, 86
Stocks, 58, 170, 171
usïugi
bez wstrzykiwania zaleĝnoĂci, 168
danych, 156
dodatkowe, 184
niewstrzykiwalne, 156
pomocnicze, 156, 176
tworzenie, 159
udostÚpniania, 180
wstrzykiwalne, 156
uĝywanie potoków, 48

V
ViewChild, 137

Z
W

W3C, World Wide Web Consortium, 34
walidacja niestandardowa, 256, 271
walidator
godzin, 257
kontrolek, 243
numeru telefonu, 247
wartoĂÊ, 166
wbudowany CSS, 139
wdroĝenie, 319
wejĂcia, inputs, 94, 105
wiÈzania, 91
atrybutów, 92, 96
danych, 241
specjalne wïaĂciwoĂci, 95
wïaĂciwoĂci, 92, 94
zdarzeñ, 72, 92, 97

Kup książkę

widok osadzony, 227
wïaĂciwoĂci
trasy, 191
walidacji kontrolki, 245
wïaĂciwoĂÊ
styles, 140
templateUrl, 53
wsparcie techniczne, 318
wstrzykiwacz, injector, 90
wstrzykiwanie zaleĝnoĂci, DI, 89, 99, 164
wybór architektury Angulara, 315
wydajnoĂÊ w przeglÈdarce, 28
wyjĂcia, outputs, 105
wykrywanie zmian, 90, 99, 130
wyraĝenia
Angulara, 63
szablonów, 91

zabezpieczanie tras, 205
zaczepy cyklu ĝycia, 105, 107, 153
zagnieĝdĝanie komponentów, 109
zatwierdzenie formularza, 97
zdarzenia
anulowania, 249, 260
bez przedrostka on, 72, 97
przesyïania, 249, 260
wyjĂciowe, 135
zmienne
szablonów, 135
typowe, 60
znaczniki, 56
Material Design Lite, 57
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