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2
CzÚĂÊ serwerowa
wykorzystujÈca
.NET Core
Skoro udaïo nam siÚ uruchomiÊ szkielet aplikacji, zacznijmy analizowaÊ mechanizm interakcji
klient-serwer wykorzystywany przez oba frameworki. Innymi sïowy, omówmy, w jaki sposób
Angular bÚdzie pobieraï dane z .NET Core za pomocÈ caïkowicie nowej struktury obsïugujÈcej
jednoczeĂnie wersje MVC i API.
W tej chwili nie bÚdziemy zajmowaÊ siÚ tym, w jaki sposób .NET Core otrzyma dane z obiektów
sesyjnych, lokalnych plików, relacyjnych baz danych itp. Tym tematem zajmiemy siÚ póěniej.
Na razie skupimy siÚ na przykïadowych statycznych danych, byĂ mógï lepiej zrozumieÊ, jak dziaïa
wzajemna komunikacja miÚdzy Angularem i .NET Core. Wykorzystamy dobrze ustrukturyzowany, wysoce konfigurowalny i wygodny interfejs, który stosuje rozwiÈzania podobne do tych, jakie
stosowaï przykïadowy kontroler SampleDataController doïÈczony do szablonu SPA omówionego
w rozdziale 1.

Przepïyw danych
Jak zapewne wiesz, natywna aplikacja webowa dziaïajÈca zgodnie z modelem SPA obsïuguje
komunikacjÚ miÚdzy klientem i serwerem w nastÚpujÈcy sposób:
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W tworzonej aplikacji rolÚ pliku index.html przedstawionego na schemacie odgrywa widok
/Views/Index.cshtml zwracany przez akcjÚ Index znajdujÈcÈ siÚ w kontrolerze HomeController.
Ogólna zasada dziaïania pozostaje jednak taka sama.
JeĂli zastanawiasz siÚ, czym sÈ asynchroniczne ĝÈdania danych, odpowiedě jest bardzo prosta
— to dowolne treĂci, których pobranie wymaga komunikacji z serwerem. CzÚsto taka komunikacja
jest wynikiem akcji uĝytkownika, np. klikniÚcia przycisku, edycji danych w formularzu, klikniÚcia
ïÈcza przejĂcia do innej strony, wysïania formularza itp. Jeĝeli realizowane zadanie jest bardzo
proste (lub wymaga minimalnej iloĂci danych), klient najczÚĂciej potrafi obsïuĝyÊ je samodzielnie
bez dodatkowej komunikacji. Takie proste zadania to na przykïad ukrycie lub wyĂwietlenie czÚĂci
danych, przejĂcie do innej czÚĂci tej samej strony, walidacja danych wpisanych w formularzu
przed ich wysïaniem itp.
Przedstawiony schemat pokazuje, co musimy zrobiÊ — zdefiniowaÊ i zaimplementowaÊ wzorzec obsïugi ĝÈdañ bazujÈcych na formacie JSON i przesyïaÊ do klienta wymagane dane. Poniewaĝ
zdecydowaliĂmy siÚ na aplikacjÚ wymagajÈcÈ wielu róĝnych rodzajów informacji, z pewnoĂciÈ
wykonamy kilka standardowych zestawów ĝÈdañ typu CRUD zwiÈzanych z obsïugiwanymi przez
aplikacje typami danych.
Dla osób, które jeszcze nie sïyszaïy o CRUD — to skrót od Create-Read-Update-Delete, czyli
czterech podstawowych funkcji zwiÈzanych z trwaïym zapisem danych. Skrót ten staï siÚ popularny po tym, jak James Martin wspomniaï o nim w ksiÈĝce Managing the Database Environment
wydanej w 1983 roku. Obecnie pojawia siÚ bardzo czÚsto w kontekĂcie programowania API.

80

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdziaá 2. • CzĊĞü serwerowa wykorzystująca .NET Core

Gdy weěmiemy pod uwagÚ plan dziaïania aplikacji opisany w rozdziale 1., moĝemy szybko
zdefiniowaÊ podstawowe rodzaje treĂci, jakich bÚdziemy wymagaÊ. Mamy wiÚc quizy, które
bÚdÈ stanowiïy gïówny rodzaj treĂci prezentowanej w aplikacji. Quiz skïada siÚ z pytañ (jednego
lub wiÚkszej liczby), a kaĝde pytanie ma listÚ odpowiedzi. Z quizem powiÈzane sÈ teĝ wyniki.
W pewnym momencie do aplikacji bÚdziemy musieli teĝ wprowadziÊ uĝytkowników, co pozwoli
dodaÊ mechanizm uwierzytelniania i autoryzacji, a tym samym definiowaÊ, kto ma prawo do
przeglÈdania, edycji lub usuniÚcia okreĂlonych danych.
Dla kaĝdego z wymienionych rodzajów danych przygotujemy odpowiedni zestaw ĝÈdañ umoĝliwiajÈcych przeglÈdanie listy wpisów, edycjÚ i pobieranie pojedynczego wpisu, a takĝe usuwanie
wybranego wpisu.
Zanim przejdziemy dalej, przyjrzyjmy siÚ dokïadniej pojedynczemu wysïanemu przez klienta
cyklowi ĝÈdania danych, który powoduje przygotowanie przez serwer odpowiedzi w formacie
JSON. NajczÚĂciej taki cykl nazywamy skrótowo cyklem ĝÈdanie-odpowiedě.

Aby zareagowaÊ na dowolne ĝÈdanie danych wysïane przez klienta, musimy zdefiniowaÊ po stronie serwera kontroler o nastÚpujÈcych moĝliwoĂciach:
Q odczytu i (lub) zapisu danych przy uĝyciu warstwy dostÚpu do danych;
Q organizacji tych danych na podstawie wygodnego modelu widoku z opcjÈ
serializacji do formatu JSON;
Q serializacji modelu widoku i wysïania go do klienta jako odpowiedzi.
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Na podstawie wymienionych punktów ïatwo dojĂÊ do wniosku, ĝe model widoku (ViewModel)
to kluczowy element. Nie zawsze jednak jest on najwaĝniejszy — wszystko zaleĝy od rodzaju tworzonego projektu. Zanim przejdziemy dalej, przyjrzyjmy siÚ bliĝej obiektom ViewModel.

Zadania modelu widoku
Wiemy, ĝe klasa ViewModel to klasa typu kontenerowego odpowiedzialna jedynie za przechowywanie danych kierowanych do wyĂwietlenia na stronie WWW. W standardowych aplikacjach
ASP.NET dziaïajÈcych na zasadach MVC model widoku jest tworzony przez kontroler w odpowiedzi na ĝÈdanie GET na podstawie danych otrzymanych z modelu. Utworzony model widoku
trafia do widoku, gdzie najczÚĂciej sïuĝy do wypeïnienia zawartoĂci strony lub pól formularzy.
Gïównym powodem tworzenia modelu widoku zamiast bezpoĂredniego uĝycia encji modelu jest
chÚÊ przekazania tylko tych wïaĂciwoĂci, z których rzeczywiĂcie chcemy skorzystaÊ. Pozostaïe wïaĂciwoĂci obiektów dziedzinowych zostanÈ pominiÚte, wiÚc iloĂÊ przesyïanych danych zmniejszy
siÚ. DodatkowÈ zaletÈ jest zwiÚkszone bezpieczeñstwo, bo wybrane pola z danymi wraĝliwymi
moĝemy ïatwo wykluczyÊ z przesyïania protokoïem HTTP.
W standardowym kontekĂcie API webowego, gdzie dane sÈ przekazywane w ïatwych do serializacji formatach takich jak JSON lub XML, model widoku moĝna w wielu sytuacjach z powodzeniem zastÈpiÊ dynamicznym obiektem tworzonym jednorazowo na potrzeby konkretnej
odpowiedzi, na przykïad:
var response = new {
Id = "1",
Title = "Tytuï",
Description = "Opis"
};

Takie podejĂcie sprawdza siÚ w maïych projektach lub prototypach, gdzie tworzenie jednej
klasy lub wielu klas modeli widoków byïoby stratÈ czasu. W naszym przypadku jednak projekt
znaczÈco skorzysta na dobrze zdefiniowanych, silnie typowanych strukturach modeli widoków,
nawet jeĂli za kaĝdym razem bÚdÈ one konwertowane na format JSON.

Pierwszy model widoku
Skoro znasz juĝ zasady rzÈdzÈce cyklem ĝÈdanie-odpowiedě, moĝemy przystÈpiÊ do budowania
pierwszych elementów. ChoÊ czÚĂÊ kliencka jeszcze nie istnieje, ïatwo odgadnÈÊ, czego bÚdziemy potrzebowali — metod CRUD dla kaĝdego z rodzajów treĂci wymienionych kilka
akapitów wczeĂniej.
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Osoby zaznajomione z systemem ASP.NET MVC zapewne od razu chciaïyby przystÈpiÊ do utworzenia osobnego kontrolera dla kaĝdego rodzaju treĂci. Zanim jednak przejdziemy do kontrolerów,
warto utworzyÊ modele widoków, aby obsïuga danych odbywaïa siÚ od razu przy uĝyciu silnego
typowania.

Klasa QuizViewModel
Zacznijmy od najwaĝniejszego rodzaju danych w tworzonej aplikacji. BÚdzie to równieĝ najbardziej rozbudowany element.
ChwileczkÚ, ale dlaczego zaczynamy od modelu widoku, skoro nie mamy jeszcze modelu danych?
SkÈd uzyskamy dane?
To nietrywialne pytanie wymaga odpowiedzi, zanim przejdziemy dalej. JednÈ z ogromnych
zalet budowania aplikacji internetowych za pomocÈ ASP.NET i Angulara jest to, ĝe moĝemy
pisaÊ kod bez przejmowania siÚ ěródïami danych. Moĝemy zajÈÊ siÚ nimi póěniej, gdy bÚdziemy
wiedzieÊ, czego tak naprawdÚ potrzebujemy. OczywiĂcie nie jest to wymóg i równie dobrze
moglibyĂmy zaczÈÊ od ěródeï danych, jeĂli:
Q dokïadnie wiemy, co chcemy wykonaÊ;
Q posiadamy juĝ odpowiednie zestawy encji i (lub) zdefiniowane oraz wypeïnione
struktury danych;
Q jesteĂmy przyzwyczajeni do zaczynania tworzenia aplikacji od danych,
a nie od interfejsu uĝytkownika.
Kaĝdy z wymienionych powodów jest sïuszny — nie spowoduje, ĝe zostaniemy zwolnieni. Z drugiej strony rozpoczÚcie prac najpierw nad czÚĂciÈ klienckÈ pozwoli rozwiaÊ od razu wiele
wÈtpliwoĂci zwiÈzanych ze sposobem dziaïania aplikacji, a tym samym uïatwi podjÚcie decyzji
co do wymaganych rodzajów danych. BudujÈc tÚ aplikacjÚ, skorzystamy wïaĂnie z tego podejĂcia,
zaczniemy wiÚc prace nad klasÈ QuizViewModel, choÊ nie mamy jeszcze klas ěródeï danych i encji.
Z poziomu panelu Eksplorator rozwiÈzañ (Solution Explorer) kliknij prawym klawiszem myszy
wÚzeï TestMakerFreeWebApp (gïówna aplikacja), a nastÚpnie utwórz nowy folder /ViewModels/.
NastÚpnie kliknij prawym klawiszem myszy nowo utworzony folder i wykonaj standardowe
polecenie Dodaj/Nowy element (Add/New Item).
W widoku drzewa wybierz ASP.NET Core/Kod (ASP.NET Core/Code), zaznacz element Klasa
(Class), nadaj mu nazwÚ QuizViewModel.cs. Kliknij przycisk Dodaj (Add), aby utworzyÊ nowy
plik w folderze /ViewModels/.
Otwórz nowy plik i zamieñ jego oryginalnÈ treĂÊ na poniĝszÈ:
using Newtonsoft.Json;
using System;
using System.Collections.Generic;
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using System.ComponentModel;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
namespace TestMakerFreeWebApp.ViewModels
{
[JsonObject(MemberSerialization.OptOut)]
public class QuizViewModel
{
#region Konstruktor
public QuizViewModel()
{
}
#endregion
#region WïaĂciwoĂci
public int Id { get; set; }
public string Title { get; set; }
public string Description { get; set; }
public string Text { get; set; }
public string Notes { get; set; }
[DefaultValue(0)]
public int Type { get; set; }
[DefaultValue(0)]
public int Flags { get; set; }
public string UserId { get; set; }
[JsonIgnore]
public int ViewCount { get; set; }
public DateTime CreatedDate { get; set; }
public DateTime LastModifiedDate { get; set; }
#endregion
}
}

Jak moĝesz siÚ przekonaÊ, klasa przypomina typowy obiekt POCO z raczej standardowym zestawem wïaĂciwoĂci. Obiekt quizu bÚdzie miaï tytuï (Title), opis (Description) itp. W tworzonym
obiekcie nadal brakuje kilku elementów, przede wszystkim odniesieñ do pytañ, odpowiedzi i wyników — dodamy je na dalszym etapie prac.

Klasa QuizController
Przejděmy teraz do utworzenia klasy QuizController.
1. Z poziomu panelu Eksplorator rozwiÈzañ (Solution Explorer) otwórz folder
/Controllers/.
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2. NastÚpnie kliknij prawym klawiszem myszy folder i wykonaj standardowe
polecenie Dodaj/Nowy element (Add/New Item).
Nie korzystaj z polecenia Dodaj/Kontroler (Add/Controller), bo spowoduje to uruchomienie
kreatora, który doda do projektu kilka zaleĝnoĂci, a tego na razie nie potrzebujemy.

3. W widoku drzewa wybierz ASP.NET Core/SieÊ Web (ASP.NET Core/Web), zaznacz
Klasa kontrolera interfejsu API (Web API Controller Class), nadaj nowemu plikowi
nazwÚ QuizController.cs i kliknij Dodaj (Add), aby dodaÊ nowy plik w folderze
/Controllers/. Plik pojawi siÚ obok istniejÈcych juĝ plików HomeController.cs
i SampleDataController.cs, o których wspomniaïem w rozdziale 1.
Kontroler zostaï utworzony z kilkoma przykïadowymi metodami, których nie potrzebujemy. Usuñ
caïÈ istniejÈcÈ zawartoĂÊ pliku i wstaw na jej miejsce poniĝszy kod:
using
using
using
using
using
using

System;
Microsoft.AspNetCore.Mvc;
Newtonsoft.Json;
TestMakerFreeWebApp.ViewModels;
System.Collections.Generic;
System.Linq;

namespace TestMakerFreeWebApp.Controllers
{
[Route("api/[controller]")]
public class QuizController : Controller
{
// GET api/quiz/latest
[HttpGet("Latest/{num?}")]
public IActionResult Latest(int num = 10)
{
var sampleQuizzes = new List<QuizViewModel>();
// Dodaj pierwszy przykáadowy quiz
sampleQuizzes.Add(new QuizViewModel()
{
Id = 1,
Title = "KtórÈ postaciÈ z Shingeki No Kyojin (Atak tytanów) jesteĂ?",
Description = "Test osobowoĂci bazujÈcy na anime",
CreatedDate = DateTime.Now,
LastModifiedDate = DateTime.Now
});
// Dodaj kilka nastĊpnych przykáadowych quizów
for (int i = 2; i <= num; i++)
{
sampleQuizzes.Add(new QuizViewModel()
{
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Id = i,
Title = String.Format("Przykïadowy quiz {0}", i),
Description = "To jest przykïadowy quiz",
CreatedDate = DateTime.Now,
LastModifiedDate = DateTime.Now
});
}
// PrzekaĪ wyniki w formacie JSON
return new JsonResult(
sampleQuizzes,
new JsonSerializerSettings()
{
Formatting = Formatting.Indented
});
}
}
}

Przyjrzyjmy siÚ dokïadniej dodanemu kodowi.
ZdefiniowaliĂmy metodÚ Latest przyjmujÈcÈ pojedynczy, opcjonalny parametr typu int o nazwie
num i wartoĂci domyĂlnej 10. Metoda przyjmuje dowolne ĝÈdanie GET zgodne z zasadami zdefiniowanymi w atrybucie HttpGet. Takie rozwiÈzanie nazywa siÚ routingiem atrybutowym, o którym wiÚcej informacji znajdziesz w dalszej czÚĂci rozdziaïu. Na razie skupmy siÚ na zawartoĂci
omawianej metody.
Dziaïanie kodu jest bardzo proste, bo nie mamy (jeszcze) ěródïa danych — po prostu zwracamy
kilka przykïadowych obiektów QuizViewModel. ChoÊ tylko symulujemy prawdziwÈ odpowiedě,
czynimy to w sposób ustrukturyzowany i wiarygodny, czyli respektujemy limit zwracanych elementów, a takĝe przekazujemy róĝniÈce siÚ miÚdzy sobÈ elementy. W zasadzie stosujemy to
samo podstawowe podejĂcie, które zostaïo zaproponowane w pliku SampleDataController.cs wygenerowanym przy uĝyciu szablonu Angular SPA w rozdziale 1.
Zauwaĝ, ĝe zwracamy wartoĂci typu JsonResult, co jest najlepszym rozwiÈzaniem, gdy korzystamy
z klas modeli widoków z atrybutem JsonObject zapewnianym przez framework Newtonsoft.Json.
To zdecydowanie lepsze rozwiÈzanie niĝ zwracanie zwykïego typu string lub Ienumerable
´<string>, bo poza automatycznÈ serializacjÈ danych ustawione zostanÈ równieĝ niezbÚdne
nagïówki odpowiedzi (Content-Type, charset itp.).

Dodatkowe metody akcji
Zanim przejdziemy do innych tematów, skorzystajmy z okazji i dodajmy jeszcze dwie metody akcji
do klasy QuizController, co pozwoli zasymulowaÊ róĝne strategie pobierania danych: otrzymywanie quizów uïoĝonych alfabetycznie lub caïkowicie losowych.
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Metoda ByTitle
UmieĂÊ poniĝszy kod tuĝ po metodzie Latest():
/// <summary>
/// GET: api/quiz/ByTitle
/// Pobiera {num} quizów posortowanych po tytule (od A do Z)
/// </summary>
/// <param name="num">liczba quizów do pobrania</param>
/// <returns>{num} quizów posortowanych po tytule</returns>
[HttpGet("ByTitle/{num:int?}")]
public IActionResult ByTitle(int num = 10)
{
var sampleQuizzes = ((JsonResult)Latest(num)).Value
as List<QuizViewModel>;
return new JsonResult(
sampleQuizzes.OrderBy(t => t.Title),
new JsonSerializerSettings()
{
Formatting = Formatting.Indented
});
}

Nowa metoda wewnÚtrznie uĝywa metody Latest, która zwraca listÚ przykïadowych quizów,
a nastÚpnie sortuje je alfabetycznie i zwraca nowÈ listÚ.

Metoda Random()
W bardzo podobny sposób zaimplementujemy metodÚ Random():
/// <summary>
/// GET: api/quiz/mostViewed
/// Pobiera {num} losowych quizów
/// </summary>
/// <param name="num">liczba quizów do pobrania</param>
/// <returns>{num} losowych quizów</returns>
[HttpGet("Random/{num:int?}")]
public IActionResult Random(int num = 10)
{
var sampleQuizzes = ((JsonResult)Latest(num)).Value
as List<QuizViewModel>;
return new JsonResult(
sampleQuizzes.OrderBy(t => Guid.NewGuid()),
new JsonSerializerSettings()
{
Formatting = Formatting.Indented
});
}
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Sprawdzenie, czy wszystko dziaïa
Wypróbujmy nowy kontroler, uruchamiajÈc aplikacjÚ w trybie debugowania i wpisujÈc w pasku
adresu przeglÈdarki internetowej poniĝszy adres:
http://localhost:<port>/api/quiz/latest/3

JeĂli wszystko zostaïo wykonane poprawnie, powinien ukazaÊ siÚ poniĝszy wynik.

ZwróÊ uwagÚ, ĝe wïaĂciwoĂÊ ViewCount nie pojawia siÚ w wynikach w formacie JSON. To
celowe dziaïanie, bo atrybut zostaï oznaczony jako JsonIgnore, czyli jest pomijany na etapie
serializacji.

Pierwszy kontroler dziaïa bardzo dobrze. Doceñ ten fakt! Juĝ niebawem bÚdzie odpowiadaï
w przykïadowej aplikacji za wszystkie operacje zwiÈzane z quizami.
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Dodawanie pozostaïych kontrolerów
Skoro wiesz juĝ, jak dodawaÊ kontrolery i modele widoków, dodajmy po parze kontrolermodel dla kaĝdego z pozostaïych typów danych. Aby siÚ nie powtarzaÊ, pominÚ opisy tworzenia
plików i po prostu zaprezentujÚ pokrótce opisany kod ěródïowy, który naleĝy umieĂciÊ w kaĝdym
z plików.

Klasa QuestionViewModel
Czym byïby quiz bez pytañ? Dodaj plik QuestionViewModel.cs w folderze /ViewModels/ i umieĂÊ
w nim poniĝszy kod:
using
using
using
using
using
using

Newtonsoft.Json;
System;
System.Collections.Generic;
System.ComponentModel;
System.Linq;
System.Threading.Tasks;

namespace TestMakerFreeWebApp.ViewModels
{
[JsonObject(MemberSerialization.OptOut)]
public class QuestionViewModel
{
#region Konstruktor
public QuestionViewModel()
{
}
#endregion
#region WïaĂciwoĂci
public int Id { get; set; }
public int QuizId { get; set; }
public string Text { get; set; }
public string Notes { get; set; }
[DefaultValue(0)]
public int Type { get; set; }
[DefaultValue(0)]
public int Flags { get; set; }
[JsonIgnore]
public DateTime CreatedDate { get; set; }
public DateTime LastModifiedDate { get; set; }
#endregion
}
}
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Kod bardzo przypomina skonstruowanÈ wczeĂniej klasÚ QuizViewModel, ale uĝywa innych wïaĂciwoĂci. JednÈ z nich jest QuizId, co stanowi raczej oczywisty dodatek, bo kaĝde pytanie musi byÊ
powiÈzane z quizem w relacji jeden do wielu. Kaĝdy quiz bÚdzie skïadaï siÚ z wielu pytañ.

Klasa QuestionController
Klasa QuestionController, podobnie jak wczeĂniej klasa QuizController, powinna siÚ znaleěÊ
w folderze /Controllers/. UmieĂÊ jÈ w pliku o nazwie QuestionController.cs:
using
using
using
using
using

System;
Microsoft.AspNetCore.Mvc;
Newtonsoft.Json;
TestMakerFreeWebApp.ViewModels;
System.Collections.Generic;

namespace TestMakerFreeWebApp.Controllers
{
[Route("api/[controller]")]
public class QuestionController : Controller
{
// GET api/question/all
[HttpGet("All/{quizId}")]
public IActionResult All(int quizId)
{
var sampleQuestions = new List<QuestionViewModel>();
// Dodaj pierwsze przykáadowe pytanie
sampleQuestions.Add(new QuestionViewModel()
{
Id = 1,
QuizId = quizId,
Text = "Co cenisz w swoim ĝyciu najbardziej?",
CreatedDate = DateTime.Now,
LastModifiedDate = DateTime.Now
});
// Dodaj kilka innych przykáadowych pytaĔ
for (int i = 2; i <= 5; i++)
{
sampleQuestions.Add(new QuestionViewModel()
{
Id = i,
QuizId = quizId,
Text = String.Format("Przykïadowe pytanie {0}", i),
CreatedDate = DateTime.Now,
LastModifiedDate = DateTime.Now
});
}
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// PrzekaĪ wyniki w formacie JSON
return new JsonResult(
sampleQuestions,
new JsonSerializerSettings()
{
Formatting = Formatting.Indented
});
}
}
}

ZwróÊ uwagÚ, ĝe zamiast metody Latest zdefiniowanej w QuizController uĝyliĂmy tym razem
metody All, która zwraca wszystkie pytania zwiÈzane z okreĂlonym quizem na podstawie przekazanego identyfikatora (quizId).
Implementacja metody Latest nie miaïaby duĝego sensu, bo pytania same w sobie nie majÈ ĝadnej wartoĂci. Powinny byÊ pobierane i prezentowane uĝytkownikowi tylko w powiÈzaniu z quizem,
którego dotyczÈ. W takiej sytuacji uĝycie metody All ma znacznie wiÚkszy sens.

Klasa AnswerViewModel
Odpowiedzi sÈ w relacji jeden do wielu z pytaniami, podobnie jak pytania z quizami, kod klasy
AnswerViewModel bardzo przypomina wiÚc kod klasy QuestionViewModel:
using
using
using
using
using

Newtonsoft.Json;
System;
System.Collections.Generic;
System.ComponentModel;
System.Linq;

namespace TestMakerFreeWebApp.ViewModels
{
[JsonObject(MemberSerialization.OptOut)]
public class AnswerViewModel
{
#region Konstruktor
public AnswerViewModel()
{
}
#endregion
#region WïaĂciwoĂci
public int Id { get; set; }
public int QuizId { get; set; }
public int QuestionId { get; set; }
public string Text { get; set; }
public string Notes { get; set; }
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[DefaultValue(0)]
public int Type { get; set; }
[DefaultValue(0)]
public int Flags { get; set; }
[DefaultValue(0)]
public int Value { get; set; }
[JsonIgnore]
public DateTime CreatedDate { get; set; }
public DateTime LastModifiedDate { get; set; }
#endregion
}
}

SÈ tylko dwie istotne róĝnice:
Q pojawiïa siÚ wïaĂciwoĂÊ odnoszÈca siÚ do QuestionId, co pozwala na poprawne
okreĂlenie relacji miÚdzy odpowiedziÈ i pytaniem;
Q pojawiïa siÚ wïaĂciwoĂÊ Value, która posïuĝy nam póěniej do okreĂlenia wartoĂci
punktowej odpowiedzi.

Klasa AnswerController
Oto kod dotyczÈcy klasy AnswerController:
using
using
using
using
using

System;
Microsoft.AspNetCore.Mvc;
Newtonsoft.Json;
TestMakerFreeWebApp.ViewModels;
System.Collections.Generic;

namespace TestMakerFreeWebApp.Controllers
{
[Route("api/[controller]")]
public class AnswerController : Controller
{
// GET api/answer/all
[HttpGet("All/{questionId}")]
public IActionResult All(int questionId)
{
var sampleAnswers = new List<AnswerViewModel>();
// Dodaj pierwszą przykáadową odpowiedĨ
sampleAnswers.Add(new AnswerViewModel()
{
Id = 1,
QuestionId = questionId,
Text = "Przyjacióï i rodzinÚ",
CreatedDate = DateTime.Now,
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LastModifiedDate = DateTime.Now

});

// Dodaj kilka nastĊpnych przykáadowych odpowiedzi
for (int i = 2; i <= 5; i++)
{
sampleAnswers.Add(new AnswerViewModel()
{
Id = i,
QuestionId = questionId,
Text = String.Format("Przykïadowa odpowiedě {0}", i),
CreatedDate = DateTime.Now,
LastModifiedDate = DateTime.Now
});
}

}

}

}

// PrzekaĪ wyniki w formacie JSON
return new JsonResult(
sampleAnswers,
new JsonSerializerSettings()
{
Formatting = Formatting.Indented
});

Obecnie ten kod jest bardzo podobny do kodu klasy QuestionController, choÊ w przyszïoĂci
z pewnoĂciÈ ulegnie zmianie.

Klasa ResultViewModel
Kontynuujmy pracÚ i przygotujmy klasÚ ResultViewModel:
using
using
using
using
using

Newtonsoft.Json;
System;
System.Collections.Generic;
System.ComponentModel;
System.Linq;

namespace TestMakerFreeWebApp.ViewModels
{
[JsonObject(MemberSerialization.OptOut)]
public class ResultViewModel
{
#region Konstruktor
public ResultViewModel()
{
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}
#endregion
#region WïaĂciwoĂci
public int Id { get; set; }
public int QuizId { get; set; }
public string Text { get; set; }
public string Notes { get; set; }
[DefaultValue(0)]
public int Type { get; set; }
[DefaultValue(0)]
public int Flags { get; set; }
[JsonIgnore]
public DateTime CreatedDate { get; set; }
public DateTime LastModifiedDate { get; set; }
#endregion
}
}

I tym razem kod jest bardzo podobny do wczeĂniej przedstawionego. Pewne zmiany pojawiÈ siÚ
w przyszïoĂci.

Klasa ResultController
UmieĂÊ w odpowiednim pliku poniĝszy kod klasy ResultController:
using
using
using
using
using

System;
Microsoft.AspNetCore.Mvc;
Newtonsoft.Json;
TestMakerFreeWebApp.ViewModels;
System.Collections.Generic;

namespace TestMakerFreeWebApp.Controllers
{
[Route("api/[controller]")]
public class ResultController : Controller
{
// GET api/question/all
[HttpGet("All/{quizId}")]
public IActionResult All(int quizId)
{
var sampleResults = new List<ResultViewModel>();
// Dodaj pierwszy przykáadowy wynik
sampleResults.Add(new ResultViewModel()
{
Id = 1,
QuizId = quizId,
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Text = "Co cenisz w swoim ĝyciu najbardziej?",
CreatedDate = DateTime.Now,
LastModifiedDate = DateTime.Now
});
// Dodaj kilka innych przykáadowych wyników
for (int i = 2; i <= 5; i++)
{
sampleResults.Add(new ResultViewModel()
{
Id = i,
QuizId = quizId,
Text = String.Format("Przykïadowe pytanie {0}", i),
CreatedDate = DateTime.Now,
LastModifiedDate = DateTime.Now
});
}
// PrzekaĪ wyniki w formacie JSON
return new JsonResult(
sampleResults,
new JsonSerializerSettings()
{
Formatting = Formatting.Indented
});
}
}
}

Kod ěródïowy klas ResultViewModel i ResultController jest bardzo podobny do kodu ěródïowego
klas QuestionViewModel i QuestionController. Powód jest raczej oczywisty — pytania i wyniki
sÈ w sposób bezpoĂredni powiÈzane z quizem; nie pojawia siÚ poĂrednik, jak to miaïo miejsce przy
odpowiedziach.
Skoro utworzyliĂmy juĝ wszystkie niezbÚdne kontrolery i modele widoków, moĝemy bezpiecznie
pozbyÊ siÚ pliku SampleDataController.cs, bo nie bÚdzie nam juĝ do niczego potrzebny. W panelu
Eksplorator rozwiÈzañ (Solution Explorer) przejdě do folderu /Controllers/, kliknij go prawym
klawiszem myszy i usuñ. Nie spowoduje to ĝadnych bïÚdów, bo czÚĂÊ klienckÈ, która uĝywaïa tego
kontrolera, usunÚliĂmy juĝ w rozdziale 1.
JeĂli chcesz zachowaÊ plik SampleDataController.cs, aby siÚ na nim wzorowaÊ w przyszïoĂci,
utwórz podkatalog /Controllers/_usuniete i przenieĂ do niego ten plik, czyli postÈp podobnie
jak w rozdziale 1. z komponentami counter i fetchdata.

Po wyczyszczeniu projektu przyjrzyjmy siÚ dokïadniej zagadnieniu routingu. To jeden z waĝniejszych tematów, poĂwiÚÊmy mu wiÚc nieco miejsca.
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Dziaïanie routingu
W rozdziale 1. wspomniaïem o tym, ĝe potoki ASP.NET Core zostaïy napisane caïkowicie od nowa,
aby poïÈczyÊ moduïy MVC i WebAPI w jeden lekki framework. ChoÊ to bez wÈtpienia dobry kierunek, w konsekwencji tej zmiany dosyÊ szybko musimy poznaÊ wiele nowych elementów.
Obsïuga routingu jest tego doskonaïym przykïadem, bo nowe mechanizmy wprowadzajÈ w tym
zakresie istotne zmiany wzglÚdem rozwiÈzañ stosowanych w przeszïoĂci.

Definiowanie routingu
Zanim przejdziemy do opisów, zdefiniujmy, czym tak naprawdÚ jest routing.
W duĝym skrócie: routing adresów URL to funkcjonalnoĂÊ czÚĂci serwerowej systemu, która
pozwala programiĂcie obsïugiwaÊ ĝÈdania HTTP o adresach niepowiÈzanych z plikami fizycznymi. TechnikÚ tÚ wykorzystuje siÚ z wielu róĝnych powodów, ale gïównymi sÈ:
Q moĝliwoĂÊ zapewnienia dynamicznym stronom WWW znaczÈcych i zrozumiaïych
dla ludzi nazw, aby zwiÚkszyÊ czytelnoĂÊ lub zoptymalizowaÊ strony dla wyszukiwarek
(SEO — ang. Search Engine Optimization);
Q moĝliwoĂÊ zmiany nazw plików fizycznych w projekcie bez koniecznoĂci zmiany
ich ogólnodostÚpnych adresów URL;
Q moĝliwoĂÊ wykorzystania przekierowañ i aliasów.

Routing dawniej i dziĂ
W czasach, gdy ASP.NET byïo tylko mechanizmem Web Forms, routing byï ĂciĂle powiÈzany
z plikami fizycznymi. Aby zaimplementowaÊ sensowne konwencje nazewnictwa, programiĂci
byli zmuszeni do instalacji i konfiguracji dedykowanych narzÚdzi w postaci zewnÚtrznych filtrów
ISAPI, takich jak ISAPI Rewrite firmy Helicontech. Od IIS7 dostÚpny jest wbudowany moduï
IIS URL Rewrite.
W momencie wydania ASP.NET MVC caïkowicie przepisano wzorzec routingu, a programiĂci
zyskali moĝliwoĂÊ zdefiniowania wïasnego routingu bazujÈcego na konwencjach w dedykowanym
pliku (w zaleĝnoĂci od szablonu w pliku RouteConfig.cs lub Global.asax) z wykorzystaniem metody
Routes.MapRoute. Dla osób uĝywajÈcych dawniej MVC od 1 do 5 lub WebAPI 1 i 2 poniĝszy
fragment kodu bÚdzie wyglÈdaï znajomo:
Routes.MapRoute(
name: "Default",
url: "{controller}/{action}/{id}",
defaults: new { controller = "Home", action = "Index",
´id = UrlParameter.Optional }
);
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Ten sposób definiowania routingu bazowaï w caïoĂci na technikach dopasowywania do wzorca,
konkretny adres URL byï wiÈzany z konkretnÈ akcjÈ wybranego kontrolera. Byï to tak zwany
routing bazujÈcy na konwencjach.
Dopiero w ASP.NET MVC5 po raz pierwszy pojawiï siÚ routing bazujÈcy na atrybutach. Ten
sposób dziaïania dawaï programistom wiÚkszÈ swobodÚ. Kaĝdy, kto go uĝywaï choÊ raz, z pewnoĂciÈ zgodzi siÚ, ĝe stanowiï on istotny dodatek do frameworka, bo pozwalaï okreĂliÊ routing
w pliku kontrolera. Nawet osoby, które standardowo stosowaïy routing bazujÈcy na konwencjach,
korzystaïy z routingu bazujÈcego na atrybutach do nadpisania niektórych Ăcieĝek bez uciekania
siÚ do skomplikowanych wyraĝeñ regularnych:
[RoutePrefix("v2Products")]
public class ProductsController : Controller
{
[Route("v2Index")]
public ActionResult Index()
{
return View();
}
}

W ASP.NET Core MVC (dawniej MVC6), gdzie ponownie caïkowicie przepisano caïy mechanizm routingu, routing bazujÈcy na atrybutach staï siÚ de facto standardem, zastÚpujÈc podejĂcie
bazujÈce na konwencjach w wiÚkszoĂci przykïadów i szablonów. Warto jednak pamiÚtaÊ, ĝe metoda Routes.MapRoute() nadal jest dostÚpna i stanowi sensownÈ opcjÚ, jeĂli chcemy zdefiniowaÊ
pewien ogólny mechanizm routingu wysokiego poziomu. Bardzo dobrze widaÊ to w pliku
Startup.cs (istotne wiersze zostaïy pogrubione):
app.UseMvc(routes =>
{
routes.MapRoute(
name: "default",
template: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");
routes.MapSpaFallbackRoute(
name: "spa-fallback",
defaults: new { controller = "Home", action = "Index" });
});

Powyĝszy fragment kodu pochodzi z metody Configure i doskonale pokazuje, ĝe routing bazujÈcy
na konwencjach nadal stanowi sensowne rozwiÈzanie w trakcie prac nad aplikacjÈ SPA. Jedyna
róĝnica wzglÚdem ASP.NET 4.x i wczeĂniejszych wersji polega na tym, ĝe Ăcieĝki sÈ kierowane
bezpoĂrednio do middleware MVC, gdy dodamy je do potoku ĝÈdañ HTTP jako czÚĂÊ konfiguracji. Zapewnia to wiÚkszÈ spójnoĂÊ.
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Obsïuga routingu w .NET Core
Nowa implementacja routingu w zasadzie bazuje na dwóch metodach — services.AddMvc()
i app.UseMvc() — wywoïywanych w pliku Startup.cs. WykonujÈ one nastÚpujÈce zadania:
Q rejestracjÚ MVC przy uĝyciu mechanizmu wstrzykiwania zaleĝnoĂci wbudowanego
w ASP.NET Core;
Q dodanie wymaganego middleware do potoku ĝÈdañ HTTP, a takĝe (opcjonalnie)
konfiguracjÚ routingu domyĂlnego.
Moĝemy zobaczyÊ, co tak naprawdÚ dzieje siÚ w Ărodku aktualnej implementacji metody
app.UseMvc() w kodzie frameworka (istotne wiersze zostaïy pogrubione):
public static IApplicationBuilder UseMvc(
[NotNull] this IApplicationBuilder app,
[NotNull] Action<IRouteBuilder> configureRoutes)
{
// Verify if AddMvc was done before calling UseMvc
// We use the MvcMarkerService to make sure if all the services were added.
MvcServicesHelper.ThrowIfMvcNotRegistered(app.ApplicationServices);
var routes = new RouteBuilder
{
DefaultHandler = new MvcRouteHandler(),
ServiceProvider = app.ApplicationServices
};
configureRoutes(routes);
// Adding the attribute route comes after running the user-code because
// we want to respect any changes to the DefaultHandler.
routes.Routes.Insert(0, AttributeRouting.CreateAttributeMegaRoute(
routes.DefaultHandler,
app.ApplicationServices));
return app.UseRouter(routes.Build());
}

ZaletÈ obecnego podejĂcia jest to, ĝe framework zajmuje siÚ caïÈ ĝmudnÈ pracÈ dotyczÈcÈ konfiguracji domyĂlnych routingów dla akcji kontrolerów. Warto zauwaĝyÊ, ĝe domyĂlne reguïy stosujÈ
powszechnie przyjÚte konwencje REST, nazwy akcji bÚdÈ wiÚc ograniczone do Get, Post, Put
i Delete. Moĝemy powiedzieÊ, ĝe w tej materii ASP.NET Core wprowadza Ăcisïe podejĂcie znane
z WebAPI, co jednak nie powinno dziwiÊ, bo nowy framework ASP.NET Core zawiera wszystkie
elementy poprzednich systemów.
PodejĂcie typu REST to w wielu przypadkach dobre rozwiÈzanie, szczególnie jeĂli zaleĝy nam
na pragmatycznych, publicznych API dostÚpnych dla innych programistów. Jeĝeli jednak
tworzymy wïasnÈ aplikacjÚ i API nie musi byÊ publiczne, wïasny system routingu jest równie
dobrÈ opcjÈ. Co wiÚcej, wïasne Ăcieĝki routingu mogÈ nas nawet uchroniÊ przed najprostszymi
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formami ataku typu DDoS. Warto pamiÚtaÊ, ĝe routing bazujÈcy na konwencjach i routing
bazujÈcy na atrybutach nadal jest dostÚpny, co pozwala szybko zdefiniowaÊ wïasny standard.
Aby wymusiÊ ten pierwszy, wystarczy rozbudowaÊ kod juĝ istniejÈcy w pliku Startup.cs. Moĝemy
teĝ kontynuowaÊ definiowanie routingu w kodzie ěródïowym kontrolerów, gdzie routing bazujÈcy
na atrybutach stosuje siÚ najczÚĂciej na poziomie kontrolera:
[Route("api/[controller]")]
public class ItemsController : Controller

Moĝna go jednak dodaÊ równieĝ na poziomie metody akcji:
[HttpGet("GetLatest")]
public JsonResult GetLatest()

Trzy sposoby routingu
Podsumujmy — ASP.NET Core zapewnia nam wybór spoĂród trzech sposobów obsïugi routingu: wymuszenia stosowania konwencji zgodnych z REST, powrotu do starego routingu bazujÈcego na konwencjach i dekorowania plików kontrolerów przy uĝyciu routingu bazujÈcego na
atrybutach. W naszej przykïadowej aplikacji wykorzystamy kombinacjÚ wszystkich trzech, abyĂ
mógï dobrze poznaÊ kaĝdy z nich.
Warto pamiÚtaÊ, ĝe Ăcieĝki zdefiniowane za pomocÈ routingu na poziomie atrybutów
spowodujÈ nadpisanie dowolnych wzorców bazujÈcych na konwencjach. Oba te mechanizmy,
jeĂli zostanÈ uĝyte, wywoïajÈ nadpisanie domyĂlnego routingu zgodnego z REST utworzonego
przez wbudowanÈ metodÚ app.UseMvc().

Dodawanie nowych Ăcieĝek
PowróÊmy do kontrolera QuizController. Skoro znasz juĝ róĝne wzorce routingu, wykorzystamy je
do zaimplementowania brakujÈcych wywoïañ API.
Otwórz plik QuizController.cs i dodaj poniĝszy kod (nowe fragmenty sÈ pogrubione):
using
using
using
using
using
using

System;
Microsoft.AspNetCore.Mvc;
Newtonsoft.Json;
TestMakerFreeWebApp.ViewModels;
System.Collections.Generic;
System.Linq;

namespace TestMakerFreeWebApp.Controllers
{
[Route("api/[controller]")]
public class QuizController : Controller
{
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#region Metody dostosowujÈce do konwencji REST
/// <summary>
/// GET: api/quiz/{}id
/// Pobiera quiz o podanym {id}
/// </summary>
/// <param name="id">Identyfikator istniejącego quizu</param>
/// <returns>Quiz o podanym {id}</returns>
[HttpGet("{id}")]
public IActionResult Get(int id)
{
// Tworzy przykáadowy quiz pasujący do Īądania
var v = new QuizViewModel()
{
Id = id,
Title = String.Format("Przykïadowy quiz o identyfikatorze {0}", id),
Description = "To nie jest prawdziwy quiz - to tylko przykïad!",
CreatedDate = DateTime.Now,
LastModifiedDate = DateTime.Now
};
// PrzekaĪ wyniki w formacie JSON
return new JsonResult(
v,
new JsonSerializerSettings()
{
Formatting = Formatting.Indented
});
}
#endregion
#region Metody routingu bazujÈce na atrybutach
/// <summary>
/// GET: api/quiz/latest
/// Pobiera {num} najnowszych quizów
/// </summary>
/// <param name="num">liczba quizów do pobrania</param>
/// <returns>{num} najnowszych quizów</returns>
[HttpGet("Latest/{num?}")]
public IActionResult Latest(int num = 10)
{
var sampleQuizzes = new List<QuizViewModel>();
// Dodaj pierwszy przykáadowy quiz
sampleQuizzes.Add(new QuizViewModel()
{
Id = 1,
Title = "KtórÈ postaciÈ z Shingeki No Kyojin (Atak tytanów) jesteĂ?",
Description = "Test osobowoĂci bazujÈcy na anime",
CreatedDate = DateTime.Now,
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LastModifiedDate = DateTime.Now
});
// Dodaj kilka nastĊpnych przykáadowych quizów
for (int i = 2; i <= num; i++)
{
sampleQuizzes.Add(new QuizViewModel()
{
Id = i,
Title = String.Format("Przykïadowy quiz {0}", i),
Description = "To jest przykïadowy quiz",
CreatedDate = DateTime.Now,
LastModifiedDate = DateTime.Now
});
}
// PrzekaĪ wyniki w formacie JSON
return new JsonResult(
sampleQuizzes,
new JsonSerializerSettings()
{
Formatting = Formatting.Indented
});
}
/// <summary>
/// GET: api/quiz/ByTitle
/// Pobiera {num} quizów posortowanych po tytule (od A do Z)
/// </summary>
/// <param name="num">liczba quizów do pobrania</param>
/// <returns>{num} quizów posortowanych po tytule</returns>
[HttpGet("ByTitle/{num:int?}")]
public IActionResult ByTitle(int num = 10)
{
var sampleQuizzes = ((JsonResult)Latest(num)).Value
as List<QuizViewModel>;
return new JsonResult(
sampleQuizzes.OrderBy(t => t.Title),
new JsonSerializerSettings()
{
Formatting = Formatting.Indented
});
}
/// <summary>
/// GET: api/quiz/mostViewed
/// Pobiera {num} losowych quizów
/// </summary>
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/// <param name="num">liczba quizów do pobrania</param>
/// <returns>{num} losowych quizów</returns>
[HttpGet("Random/{num:int?}")]
public IActionResult Random(int num = 10)
{
var sampleQuizzes = ((JsonResult)Latest(num)).Value
as List<QuizViewModel>;
return new JsonResult(
sampleQuizzes.OrderBy(t => Guid.NewGuid()),
new JsonSerializerSettings()
{
Formatting = Formatting.Indented
});
}
#endregion
}
}

WprowadziliĂmy kilka istotnych ulepszeñ:
Q DodaliĂmy metodÚ Get, która stosuje opisywanÈ wczeĂniej konwencjÚ zgodnÈ
z REST. Metody tej bÚdziemy z pewnoĂciÈ potrzebowaÊ, aby pobieraÊ konkretny
quiz na podstawie jego identyfikatora.
Q Kaĝdy z elementów klasy udekorowaliĂmy znacznikiem dokumentacyjnym
<summary> wyjaĂniajÈcym dziaïanie metody i zwracany przez niÈ wynik. Ze
znaczników tych korzysta mechanizm Intellisense z Visual Studio, by wyĂwietlaÊ
w interfejsie graficznym podpowiedzi. Dokumentacja tego typu przyda siÚ równieĝ
przy automatycznym generowaniu caïej dokumentacji projektu za pomocÈ
standardowych narzÚdzi dokumentacyjnych, takich jak Sandcastle.
Q DodaliĂmy równieĝ dyrektywy preprocesora #region i #endregion, by podzieliÊ kod
na kilka czÚĂci. Od tej pory bÚdziemy czÚsto tak robiÊ, aby poprawiÊ czytelnoĂÊ
i uĝytecznoĂÊ kodu ěródïowego. Zastosowane dyrektywy uïatwiajÈ rozwijanie
powiÈzanych ze sobÈ fragmentów, kiedy nad nimi pracujemy, i chowanie ich,
gdy nie sÈ juĝ aktywnie edytowane.
WiÚcej informacji na temat znaczników dokumentacyjnych znajdziesz w oficjalnej dokumentacji
MSDN na stronie https://docs.microsoft.com/pl-pl/dotnet/csharp/programming-guide/xmldoc/xml-documentation-comments.
Aby dowiedzieÊ siÚ wiÚcej o dyrektywach preprocesora w C#, zajrzyj do dokumentacji dostÚpnej na stronie https://docs.microsoft.com/pl-pl/dotnet/csharp/language-reference/preprocessor-directives/preprocessor-region.
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Atrapa dostawcy danych
W kodzie wyraěnie widaÊ, ĝe emulujemy dziaïanie dostawcy danych zwracajÈcego jeden lub
wiÚcej przykïadowych quizów. Powód jest oczywisty — na razie nie zdefiniowaliĂmy ĝadnego
dostawcy danych. Zrobimy to dopiero w rozdziale 4. Oznacza to, ĝe to jedyny sposób, aby wyĂwietliÊ w przykïadowej aplikacji treĂci otrzymywane z serwera.
ZwróÊ uwagÚ, ĝe kod zostaï napisany w taki sposób, by zawsze zwracaÊ te same elementy, jeĂli
tylko parametr num pozostanie taki sam.
Q Generowane wartoĂci Id zmieniajÈ siÚ liniowo od 1 do num.
Q Kaĝdy wygenerowany element bÚdzie miaï nowsze wartoĂci w polach CreatedDate
i LastModifiedDate, czyli im wyĝsza wartoĂÊ Id, tym nowsze bÚdÈ quizy. W ten sposób
symulujemy standardowe dziaïanie baz danych, w których to przy automatycznej
inkrementacji kluczy nowsze wpisy majÈ wyĝsze wartoĂci Id.
ChoÊ oczywiĂcie zastosowane rozwiÈzanie nie umoĝliwia dodawania, edycji i usuwania quizów,
pozwoli testowaÊ podstawowy kod aplikacji klienckiej do momentu, w którym dodamy trwaïego
dostawcÚ danych.
Od strony technicznej z pewnoĂciÈ moglibyĂmy tutaj zdziaïaÊ o wiele wiÚcej, na przykïad wykorzystujÈc jeden z dostÚpnych w NuGet frameworków do tworzenia atrap: Moq, NMock3,
NSubstitute lub Rhino. Te frameworki to idealne rozwiÈzanie, gdy uĝywamy techniki TDD
(ang. Test-Driven Development). W tej ksiÈĝce nie bÚdziemy siÚ niÈ zajmowaÊ. Atrapa dostawców
danych to dobre wyjĂcie w sytuacji rozpoczynania prac nad nowym projektem, bo pozwala
szybko sprawdziÊ interakcjÚ miÚdzy ASP.NET Core i Angularem.

Obsïuga pojedynczych elementów
Uaktualniona klasa QuizController pozwala nam pobraÊ pojedynczy element. Z pewnoĂciÈ
bÚdzie to potrzebna operacja, bo dziÚki niej bÚdzie moĝna pobraÊ szczegóïy quizu, gdy uĝytkownik wybierze go z listy najnowszych quizów lub teĝ bezpoĂrednio przejdzie do strony ze szczegóïami quizu. OczywiĂcie pobieranie pojedynczego elementu przyda siÚ równieĝ przy operacjach
CRUD takich jak aktualizacja lub usuniÚcie.
Poniewaĝ jeszcze nie zajmowaliĂmy siÚ kodem czÚĂci klienckiej, nie wiemy, jak przedstawimy
te operacje uĝytkownikowi. Z drugiej strony wiemy, czego bÚdziemy potrzebowaÊ — metod Get,
Put, Post i Delete dla kaĝdego z rodzajów obiektów (quizów, pytañ, odpowiedzi i wyników), bo
operacje te bÚdzie trzeba realizowaÊ dla kaĝdego z nich.
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Na szczÚĂcie nie musimy ich teraz implementowaÊ. Poniewaĝ wïaĂnie zajmujemy siÚ kontrolerami, zdefiniujmy odpowiednie metody bez ich implementowania.
#region Metody dostosowujÈce do konwencji REST
/// <summary>
/// Pobiera odpowiedĨ o podanym {id}
/// </summary>
/// <param name="id">identyfikator istniejącej odpowiedzi</param>
/// <returns>odpowiedĨ o podanym {id}</returns>
[HttpGet("{id}")]
public IActionResult Get(int id)
{
return Content("(Jeszcze) niezaimplementowane!");
}
/// <summary>
/// Dodaje nową odpowiedĨ do bazy danych
/// </summary>
/// <param name="model">obiekt AnswerViewModel z danymi do wstawienia</param>
[HttpPut]
public IActionResult Put(AnswerViewModel model)
{
throw new NotImplementedException();
}
/// <summary>
/// Modyfikuje odpowiedĨ o podanym {id}
/// </summary>
/// <param name="model">obiekt AnswerViewModel z danymi do uaktualnienia</param>
[HttpPost]
public IActionResult Post(AnswerViewModel model)
{
throw new NotImplementedException();
}
/// <summary>
/// Usuwa odpowiedĨ o podanym {id} z bazy danych
/// </summary>
/// <param name="id">identyfikator istniejącej odpowiedzi</param>
[HttpDelete("{id}")]
public IActionResult Delete(int id)
{
throw new NotImplementedException();
}
#endregion

Oto kod, który naleĝy dodaÊ w klasie AnswerController. Bardzo podobny kod musimy dodaÊ
równieĝ do pozostaïych kontrolerów: QuestionController, ResultController i QuizController
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(w tym przypadku poza metodÈ Get, którÈ dodaliĂmy wczeĂniej). PamiÚtaj o odpowiedniej
zmianie treĂci komentarzy i uĝyciu wïaĂciwej klasy modelu widoku (kaĝdy kontroler musi korzystaÊ z referencji do dotyczÈcego go modelu widoku).
Nowe metody wykorzystujÈce konwencjÚ REST obecnie tak naprawdÚ nic nie robiÈ poza
zwróceniem zwykïego tekstu lub wyjÈtku NotImplementedException. WïaĂciwÈ implementacjÚ
tych metod zapewnimy w dalszej czÚĂci ksiÈĝki.

Aby sprawdziÊ nowe metody, wybierz z menu Visual Studio polecenie Debugowanie/Rozpocznij
debugowanie (Debug/Start Debugging) lub naciĂnij klawisz F5. Wpisz w przeglÈdarce poniĝsze
adresy URL.
Q Dla quizu wpisz /api/quiz/1.

Q Dla pytania wpisz /api/question/1.
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Q Dla odpowiedzi wpisz /api/answer/1.

Q Dla wyniku wpisz /api/result/1.

Wszystko dziaïa dokïadnie tak, jak powinno. Jak wczeĂniej wspomniaïem, informacja o braku
implementacji jest na razie odpowiednia. Poniewaĝ standardowo przeglÈdarka uĝywa ĝÈdañ typu
GET, nie sprawdzimy dziaïania wyjÈtku NotImplementedException. Nie jest to jednak istotne
— najwaĝniejsze jest to, ĝe przy braku implementacji zwracamy klientowi dane lub informacjÚ
o wyjÈtku bez ĝadnych negatywnych konsekwencji dla pozostaïej czÚĂci aplikacji.
PrzygotowaliĂmy zestaw kilku serwerowych API, które zwracajÈ klientowi tablice w formacie
JSON wypeïnione wskazanÈ (lub domyĂlnÈ) listÈ najnowszych elementów, a takĝe pozwalajÈ
pobraÊ pojedynczy element na podstawie jego identyfikatora. Wszystkie wymienione operacje
przydadzÈ siÚ w nastÚpnym rozdziale, gdy bÚdziemy tworzyÊ w Angularze komponenty czÚĂci
klienckiej.
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Poruszana tematyka
¿Èdanie HTTP, odpowiedě HTTP, routing bazujÈcy na konwencjach, routing bazujÈcy na atrybutach, konwencje REST, obiekty bÚdÈce atrapami, programowanie w stylu TDD, znaczniki dokumentacyjne XML i dyrektywy preprocesora jÚzyka C#.

Podsumowanie
PoĂwiÚciliĂmy nieco czasu na utworzenie standardowego przepïywu danych w aplikacji, bazujÈcego na dwukierunkowej komunikacji klienta i serwera przy uĝyciu protokoïu HTTP. PrzyjÚliĂmy, ĝe dane bÚdÈ przesyïane w formacie JSON. Dla quizów wykonaliĂmy serwerowÈ klasÚ
QuizViewModel, która bÚdzie serializowana, a takĝe klasÚ QuizController odpowiadajÈcÈ za przygotowanie i przesïanie danych.
ZaczÚliĂmy budowÚ interfejsu Web API bazujÈcego na MVC6 od najwaĝniejszych metod wymaganych przez interfejs uĝytkownika czÚĂci klienckiej. ZastosowaliĂmy routing bazujÈcy na
atrybutach, bo w tej sytuacji to najlepsze rozwiÈzanie.
Poniewaĝ zajmowaliĂmy siÚ kontrolerami, przy okazji utworzyliĂmy metody zwiÈzane z dodawaniem, pobieraniem edycjÈ i usuwaniem pojedynczych wpisów. Tym razem przy implementacji
metod Get, Put, Post i Delete posïuĝyliĂmy siÚ routingiem uĝywajÈcym konwencji REST.
W nastÚpnym rozdziale zaczniemy korzystaÊ z przygotowanego API, budujÈc w Angularze
interaktywny interfejs uĝytkownika.
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