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Angular w przykładach
wprowadzenie do frameworku
opracował Jerzy Wawro na podstawie publikacji open source

Angular w pigułce
Na początek krótko przedstawimy najważniejsze struktury i funkcje Angulara, które są
prezentowane w tej książce. Ta prezentacja może służyć jako przewodnik pozwalający wybrać
rozdziały, które pozwolą na uzupełnienie wiedzy, a pominąć te zagadnienia, które już są znane.

CLI
ng new [nazwa] – generowanie nowej aplikacji
ng serve - uruchomienie próbnena porcie 4200 (http://localhost:4200); można zmienić port,

np: ng serve --port = 8080
ng build - buduje aplikację w katalogu dist/ .

Generowanie elementów aplikacji:
ng g component [nazwa] - Komponent
ng g directive [nazwa] - Dyrektywa:
ng g pipe [nazwa] - Potok
ng g service [nazwa] - Usługa
ng g class [nazwa] - Klasa
ng g route [nazwa] - Trasa

Struktura aplikacji
Zgodnie z przyjętą konwencją, główny komponent aplikacji zapisywany jest w pliku:
app/app.component.ts

.Opisuje

on

główny

komponent

aplikacji

(zazwyczaj

AppComponent), renderowany w elemencie DOM oznaczonym jako app-root (to też tylko
konwencja).
Pozostałe pliki:
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app/app.module.ts – struktura modułu
index.html - strona, na której będzie renderowany komponent
main.ts

- główny plik uruchomieniowy - łączący komponent ze stroną, zależy od

platformy
AppComponent jako komponent początkowy (bootstrap) jest renderowany na każdym
napotkanym elemencie HTML app-root . Dlatego w pliku index.html umieszczamy element
app-root .

Usługi i wstrzykiwanie zależności
Usługi to funkcje udostępniane przez wstrzykiwalnych „dostawców usług”:
@Injectable()
export·class·DostawcaUslugi{
··usluga()·{}

Do komponentów przekazywana w parametrach konstruktora:
@Component({
selector:'app-root',
template:'...'
})
export·class·AppComponent·{
··constructor(private·uslugi:·DostawcaUslug)

W modułach deklarujemy dostawców usług w sekcji providers – wówczas ich wstrzykiwani
odbywa się automatycznie:
@NgModule({
·providers:[DostawcaUslug],

Tworzenie komponentów
Komponent to klasa z dekoratorem TypeScript @Component . Klasa zawiera logikę (Javascript)
a dekorator opis widoku (template).
W dekoratorze podajemy metadane (minimum):
selector - nazwa elementu DOM w którym będzie komponent renderowany
template lub templateURL (link do pliku) – wzorzec renderowania (HTML)
6

Wzorce (template) i parametry
We wzorcu możemy używać parametrów - wyrażeń w podwójnych nawiasach klamrowych:
{{wyrażenie}}

- w wyrażeniu możemy używać zmiennych (własności) zadeklarowanych

jako public lub @Input() w komponencie.
@Input

– dekorator pozwalający nadawać zmiennym wartość poprzez własność tagu

(znacznika):
@Component({
selector: ·'drugi',
template: ·'<b>{{abc}}</b>'
})
export·class·DrugiComponent ·{
@Input()abc;
}
@Component({
selector: ·'app-root',
template: ·`<b>{{wlasnosc}} </b> x {{ zmienna+10 }}
<br /><drugi abc='123'></drugi>
`
})
export·class·AppComponent·{
public·wlasnosc='Hello World';
public·zmienna=1;

Interfejsy
Jeśli chcemy rozszerzyć funkcjonalność komponentu o typowe funkcje – musimy zaimportować
odpowiedni interfejs i użyć go w definicji klasyjako interfejsu.
Część z tych funkcjonalności wymaga dodatkowo zdefiniowania funkcji obsługi zdarzeń (np. z
związanych z cyklem życia komponentu). Nazwa zdarzenia = ng+nazwa interfejsu.
Przykład dla interfejsu onInit:
import·{·Component,·OnInit} ·from ·'@angular/core';
@Component({
selector: ·'testi',
template: ·'i={{i}}'
})
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export·class·TestI·implements·OnInit·{
·public·i=0;
·ngOnInit()·{
·· ·this.i=10;
·}
}

Użycie <testi></testi> spowoduje wyświetlenie i=10

Drzewo komponentów
Komponenty mogą być zagnieżdżane – tworząc drzewo. Między przodkiem i potomkiem drzewa
może odbywać się komunikacja. W nawiasach kwadratowych [] określamy własności
przekazywane z góry w dół (od rodzica do potomka) – czyli wejście. W nawiasach okrągłych () zdarzenia(które mogą byćprzekazywane z dołu do góry).Składnia:
[zmienna]="zmiennaPowiazanaPrzodka"
(zdarzenie)="funkcja()"
@Component({
selector: ·'potomek',
template: ·`
<button (click)="kliknij()">licznik potomka:{{licznik}} </button><br />
<b>{{zmienna}}</b><br />`
})
export·class·DrugiComponent ·{
·public·licznik·=·0;
·@Input()zmienna;
·kliknij(){
··this.licznik=this.licznik+1;
·}
}
@Component({
·selector:·'app-root',
·template:·`<potomek [zmienna]=opis></potomek>
`
})
export·class·AppComponent·{
··public·opis="Opis działania";
}
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Typowe zdarzenia
import·{·Component,·Input,·OnChanges,· SimpleChanges·}·from·'@angular/core'
@Component({
·selector:·'potomek',
·template:·`licznik zmian:{{licznik}} <br />
<b>zmienna (przodka): {{zmienna}}</b><br />`
})
export·class·DrugiComponent ·implements·OnChanges·{
·public·licznik·=·0;
·@Input()zmienna;
·ngOnChanges(changes:·SimpleChanges)·{
··console.log(changes);
··this.licznik=this.licznik+1;
·}
}
@Component({
·selector:·'app-root',
·template:·`<potomek [zmienna]=licznikPrzodka></potomek>
<button (click)="kliknij()">zmiana</button>
`
})
export·class·AppComponent·{
·public·licznikPrzodka=0;
·kliknij(){
··this.licznikPrzodka=this.licznikPrzodka+1;
·}
}

Zdarzenia nietypowe
Do przekazywania nietypowych danych służy klasa EventEmitter który jest rozszerzeniem klasy
Subject (z biblioteki RxJS). Może ona rozsyłać zdarzenia niestandardowe przy użyciu swojej
metody emit()
Zmienna $event reprezentuje zdarzenie. Może to być natywne zdarzenie przeglądarki (zob.
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Events\ lub własne zdarzenie.
Zobacz przykład [006]
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Projekcje
Jeśli we wzorcu komponentu test użyjemy:
<ng-content></ng-content>

to użycie tego komonentu spowoduje wstawienie w to miejsce zawartości między <test> a
</test> .

Na przykład:
<test>przycisk<button>kliknij</button></test>

Można użyć wielung-content z selektorem
Na przykład:
<div><ng-content·select="header"></ng-content></div>
<div><ng-content·select="section"></ng-content></div>

Użycie:
<test>
<header>nagłówek</header>
<section>treść</section>
</test>

Dyrektywy
Dyrektywy wzbogacają możliwości tworznia szablonów o pętle, warunki, parametryzację klas i
styli.

NgStyle
@Component({
·selector:·'test',·
·template:·`
·<p·[ngStyle]="alarmStyle">UWAGA</p>
})·
export·class·TestComponent·{·
··alarmStyle·=· {'color':·'red'·};·
}
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NgStyle pozwala zmieniać własność style elementu:
<element [ngStyle]=powiązanie>

Dyrektywę można powiązać z:
a) Strukturą:
[ngStyle]="{color: 'red', 'font-weight': 'bold', borderBottom: borderStyle }"

b) Zmienną:
[ngStyle]="alertStyles"
...
alertStyles·=·{'color':·'red',·'font-weight':·'bold',·'borderBottom':·this

NgClass
Dyrektywa ngClass zmienia atrybut class , który jest powiązany z komponentem lub elementem,
do którego jest przyłączony.
Dyrektywę można wiązać z:
a) łańcuchem znaków (definiuje klasy podane w łańcuchu):
<pngClass="centered-text underlined"

b) tablicą (dodaje klasy z listy)
<p·[ngClass]="['warning', 'big']">

c) obiektem (strukturą – stosowane są te nazwy, które w strukturze maja wartość true)
<p·[ngClass]="{ card: true, dark: false }">

NgIf
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@Component({
··selector:·'test',
··template:·`
<p *ngIf="widoczny">
tekst widoczny gdy zmienna "widoczny" ma wartość true
</p>
`
})
export·class·TestComponent·{
··widoczny·=·true;

NgFor
@Component({
··selector:·'test',
··template:·`
<ul *ngFor="let element of lista">
<li>{{element.name}}</li>
</ul>
`
})
export·class·TestComponent·{
··lista··=·[
·· ··{·name:·'Pn',·},
·· ··{·name:·'Wt',·}· ·];
}

NgSwitch
@Component({
··selector:·'app-root',
··template:·`
<div [ngSwitch]="tab">
<div *ngSwitchCase="1">Zakładka 1</div>
<div *ngSwitchCase="2">Zakładka 2</div>
</div>
`
})
export·class·AppComponent·{
··tab·=·1;
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Zmiana zmiennej tab powoduje usunięcie / dodanie zakładki. Uwaga! Odbywa się to wprost na
drzewie DOM - może więc być kosztowne.

Potoki
Składnia: wyrażenie | potok
Przykład:
template: · `<p>Total price={{ price | currency }}</p>`

Potoki z parametrami:
potok: parameter1: parameter2
przykład:
`<p>Total price{{ price | currency: "CAD": true: "1.2-4" }}<p>

Łańcuchy potoków
Przykład:

'<p>Total price of product is {{ price | currency: "CAD": true: "1.2-4" | lowercase }

Potoki ze stanem

` <p>Total price of product is {{fetchPrice | async | currency:"CAD":true:"1.2-2"}}</

Tworzenie własnych potoków
Potok to klasa zdekoratorem @Pipe z metadanymi potoku, wśród których jest własność name .
Ta wartość zostanie wykorzystana do wywołania potoku.
Klasa zawierametodę transformacji PipeTransform. Ta metoda pobiera z potoku wartość oraz
zmienną liczbę argumentów dowolnego typu i zwracają wartość przekształconą ( piped ).

Obserwacje
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Obiekt Observer reaguje na zdarzenia, przekazując je subskrybentom za pomocą obiektu
Observable. Podstawową funkcją Observable jest subscribe(), wywoływana z trzema
parametrami:
onNext() - wywoływana po wystąpieniu nowego zdarzenia (jako jedyny jest obowiązkowy).
onError() - wywoływana po wystąpieniu błędu.
onCompleted() - wywoływana po zakończeniu sekwencji zdarzeń.
Przepływem zdarzeń można zarządzać za pomocą zestawu operatorów:
import·{Component}·from·'@angular/core';
import·{Observable}·from·'rxjs/Observable';
@Component({
selector: ·'app-root',
template: ·'...'
})
export·class·AppComponent·{
private·strumienDanych:·Observable<number>;
private·values:·Array<number>·=·[];
private·anyErrors:·boolean;
private·finished:·boolean;
constructor()·{
}
init()·{
this.strumienDanych·=·new·Observable(
·observer ·=>·{
··setTimeout(()·=>·{·
·· ·· ··observer.next(42);
·· ·},·1000);
·· ·setTimeout(()·=>·{
·· ·· ·observer.next(43);
·· ·},·2000);
setTimeout(()·=>·{
·· ·observer.complete();
·· ·},·3000);
});
let·subscription·=·this.strumienDanych.subscribe(
··value·=>·this.values.push(value),
··error·=>·this.anyErrors·= ·true,
··() ·=>·this.finished·=·true
);
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}
}

Importujemy Observable z rxjs, tworzymy strumień danych ( strumienDanych ) typu number. W
tym strumieniu (obiekt klasy Observable ) tworzymy subskrypcję ( subscribe ), która definiuje
reakcję na dane, błędy i zakończenie strumienia z powodzeniem.
Na

strumieniu

Observable

możemy

wykonywać

między

http://reactivex.io/rxjs/class/es6/Observable.js~Observable.html,

innymi

(pełna

lista:

https://xgrommx.github.io/rx-

book/content/observable/observable_instance_methods/index.html):
forEach – pętla for po dostarczanych elementach
flatMap – łączenie wielu strumieni w jeden
filter – filtrowanie elementów (jak w operacjach na tablicach)
map – mapowanie elementów (jak w operacjach na tablicach)
unsubscribe - wypisanie się ze strumienia

Komunikacja HTTP
import·{·Http·}·from·'@angular/http';
import·{·Injectable·}·from·'@angular/core';
// usługa
@Injectable()
export·class·GetDataService ·{
constructor(private·http:·Http)·{}
··odczyt(url)·{
·· ··return·this.http.get(url)
·· ·· ···.map(response·=>·response.json()·);
·}
}
……
// komponent:
….
constructor(private·getData ·:·GetDataService)·{
··}
odczyt()·{
·· ··this.getService.odczyt(url)
·· ·· ·.subscribe(result·=>·{ ·this.result·=·result·});
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··}

Formularze
Formularze oparte na szablonach
Najprostszym podejściem do tworzenia formularzy w Angular jest użycie typowych struktur
wywodzących się z HTML. Przykład:
import·{·Component·}·from'@angular/core';
import·{NgForm}·from'@angular/forms';

@Component({
··selector:·'ngc-form',
··templateUrl:· './app.forms.component.html'
})
exportclass·AppFormsComponent·{
··formValue·=·JSON.stringify({});
··onSubmit·(form:·NgForm)·{
·· ··this.formValue·=·JSON.stringify(form.value);
··}
}

app.forms.component.html
<section>
<form #myForm="ngForm" (ngSubmit)="onSubmit(myForm)">
<labelfor="name">Name</label>
<inputtype="text"name="name"id="name"ngModel>
<buttontype="submit">Submit</button>
</form>
Form Value: {{formValue}}
</section>

Formularze aktywne/oparte na modelu
import·{·Component·}·from·'@angular/core';·
import·{·FormGroup,·FormControl, ·FormBuilder·}·from·'@angular/forms';
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@Component({
··selector:·'app-root',·
··templateUrl:· 'app.component.html'·})·
export·class·AppComponent·{
·· ·username·=·new·FormControl('');
·· ·password·=·new·FormControl('');
·· ·loginForm:·FormGroup·=·this.builder.group(
·· ··{
·· ·· ··username:·this.username,·
·· ·· ··password:·this.password·
·· ··});
·· ·constructor(private·builder:·FormBuilder)·{·}
·· ·login()·{
·· ··console.log(this.loginForm.value);·// Attempt Logging in... }
}

app/login-form.component.html
<form·[formGroup]="loginForm"·(ngSubmit)="login()">
<label·for="username">username</label><input·type="text"·
··name="username"·id="username"·[formControl]="username"><br>
<label·for="password">password</label>
<input·type="password"·name="password"·id="password"·[formControl]="password"
<button·type="submit">log·in</button>
</form>

Routing
Atrybuty tras:
path - URL wyświetlany w przeglądarce
component - wywoływany komponent
redirectTo - przekierowanie trasy
pathMatch - opcjonalnie - czy dopasować pełne adresy URL, czy tylko początek. Pusta
ścieżka musi mieć pathMatch=full
Przykład:
const·routes:·Routes·=·[
··{·path: ·'',·redirectTo:·'home',·pathMatch:·'full'·},
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··{·path: ·'home',·component:·HomeComponent·},
··{·path: ·'sciezka',·component:·FunComponent·}
];

Wykorzystanie w linkach i menu:
<a·routerLink="/sciezka">Kliknij ·by·przejść.....</a>
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Wstęp
W podręczniku wykorzystano materiały z publikacji otwartych (Creative Common), w tym:
Podręcznik Angulara z kursu Rangle's Angular training (z niego pochodzi większość
przykładów)
Oficjalna dokumentacja: https://angular.io/docs
TypeScript Deep Div (zob.GitHub)
Podobnie jak powyższe publikacje, niniejszy skrypt jest udostępniany na zasadach otwartych
(Creative Common). Więcej szczegółów podano poniżej.
Inne publikacje wykorzystane przy tworzeniu skryptu (cytaty - o ille występują - są zaznaczone):
ng-book - https://www.ng-book.com/2/
https://helion.pl/ksiazki/angular-2-programowanie-z-uzyciem-jezyka-typescript-yakov-fainanton-moiseev,ang2ty.htm (j. polski)
https://helion.pl/ksiazki/angular-profesjonalne-techniki-programowania-wydanie-ii-adamfreeman,angup2.htm (j.polski)
https://legacy.gitbook.com/book/duncanhunter/enterprise-angular-applications-with-ngrxand-nx/details
Pozycje w języku polskim są tłumaczeniami z angielskiego wybranych (bardzo dobrych)
podręczników. Niestety cykl wydawniczy sprawia, że nie są one w pełni aktualne.

Licencja
Creative Commons - Uznanie autorstwa [Attribution-ShareAlike 4.0 International] (CC BY-SA
4.0). Szczegóły: oryginał (angielski) licencji.
To co najważniejsze:

Możesz
Share - kopiować i rozpowszechniaj materiał w dowolnej formie i na dowolnym nośniku
(medium).
Adapt - przetwarzać, tłumaczyć i kompilować materiały w dowolnym celu, nawet komercyjnym.
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Licencjodawca nie może odwołać tych swobód, o ile przestrzegane są warunki licencji.

Musisz
Attribution - Musisz podać odpowiednie odniesienie do źródła (credit), podać link do licencji i
wskazać, czy zostały wprowadzone zmiany. Możesz to zrobić w każdy rozsądny sposób, ale nie
w taki, który sugeruje, że licencjodawca popiera Ciebie lub Twoje działanie.
ShareAlike - Jeśli remiksujesz, przekształcasz lub tworzysz materiał, musisz rozdawać swoje
utwory na podstawie tej samej licencji co oryginał.
Brak dodatkowych ograniczeń - nie można stosować warunków prawnych lub środków
technologicznych, które zgodnie z prawem ograniczają inne osoby do robienia czegokolwiek, na
co zezwala licencja.
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Dlaczego Angular?
Angular jest łatwy
Kod Angulara jest bardziej nowoczesny, i łatwiejszy do nauki dla nowych programistów niż
Angular 1.x (AngularJS). Widoki i kontrolery są zastępowane komponentami, które można
opisać jako udoskonaloną wersję dyrektyw. Komponenty są znacznie łatwiejsze do odczytania, a
ich API cechuje mniej żargonu niż dyrektywy Angular 1.x..

TypeScript
Angular został napisany w TypeScript, nadzbioru JavaScript, który implementuje wiele nowych
funkcji ES6+. Jest on lepiej obsługiwany przez zaawansowane edytory tekstu (lub IDE). Widać
zauważą poprawę w autouzupełnieniach i sugestiach.
Można także pisać kod w JavaScript ES5, który działa bez konieczności translacji.

Pokrewieństwo
Pomimo całkowitego przerobienia, Angular 2 zachował wiele podstawowych pojęć i konwencji z
Angular 1.x, Na przykład wstrzykiwanie zależności. Oznacza to, że programistom , którzy są
biegli w AngularJS, będzie łatwiej migrować do Angular niż do innych bibliotek i frameworków
React czy Ember.
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Wydajność i mobilność
Angular został zaprojektowany dla mobilności od podstaw. Oprócz ograniczonej mocy
obliczeniowej urządzenia mobilne mają inne funkcje i ograniczenia, które odróżniają je od
tradycyjnych komputerów.
Na komputerach stacjonarnych także zauważymy radykalną poprawę wydajności i czasu reakcji.
Angular, podobnie jak React i inne współczesne frameworki, może wykorzystać wzrost
wydajności, renderując HTML na serwerze lub nawet w usłudze WWW.
W zależności od projektu aplikacji/strony to renderowanie izomorficzne może sprawić, że
użytkownik odczuje większą wygodę.
Poszukiwanie wydajności nie kończy się na renderowaniu wstępnym. Angular przenosi się na
natywny telefon komórkowy, integrując się z NativeScript, biblioteką open source, która łączy
JavaScript i telefonię komórkową.
Dodatkowo, Angular dobrze integruje się z frameworkiem Ionic pozwalającym na budowanie
aplikacji hybrydowych (https://ionicframework.com/docs.

Architektura projektu i konserwacja
Pierwsza wersja Angulara zapewniła programistom internetowym bardzo elastyczny framework
do tworzenia aplikacji. Angular 1.x próbował obejść różne ograniczenia przeglądarki związane z
JavaScript.
Dokonano tego poprzez wprowadzenie systemu modułowego, który korzystał z wstrzykiwania
zależności. Ten system był nowatorski, ale miał swoje wady. Angular 2.x korzysta z systemu
modułów ES2015 i nowoczesnych narzędzi do budowania pakietów takich jak Webpack lub
SystemJS.
Moduły są znacznie mniej zależne od Angulara ("Angular way") i łatwiej jest napisać bardziej
ogólny JavaScript, dołączając go do Angular. Nowy system modułów ułatwia także
opracowywanie efektywnych narzędzi, które pomogą lepiej zarządzać nawet dużymi projektami.

Nowe funkcje
Niektóre z interesujących nowych funkcji w Angular 2 to:
Form Builder
Change Detection
Templating
Routing
Annotations
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Observables
Shadow DOM

Różnice między Angular 1 i 2
Zwróć uwagę, że "Transitional Architecture" odnosi się do stylu aplikacji Angular 1
napisanej w sposób przypominający styl komponentu Angular 2, ale z kontrolerami i
dyrektywami zamiast klasami TypeScript.
Old School
Angular
1.x

Angular
1.x
Best
Practices

Transitional
Architecture

Angular 2

Zagnieżdżone
obszary ( $scope ,
watches)

Używane
ciężko

Unikanie

Unikanie

Usunięto

Dyrektywy
kontrolery

Używane
jako
alternatywa

Używane
razem

Dyrektywy
jako
komponenti

Dyrektywy
dotyczące
komponentów

Implementacja
kontrolera i usługi

Funkcje

Funkcje

Klasy ES6

Klasy ES6

System modułów

Moduły
Angulara

Moduły
Angulara

Moduły ES6

Moduły ES6

Wymagany
transpilator

Nie

Nie

TypeScript

TypeScript

a
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Struktura aplikacji
Aplikację Angulara tworzymy w Typescript. Klasy TypeScript mogą reprezentować różne
elementy aplikacji - zależnie od użytych dekoratorów:
Dekorator @NgModule tworzy moduł
Dekorator @Component tworzy komponent (zawiera m.in. właściwość template opisującą
fragment HTML, który ma być renderowany przez przeglądarkę)
Dekorator @Injectable pozwala na obsługę modułu przez system wstrzykiwania zależności
(DI)..
źródło rysunku: Jakob Fain, Anton Moiseev, "Angular 2. Programowanie z TypeScript".

Struktura plików
Aby rozpocząć, utwórzmy aplikację Angulara z pojedynczym komponentem. Aby to zrobić,
potrzebujemy następujących plików:
app/app.component.ts - tutaj definiujemy nasz główny komponent,
app/app.module.ts - strktura modułu (app) - określa użyte komponenty, potoki i usługi,
index.html - jest to strona, na której będzie renderowany komponent
main.ts - główny plik uruchomieniowy - łączący komponent ze stroną, zależy od platformy
app/app.component.ts
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import·{·Component·}·from·'@angular/core';
@Component({
··selector:·'app-root',
··template:·'<b>Pierwsza aplikacja Angular!</b>'
})
export·class·AppComponent·{
}

index.html
<body>
·· ··<app-root>Loading...</app-root>
</body>

app/app.module.ts
import·{·BrowserModule·}· ·from·'@angular/platform-browser';··
import·{·NgModule·}·from·'@angular/core';
import·{·AppComponent·}·from·'./app.component'
@NgModule({
··imports:·[BrowserModule],
··declarations:·[AppComponent],
··bootstrap:·[AppComponent]
})
export·class·AppModule·{
}

app/main.ts
import·{·enableProdMode·}·from·'@angular/core';
import·{·platformBrowserDynamic·}·from·'@angular/platform-browser-dynamic'
import·{·AppModule·}·from·'./app/app.module';
platformBrowserDynamic().bootstrapModule(AppModule)
··.catch(err·=>·console.log(err));

Zobacz przykład [001]
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Komponenty umieszczamy a podkatalogu src (każdy komponent w odrębnym katalogu). Prócz
nich katalog src powinien zawierać pliki:
index.html - główny plik aplikacji ze znacznikiem wskazującym miejsce renderowania
głównego komponentu (zwyczajowo <app-root></app-root> .
main.ts - moduł ładowania aplikacji, dostosowany do środowiska na którym ona działa
polyfills.ts - dodatkowe biblioteki, które zapewniają obsługę użytych funkcji w starszych
wersjach przeglądarek WWW.
styles.css - główny plik z arkuszem styli (może być pusty)
Główny katalog aplikacji poza wspomnianym katalogiem src zawiera:
tsconfig.json - konfiguracja TypeScript; dodatkowo dla każdego modułu mogą być
tworzone pliki dziedziczące ten główny plik - w katalogu src o nazwach tsconfig.
[nazwa_modułu].json
angular.json - konfiguracja Angulara
package.json - plik zarządzania pakietami NodeJS (npm lub yarn)
Zazwyczaj aplikacje tworzymy przy użyciu programu ng (ng new ... - zobacz rozdział Angular
CLI). Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by stworzyć pliki aplikacji w inny sposób. Jedną z
takich minimalistycznych propozycji znajdziesz w katalogu (bez plików związanych z testami):
https://github.com/tenarjw/ng_intro_by_example/tree/master/min
Proces ładowania (bootstrap) rozpoczyna się od skryptu main.ts , który jest głównym punktem
wejścia aplikacji. Deklaruje się w nim moduł główny aplikacji - nazywany zazwyczaj
AppModule . W tym module dopiero jest skonfigurowany komponen (

AppComponent

),

który powinien wyrenderować aplikację (z selektorem app-root ). Dlatego umieszcza się jego
nazwę we własności

bootstrap

wspomnianego wyżej głównego modułu. Jest on

renderowany na każdym napotkanym elemencie HTML app-root . Dlatego w pliku index.html
umieszczamy element app-root .
Plik

_

app/main.ts

_zawiera

platformBrowserDynamic().BootstrapModule(AppModule)

użycie

funkcji

do uruchomienia procesu

ładowania.
Dlaczego Angular uruchamia się w ten sposób? Ponieważ Angular nie jest strukturą opartą
wyłącznie w internecie, możemy napisać komponenty, które będą działać w NativeScript lub
Cordova, lub dowolnym innym środowisku, które może obsługiwać aplikacje Angular. Wtedy w
procesie ładowania możemy zaimportować platformę, z której chcielibyśmy korzystać, w
zależności od środowiska, w którym działamy. W naszym przykładzie, ponieważ tworzymy
aplikację Angular w przeglądarce, użyliśmy procesu ładowania znajdującego się w
@angle/platform-browser-dynamic .
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Pozostawienie procesu ładowania w oddzielnym pliku _ main.ts _jest zdecydowanie bardzo
dobrym pomysłem. Ułatwia to testowanie (ponieważ komponenty są odizolowane od wywołania
bootstrap ), łatwiej je ponownie wykorzystać. Zapewnia to lepszą organizację i strukturę

naszej aplikacji.
W większości przykładów dołączonych do niniejszego podręcznika, zawarto jedynie pliki
modułów. Można je umieścić w dowolnej aplikacji testowej (np. utworzonej komendą ng
new).

Usługi
Pojęcie "usługi" jest dość ogólne - określa się nim zazwyczaj klasą o wąskim, dobrze
zdefiniowanym celu (robi coś konkretnego). Niemniej rozróżnienie usług i komponentów jest dla
Angulara ważne (https://angular.io/guide/architecture-services\ - zwłaszcza gdy stosujemy
"wstrzykiwanie zależności" (zostanie to omówione w odrębnym rozdziale).
Ponieważ proces ładowania początkowego uwzględnia również wspomniany system zależności poza zadeklarowaniem wykorzystywanych komponentów (właściwość declarations) musimy
wskazać "dostawców usług" (własność providers). Poniższy przykład modułu pokazuje
rejestrowanie jako usługi komponentu o nazwie GreeterService .
app/app.module.ts
import·{·Component,·OnInit·}·from·'@angular/core';
import·{·GreeterService·}·from·'./greeter.service';
@Component({
··selector:·'app-root',
··template:·'<b>{{greeting}}</b>'
})
export·class·AppComponent·implements·OnInit·{
··public·greeting·='';
··constructor(private·greeterService:· GreeterService)·{· }
··ngOnInit()·{
·· ··this.greeting·=·this.greeterService.getMessage();
··}
}

Zobacz przykład [002]
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Narzędzia JavaScript
Poiżej znajdziesz krótki przegląd narzędzi (programów) z których korzystamy przy tworzeniu
aplikacji Angular.

Repozytorium kodu: Git
Zarządzanie kodem programu nazywa się czasem systemem zarządzania wersjami (VCS) lub
"systemem zarządzania źródłami". Obecnie standardem w tej dziedzinie stał się Git stworzony
zaprojektowany przez twórców Linuxa..
Git to system zdecentralizowany, rozproszony, umożliwiający programistom współpracę w tej
samej bazie kodu bez integracji korzystających z niego zespołów. Istnieje wiele publikacji na ten
tema (na przykład Pro Git).

Wiersz poleceń
Narzędzia programistyczne JavaScript są zorientowane na uruchamianie z wiersza poleceń (bez
typowego dla Windows "klikania"). W systemie Linux jest to wiersz poleceń konsoli systemowej
(lub ssh). W systemie Windows - konsoli NodeJS.

Command Line JavaScript: NodeJS
Node.js to środowisko. które umożliwia uruchamianie kodu JavaScript poza przeglądarką przy
użyciu mechanizmu JavaScript Google V8. Node.js został zaprojektowany z myślą o
programach, które szybko obsługują zdarzenia i nie blokują operacji we/wy.
REPL (Read-Eval-Print-Loop), aby szybko napisać i przetestować kod JavaScript.
Interpreter JavaScript V8.
Moduły do wykonywania zadań systemu operacyjnego, takich jak operacje we/wy pliku,
HTTP itp.
Podczas gdy Node.js początkowo był przeznaczony do pisania kodu serwera w JavaScript, dziś
jest szeroko używany przez narzędzia JavaScript, co czyni go również istotnym dla programistów
front-endu .
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Menadżer pakietów: npm lub yarn
Menedżer pakietów npm jest częścią projektu NodeJS. Zapewnia integrację modułów (bibliotek)
od różnych producentów, dbając o zgodność ich wersji. Obecnie standardem staje się jego
zamiennik yarn. Zależności między modułami opisuje się w pliku o nazwie package.json.
Następnie uruchomienie npm install (lub yarn install ) spowoduje przeanalizowanie
pliku

package.json

, pobranie i zainstalowanie modułów w katalogu (folderze)

node_modules.

Budowania aplikacji przez pakowanie razem
modułów: Webpack
Webpack jest jednym z programów uruchamianych w środowisku NodeJS. Generuje statyczne
zasoby - umożliwiając uruchamianie aplikacji bez dostępu do całej zawartości NodeJS. Łączy w
jeden plik skrypty JavaScript. Może także przetwarzać CSS, HTML , etc... Korzysta w tym celu z
wtyczek (na przykład do kompresji wtyczka UglifyJS). Obsługa webpack często odbywa się
niejawnie - poprzez skrypty do budowania aplikacji.

Przeglądarki internetowe
Najbardziej naturalną dla rozwoju aplikacji Javascript jest przeglądarka Google Chrome. Ma ona
wbudowany najnowocześniejszy silnik JavaScript i doskonałe narzędzia do debugowania.
Jednak można korzystać także z innych przeglądarek. Na przykład Mozilla Firefox Developer
Edition. Kod napisany przy pomocy JavaScript powinien działać na prawie każdej nowoczesnej
przeglądarce internetowej.
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Angular CLI
Angular CLI jest narzędziem służącym do tworzenia aplikacji Angular i zarządzania nią.
Udostępnia możliwości:
Stworzenie projektu od zera
Stworzenie elementów frameworku (komponentów, routingu etc).
Obsługę aplikację (uruchamianie testowe)
Uruchamianie testów jednostkowych i testów od końca do końca (e2e).
https://cli.angular.io/

Konfiguracja
Angularny interfejs CLI jest dystrybuowany tylko przez npm i wymaga wersji Node 4 lub
wyższej. Instalujemy go za pomocą następującego polecenia:
npm install -g angular-cli

Tworzenie nowej aplikacji
Użyj komendy ng new [nazwa-aplikacji] , aby utworzyć nową aplikację. Spowoduje to
wygenerowanie podstawowej aplikacji w folderze podanej nazwy aplikacji. Aplikacja ma
wszystkie dostępne funkcje do pracy z poleceniami CLI. Utworzenie aplikacji może zająć kilka
minut, ponieważ npm będzie musiał zainstalować wszystkie zależności. Katalog jest
automatycznie konfigurowany jako nowe repozytorium git . Jeśli nie używasz git, po prostu usuń
folder .git i plik .gitignore .

Konfiguracja plików i folderów
Wygenerowany folder aplikacji będzie wyglądał następująco:
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Konfiguracja aplikacji jest przechowywana w różnych miejscach, niektóre znajdują się w
folderze config ( na przykład konfiguracja testów), a niektóre są przechowywane w katalogu
głównym projektu (informacje o lintingu i informacje o kompilacji). CLI przechowuje źródła
aplikacji w folderze src a kod aplikacji Angular w folderze src/app . Pliki i foldery
wygenerowane przez CLI będą zgodne z oficjalnym przewodnikiem po stylu.
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Uwaga!: CLI opiera się na niektórych ustawieniach zdefiniowanych w plikach
onfiguracyjnych, aby móc wykonywać polecenia. Zachowaj ostrożność podczas ich
modyfikowania, szczególnie plik package.json.
CLI zainstalował wszystko, czego potrzebuje podstawowa aplikacja Angular do prawidłowego
działania. Aby upewnić się, że wszystko zostało poprawnie uruchomione i zainstalowane,
możemy uruchomić serwer.

Uruchamianie aplikacji jako serwera
Interfejs CLI umożliwia obsługę aplikacji z przeładowaniem na żywo (każda zmiana kodu
powoduje przeładowanie). Aby uruchomić aplikację wykonaj polecenie:

ng

serve

.

Spowoduje to kompilację aplikacji i skopiowanie wszystkich plików specyficznych dla aplikacji
do folderu dist.
Domyślnie ng serve obsługuje aplikację lokalnie na porcie 4200 (http://localhost:4200\, ale
można to zmienić za pomocą argumentu wiersza poleceń: ng serve --port = 8080 .

Tworzenie komponentów
Interfejs CLI może tworzyć komponenty Angular za pomocą polecenia generate :
ng generate component [nazwa-komponentu]

Wykonanie polecenia tworzy folder [nazwa-komponentu] w ścieżce

src/app

projektu lub

bieżącej lokalizacji (w której polecenie zostanie wykonane) - o ile jest to folder podrzędny
projektu. Folder zawiera następujące elementy:
[nazwa-komponentu] .component.ts plik klasy komponentów
[nazwa-komponentu] .component.css do stylizacji komponentu
[component-name] .component.html wzorzec komponentu w html
[nazwa-komponentu] .component.spec.ts testy dla komponentu
index.ts , plik który eksportuje komponent

Tworzenie tras
Komenda ng g m [rmodul] --routing utworzy moduł (o przykładowej nazwie [rmodul]) i
przygotuje dla niego trasy. Więcej szczegółów: https://angular.io/tutorial/toh-pt5
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Tworzenie innych obiektów
Interfejs CLI może tworzyć inne obiekty Angular, takie jak usługi, potoki i dyrektywy, za
pomocą polecenia generate.
ng generate [encja] [nazwa encji]

To polecenie tworzy encję w src/app/[nazwa-encji].[Encja].ts

wraz z plikiem spec

(do testów) katalogu src/app lub bieżącej lokalizacji (w której polecenie zostanie wykonane)
- o ile jest to folder podrzędny projektu. CLI zapewnia gotowe wzorce dla następujących
elementów:
Element

Polecenie

Wygenerowane pliki

Komponent:

ng g component [nazwa]

komponent, HTML, CSS, pliki testowe

Dyrektywa:

ng g directive [nazwa]

komponent, pliki testowe

Potok:

ng g pipe [nazwa]

komponent, pliki testowe

Usługa:

ng g service [nazwa]

komponent, pliki testowe

Klasa:

ng g class [nazwa]

komponent, pliki testowe

Trasa:

ng g route [nazwa]

komponent, HTML, CSS, pliki testowe

Testowanie
Aplikacje generowane przez CLI integrują testy automatyczne. CLI robi to za pomocą systemu
uruchamiania testów Karma.

Testy jednostkowe
Aby wykonać testy jednostkowe, uruchom ng test . Spowoduje to uruchomienie wszystkich
testów dopasowanych przez plik konfiguracyjny Karmy ( config/karma.conf.js ). Jest on
skonfigurowany tak, aby stosował się do wszystkich plików TypeScript, które domyślnie kończą
się na .spec.ts .

Testy end-to-end
Testy end-to-end można wykonać, uruchamiając
protractor.

(https://www.protractortest.org/\.

localhost:4200.

Można

to

ng e2e . Angular CLI używa framworka

Domyślnie
zmienić

w

korzysta
ustawienia

on

z

adresu

konfiguracyjnych

e2e/protractor.conf.js .

34

Linting (doskonalenie)
Angular CLI ma wbudowane linting. Domyślnie jego konfiguraca

tslint.json

. Linting

można wykonać, uruchamiając polecenie ng lint .
Więcej informacji na temat reguł tslint znajdziesz w : https://palantir.github.io/tslint/rules/.

Podpowiedź do CLI
Jedną z zalet korzystania z Angular CLI jest to, że automatycznie konfiguruje wiele przydatnych
narzędzi, z których można korzystać od razu. Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji dla
każdego zadania, użyj ng --help .

Budowanie
ng build

zbuduje twoją aplikację (i zminimalizuje twój kod) i umieści ją w domyślnej

ścieżce dist/ .

Deploy
of deploy jest wdrażany na stronach GitHub lub Firebase.

Integracja istniejącej aplikacji
Aplikacje, które zostały utworzone bez interfejsu CLI, można zodyfikować tak, by móc korzystać
z tego programu. Odbywa się to poprzez przejście do istniejącego folderu aplikacji i
uruchomienie ng init .
Ponieważ struktura folderów dla istniejącej aplikacji może nie być zgodna z formatem
utworzonym przez interfejs CLI, polecenie init ma kilka opcji konfiguracyjnych.
--source-dir identyfikuje względną ścieżkę do plików źródłowych (domyślnie = src)
--prefix

identyfikuje ścieżkę w katalogu źródłowym, w którym znajdują się pliki

aplikacji Angular (domyślnie = aplikacja)
--style określa ścieżkę, w której znajdują się dodatkowe pliki stylu (domyślnie = css).
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Komponenty Angulara
Podstawowym budulcem dowolnej aplikacji Angular jest komponent. Cała aplikacja może być
traktowana jako drzewo tych komponentów. Komponent pozwala tworzyć elementy widoków
(ekranów). Można więc rzec, że komponenty to składowe interfejsu wielokrotnego użytku.
Komponenty zawierają rozdzieloną logikę (Javascript) i opis widoku (template - najczęściej w
dekoratorze klasy komponentu). W opisie widoku (template / szablon) można stosować
wyrażenia (w nawiasach

{{

}}

- jak w niektórych innych szablonach), dyrektywy

(rozszerzenia HTML jak w Angular 1), projekcje (dziedziczenie XML).

Tworzenie komponentów
Logikę komponentu definiujemy wewnątrz klasy. Do klasy dołączamy dekorator TypeScript
@Component , który modyfikuje definicję i dodaje metadane:

selector jest właściwością elementu, której używamy do opowiedzenia Angularowi, gdzie
utworzyć i wstawić instancję tego komponentu.
template jest formą HTML, która mówi Angularowi, co musi być renderowane w DOM.
Poniższy komponent interpoluje wartość zmiennej

name

w szablonie między podwójnymi

nawiasami klamrowymi {{name}} , co jest renderowane w widoku jest <p> Witaj świecie
</p> .

import·{·Component·}·from·'@angular/core';
@Component({
··selector:·'tag-hello',
··template:·'<p>Witaj, {{name}}!</p>',
})
export·class·HelloComponent ·{
··name:·string;
··constructor()·{
·· ··this.name·=·'Świecie';
··}
}
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Musimy zaimportować

Component

z @angular/core , zanim będziemy mogli z niego

korzystać. Aby użyć tego komponentu, dodajemy po prostu <tag-hello></tag-hello> do
pliku HTML lub innego szablonu, a Angular wstawi instancję widoku HelloComponent
pomiędzy tymi tagami.
Zobacz przykład [003]
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Drzewo komponentów
Na aplikację Angular można patrzeć jak na drzewo zagnieżdżonych komponentów. Na przykład:
<tag-todo-app>
··<tag-todo-list>
·· ··<tag-todo-item></tag-todo-item>
·· ··<tag-todo-item></tag-todo-item>
·· ··<tag-todo-item></tag-todo-item>
··</tag-todo-list>
··<tag-todo-form></tag-todo-form>
</tag-todo-app>

W katalogu głównym mamy tag-todo-app , która składa się z tag-todo-list oraz tagtodo-form . Na liście mamy kilka

tag-todo-item . Każdy z tych komponentów jest

widoczny dla użytkownika, który może wchodzić w interakcje z tymi komponentami i
wykonywać działania.

Przekazywanie danych do komponentu
Istnieją dwa sposoby przekazywania danych do komponentu za pomocą
właściwości

powiązania

i powiązania zdarzeń . W Angular wykrywanie zmian danych i zdarzeń

odbywa się z góry na dół od rodzica do dzieci. Jednak w przypadku zdarzeń Angular może
skorzystać z modelu zdarzeń DOM, w którym wydarzenia przepływają od dołu do góry, od
dziecka do rodzica.
Dekorator

@Input()

definiuje zestaw parametrów, które można przekazać z nadrzędnego

komponentu. Na przykład możemy zmodyfikować komponent HelloComponent , aby name
mogło być dostarczone przez obiekt nadrzędny.
import·{·Component,·Input·} ·from ·'@angular/core';
@Component({
··selector:·'tag-hello',
··template:·'<p>Witaj, {{name}}!</p>',
})
export·class·HelloComponent ·{
··@Input()·name:·string;
}
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Powodem tworzenia komponentów jest nie tylko hermetyzacja, ale także możliwość ponownego
wykorzystania. Wejścia pozwalają nam skonfigurować konkretne wystąpienie komponentu.
Możemy teraz korzystać z naszego komponentu w następujący sposób:
<div>
<!-- Powiązanie z łańcuchem znaów -->
<tag-hello name="Świecie"></tag-hello>
<!-- Powiązanie ze zmienną rodzica -->
<tag-hello [name]="helloName"></tag-hello>
</div>

Zwróć uwagę na możliwość wiązania wartości wejścia (@Input) potomka ze zmienną (w
przykładzie: helloName).
Zobacz przykład [004]
W przeciwieństwie do Angular 1.x jest to jednokierunkowe wiązanie.

Reagowanie na zdarzenia w komponencie
Procedura obsługi zdarzenia jest określona w szablonie za pomocą nawiasów okrągłych:
(zdarzenie)="funkcja()" . Funkcja obsługi zdarzeń jest następnie kodowana w klasie

komponentu.
import·{·Component·}·from·'@angular/core';
@Component({
··selector:·'tag-counter',
··template:·`
<div>
<p>Count: {{num}}</p>
<button (click)="increment()">Zwiększ</button>
</div>
`
})
export·class·CounterComponent·{
··num·=·0;
··increment()·{
·· ··this.num++;
··}
}
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Zobacz przykład [005]
Aby wysłać dane z komponentów przez wyjścia, stosujemy dekorator Output.
Uwaga: alternatywą dla takiego sposobu pisania aplikacji jest użycie wspólnego dla
wszystkich komponentów stanu (vide projekt Redux). Bowiem przekazywanie zdarzeń z dołu
ku górze znacząco komplikuje program.
Wyjście przyjmuje listę parametrów, które komponent udostępnia swojemu rodzicowi.
app/counter.component.ts

import·{·Component,·EventEmitter,·Input,·Output·}·from·'@angular/core';
@Component({
··selector:·'tag-counter',
··templateUrl:· 'counter.component.html'
})
export·class·CounterComponent·{
··@Input()··count·=·0;
··@Output()·result·=·new·EventEmitter<number>();
··increment()·{
·· ··this.count++;
·· ··this.result.emit(this.count);
··}
}

Do przekazywania nietypowych danych służy klasa EventEmitter który jest rozszerzeniem klasy
Subject (z biblioteki RxJS). Może ona rozsyłać zdarzenia niestandardowe przy użyciu swojej
metody emit() - jak w powyższym przykładzie. Rozsyłanie następuje w funkcji obsługi zdarzenia
(increment) komponentu. Domyślnie nazwa zdarzenia niestandardowego jest taka sama jak
nazwa wyjścia (tu: result). Dekorator @Output może ją zmienić.
app/counter.component.html

<div>
··<p>Licznik:·{{·count·}}</p>
··<button (click)="increment()">Zwiększ</button>
</div>

app/app.component.ts
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import·{·Component,·OnChanges·}·from·'@angular/core';
@Component({
··selector:·'app-root',
··templateUrl:· 'app.component.html'
})
export·class·AppComponent·implements·OnChanges·{
··num·=·1;
··parentCount·=·0;
··ngOnChange(val:·number)·{
·· ··this.parentCount·=·val;
··}
}

Zdarzenie ngOnChanges jest wywoływane, gdy następuje zmiana jakiejś własności wejściowej
(@Input - zob. cykl życia komponentu). Aby je obsłużyć, musimy dodać do deklaracji klasy
interfejs o nazwie która odpowiada nazwie funkcji obsługi zdarzenia bez ng. W tym przypadku
ngOnChanges() => OnChanges.
app/app.component.html

<div>
··Rodzic·-·liczba:·{{·num·}}<br>
··Rodzic·-·licznik:·{{·parentCount·}}
··<tag-counter [count]="num" (result)="ngOnChange($event)">
··</tag-counter>
</div>

Zmienna $event reprezentuje zdarzenie. Może to być natywne zdarzenie przeglądarki (zob.
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Events\ lub własne zdarzenie - tu "result".
W szablonach używamy nawiasów klamrowych [] do przekazywania danych wejściowych i
zwykłych nawiasów () do obsługi wyjść.
Zobacz przykład [006]
Razem zestaw powiązań wejścia-wyjścia definiuje publiczny interfejs API twojego komponentu.
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Projekcje
Projekcja jest bardzo ważną koncepcją w Angular. Umożliwia programistom tworzenie
komponentów do wielokrotnego użytku i sprawia, że aplikacje są bardziej skalowalne i
elastyczne. Aby to zilustrować, załóżmy, że mamy ChildComponent :
@Component({
·· ··selector:·'rio-child',
·· ··template:·`
<div>
<h4>Child Component</h4>
{{ childContent }}
</div>
`
})
export·class·ChildComponent ·{
··childContent· =·"Default content";
}

Co powinniśmy zrobić, jeśli chcemy zastąpić element {{childContent}} dowolnym kodem
HTML dostarczanym do komponentu ChildComponent?
Jednym z kuszących pomysłów jest zdefiniowanie @Input zawierającego tekst, ale co jeśli
chciałbyś dostarczyć stylizowany HTML lub inne komponenty? Próba poradzenia sobie z tym z
@Inputem może szybko stać się skomplikowana. Stąd koncepcja "projekcji" treści. Czyli
przekazywania treści do miejsca oznaczonego w szablonie znacznikiem ng-content .
Zmień ChildComponent , aby użyć projekcji:
app/child/child.component.ts

import·{·Component·}·from·'@angular/core';
@Component({
··selector:·'tag-child',
··template:·`
<div style="border: 1px solid blue; padding: 1rem;">
<h4>Child Component</h4>
<ng-content></ng-content>
</div>
`
})
export·class·ChildComponent ·{
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}

Następnie, gdy używamy ChildComponent w szablonie:
app/app.component.html

...
··<tag-child>
·· ··<p>My ·<i>projected</i>·content.</p>
··</tag-child>
...

Mówi to Angularowi, że dla każdego znacznika, który pojawia się między tagiem otwierającym i
zamykającym <tag-child> , aby umieścić wewnątrz <ng-content></ng-content> .
Robiąc to, możemy wyświetlać tutaj inne komponenty, znaczniki itp., A ChildComponent nie
musi wiedzieć o tym, co jest dostarczane, ani o to nie dbać.
Zobacz przykład [007]
Ale co, jeśli mamy wiele

<ng-content></ng-content>

i chcesz określić pozycję

wyświetlania zawartości do określonego znacznika ng-content ? Na przykład w poprzednim
ChildComponent

, jeśli chcemy sformatować wyświetlaną zawartość w dodatkowe

części header i footer :
app/child-select.component.html

<div style="...">
··<h4>Child·Component·with·Select</h4>
··<div style="...">
·· ··<ng-content select="header"></ng-content>
··</div>
··<div style="...">
·· ··<ng-content select="section"></ng-content>
··</div>
··<div style="...">
·· ··<ng-content select=".class-select"></ng-content>
··</div>
··<div style="...">
·· ··<ng-content select="footer"></ng-content>
··</div>
</div>
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Następnie w szablonie możemy użyć dyrektyw, powiedzmy:

<header>

, aby określić

położenie wyświetlanej treści na ng-content za pomocą select = header :
app/app.component.html

...
<tag-child-select>
··<section>Section·Content</section>
··<div class="class-select">
·· ··div·with·.class-select
··</div>
··<footer>Footer·Content</footer>
··<header>Header·Content</header>
</tag-child-select>
...

Oprócz używania dyrektyw, programiści mogą również wybrać ng-content przez css:
<ng-content select=".class-select"></ng-content>

app/app.component.html

<div class="class-select">
··div·with·.class-select
</div>

Zobacz przykład [008]
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Używanie obcych komponentów
Komponenty

zależą

TodoListComponent

od

innych

komponentów,

dyrektyw

i

potoków.

Na

przykład

opiera się na TodoItemComponent . Aby moduł wiedział o tych

zależnościach, grupujemy je w moduł.
import·{NgModule}·from·'@angular/core';
import·{TodoListComponent}·from·'./components/todo-list.component';
import·{TodoItemComponent}·from·'./components/todo-item.component';
import·{TodoInputComponent} ·from ·'./components/todo-input.component';
@NgModule({
··imports:·[·...·],
··declarations:·[
·· ··TodoListComponent,
·· ··TodoItemComponent,
·· ··TodoInputComponent
··],
··bootstrap:·[· ...·]
})
export·class·ToDoAppModule·{
}

Deklaracje właściwości przewidują tablicę komponentów, dyrektyw i potoków wchodzących w
skład modułu.
Zobacz rozdział Moduły, aby uzyskać więcej informacji o NgModule .
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Cykl życia komponentu
Cykl życia komponentu jest związany z zarządzaniem nim przez Angular: tworzeniem,
renderowaniem, wiązaniem z danymi itp. Angular oferuje handlery ("hooki"), które pozwalają
nam reagować na kluczowe zdarzenia cyklu życia.
Oto pełny spis wydarzeń cyklu życia:
ngOnChanges - wywoływane, gdy zmienia się wartość powiązanego wejścia
ngOnInit - po pierwszym ngOnChanges
ngDoCheck - po wykryciu każdej zmiany
ngAfterContentInit - po zainicjowaniu zawartości komponentu
ngAfterContentChecked - po każdym sprawdzeniu zawartości komponentu
ngAfterViewInit - po zainicjowaniu widoków komponentu
ngAfterViewChecked - po każdym sprawdzeniu widoku (ów) komponentu
ngOnDestroy - tuż przed zniszczeniem komponentu

z

Component Lifecycle (https://angular.io/docs/ts/latest/guide/lifecycle-hooks.html\

Zobacz przykład [009]
Uwaga! W tym przykładzie zastosowano dyrektywę ngFor - odpowiednik pętli for, która będzie
objaśniona w następnym rozdziale.
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Kółko i krzyżyk
1) Komponent planszy
W katalogu src/app zbudujmy komponent - planszę do gry w kółko i krzyżyk. Nazwijmy go
xo.component. Zapisujemy go więc w pliku src/app/xo.component.ts:
import·{·Component·}·from·'@angular/core';
@Component({
··selector:·'xo-selector',
··template·:·`<table className="plansza">
<tbody>
<tr>
<td x="0" y="0"> {{ xo[0] }} </td>
<td x="1" y="0"> {{ xo[1] }} </td>
<td x="2" y="0"> {{ xo[2] }} </td>
</tr>
<tr>
<td x="0"
<td x="1"
<td x="2"
</tr>
<tr>
<td x="0"
<td x="1"
<td x="2"
</tr>

y="1"> {{ xo[3] }} </td>
y="1"> {{ xo[4] }} </td>
y="1"> {{ xo[5] }} </td>

y="2"> {{ xo[6] }} </td>
y="2"> {{ xo[7] }} </td>
y="2"> {{ xo[8] }} </td>

<tr>
<td colSpan="3">{{ stanGry }} </td>
</tr>
</tbody>
</table>
`,
··styleUrls:·['./xo.component.css']
})
export·class·XoComponent·{
··stanGry='KÓŁKO I KRYŻYK';
··xo ·=·[' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '];
}
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W pliku xo.component.css umieszczamy style dla naszej planszy. Mo szablonu w postaci
własności template .
Wstawiamy komponent do pliku app.component.html:
<xo-selector></xo-selector>

Ostatnią rzeczą jaką musimy zrobić, to wskazać Angularowi powiązanie między aplikacją na
użytym selektorem. Zmieniamy w tym celu definicję modułu w pliku src/app/app.module.ts,
dodając komponent XoComponent:
import·{·XoComponent·}·from ·'./xo.component';
@NgModule({
··declarations:·[
·· ··AppComponent,·XoComponent
··],
··imports:·[
·· ··BrowserModule
··],
··providers:·[],
··bootstrap:·[AppComponent,XoComponent]
})

2) Użycie własności templateUrl wskazującej na zewnętrzny plik xo.template.html
(dotychczasową wartość template przepisujemy do tego pliku):
templateUrl:·'./xo.component.html',

3) Obsługa zdarzeń
Zmieńmy nieco nasz komponent - tak, aby obsłużyć zdarzenie onclick (kliknięcie):
export·class·XoComponent·{
··stanGry:·string·='KÓŁKO I KRYŻYK';
··public·xo:·Array<string>;
·constructor()· {
··this.xo ·=·[' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '];
·}
·public·click(event,·n,·item)·{
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··alert('Kliknąłem ['+n+']:'·+·item);
·}
}

Po wywołaniu metody click - wyświetli się komunikat potwierdzający poprawne wywołanie.
Musimy dodać takie wywołanie do każdej komórki naszej planszy:
·· ·· ·<tr>
·· ·· ··<td ·x="0"·y="0"·(click)="click($event, 0, xo[0])">·{{·xo[0]·}} ·</td
·· ·· ··<td ·x="1"·y="0"·(click)="click($event, 1, xo[1])">·{{·xo[1]·}} ·</td
·· ·· ··<td ·x="2"·y="0"·(click)="click($event,
·· ·· ·</tr>
·· ·· ·<tr>
·· ·· ··<td ·x="0"·y="1"·(click)="click($event,
·· ·· ··<td ·x="1"·y="1"·(click)="click($event,
·· ·· ··<td ·x="2"·y="1"·(click)="click($event,
·· ·· ·</tr>
·· ·· ·<tr>

2, xo[2])">·{{·xo[2]·}} ·</td

3, xo[3])">·{{·xo[3]·}} ·</td
4, xo[4])">·{{·xo[4]·}} ·</td
5, xo[5])">·{{·xo[5]·}} ·</td

·· ·· ··<td ·x="0"·y="2"·(click)="click($event, 6, xo[6])">·{{·xo[6]·}} ·</td
·· ·· ··<td ·x="1"·y="2"·(click)="click($event, 7, xo[7])">·{{·xo[7]·}} ·</td
·· ·· ··<td ·x="2"·y="2"·(click)="click($event, 8, xo[8])">·{{·xo[8]·}} ·</td
·· ·· ·</tr>

To powinno wystarczyć, aby kliknięcie w komórce planszy wywołało komunikat.
4) Logika - zmiana stanu planszy
Chcemy by stan planszy się zmieniał po kliknięciu. Nowa implementacja funkcji click():
public·click(event,·n,·item)·{
··let·newitem·:·string·=·' ';
··if ·(item==' ')·newitem='x'
··else·if ·(item=='x')·newitem='o';·
··this.xo[n]=newitem;
}

Stan komórki zmienia się wskutek kliknięć po kolei puste - x - o - puste.
5) Obsługa stanu gry
Wprowadźmy funkcję nowyStan (click ulega uproszczeniu). Potrzebujemy dodatkowo zmiennej
w której zapamietamy czyj ruch (kto):
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import·{·Component·}·from·'@angular/core';
@Component({
·selector:·'xo-selector',
·templateUrl·:· 'xo.component.html',
·styleUrls:·['./xo.component.css']
})
export·class·XoComponent·{
··stanGry='KÓŁKO I KRYŻYK';
··xo ·=·[' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' '];
··kto·=·'x';·// czyj ruch
··private ·newState·=·(ix)·=>·{
·· ··if·(this.xo[ix]·!==·' ')·return;
·· ··this.xo[ix]·=·this.kto;
·· ··if·(this.kto==='o')·{
·· ·· ··this.kto='x';
·· ·· ··this.stanGry·=·'ruch: x';
·· ··}·else·{
·· ·· ··this.kto='o';
·· ·· ··this.stanGry·=·'ruch: o';
·· ··}
·· ··if·(· ··((this.xo[0]·!== ·' ') ·&&·(this.xo[0]===this.xo[1])·&&·(this.xo
·· ·· ··· ··||·((this.xo[3]·!==·' ')·&&·(this.xo[3]===this.xo[4])·&&·(this.xo
·· ·· ··· ··||·((this.xo[6]·!==·' ')·&&·(this.xo[6]===this.xo[7])·&&·(this.xo
·· ·· ··· ··||·((this.xo[0]·!==·' ')·&&·(this.xo[0]===this.xo[3])·&&·(this.xo
·· ·· ··· ··||·((this.xo[1]·!==·' ')·&&·(this.xo[1]===this.xo[4])·&&·(this.xo
·· ·· ··· ··||·((this.xo[2]·!==·' ')·&&·(this.xo[2]===this.xo[5])·&&·(this.xo
·· ·· ··· ··||·((this.xo[0]·!==·' ')·&&·(this.xo[0]===this.xo[4])·&&·(this.xo
·· ·· ··· ··||·((this.xo[2]·!==·' ')·&&·(this.xo[2]===this.xo[4])·&&·(this.xo
·· ·· ··· ··)·{·
·· ·· ··· ·· ··this.stanGry·=·'KONIEC';
·· ·· ··· ··}
··}
··public·click(event,·n,·item)·{
·· ··this.newState(n);
··}
}

Zobacz przykład [axo]
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Powyższe rozwiązanie zmiany stanu nie jest zgodne z ideą Flux/Redux, według której nie
powinno się zmieniać stanu fragmentami, ale za każdym razem wyliczać całościowo nowy stan
komponentu. Każda taka zmiana powoduje rendering. Angular w tym miejscu dostarcza nieco
magii - plansza się aktualizuje (bez jawnego wywołania renderingu) wskutek powiązań ze
zmnienymi danymi.
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Dyrektywy
Dyrektywa modyfikuje DOM, aby zmienić wygląd, zachowanie lub układ elementów DOM. Z
perspektywy Angularj 1.x, rolę dyrektyw przyjęły komponenty. Większość zagadnień
związanych z szablonami i regułami wstrzykiwaniem zależności będzie wykonywana za pomocą
komponentów, a rolą dyrektyw pozostaje modyfikowanie ogólnego zachowania. W idealnej
sytuacji dyrektywa powinna działać w sposób niezależny od komponentu i niezwiązany ze
szczegółami implementacji.
Dyrektywy są w rzeczywistości jednym z podstawowych elementów budulcowych
wykorzystywanych do tworzenia aplikacji. Komponenty Angulara można bowiem traktować jako
"dyrektywy z widokami" (zwykłe dyrektywy nie mają własnego widoku).
Istnieją zatem trzy główne typy dyrektyw w Angular:
Komponent.
Attribute directives - dyrektywy zmieniające zachowanie komponentu lub elementu, ale nie
wpływające na szablon
Structural Directives - dyrektywy, które zmieniają zachowanie komponentu lub elementu,
wpływając na sposób renderowania szablonu
Angular dostarcza kilka wbudowanych dyrektyw. Możemy jednak tworzyć także własne
(dekoratorem @Directive). Poniższy przykład wyjaśnia zarówno proces tworzenia jak i użycia
dyrektyw.
Stwórzmy dyrektywę o nazwie "topbackground" modyfikującą komponent tak, aby jego tło było
w niebieskim kolorze:
import·{·Directive,·ElementRef,·Renderer·}·from·'@angular/core';
@Directive({·
··selector:·'[topbackground]'·
})
export·class·TopbackgroundDirective·{
··constructor(renderer:·Renderer,·el:· ElementRef)·{
·· ··renderer.setElementStyle(el.nativeElement,·'backgroundColor',·'#027FF4'
··}
}
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Musimy ją dodać do deklaracji w modułu:
import·{·TopbackgroundDirective·}·from·'./app.directives';
@NgModule({
··imports:·[BrowserModule],
··declarations:·[AppComponent,·TopbackgroundDirective],
··bootstrap:·[AppComponent]
})
export·class·AppModule·{
}

Przykład wykorzystania [100]:
import·{·Component·}·from·'@angular/core';
@Component({
··selector:·'app-root',
··template:·'<b topbackground>Start aplikacji Angular!</b>'
})
export·class·AppComponent·{
}
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Dyrektywy dotyczące atrybutów
Angular ma wbudowane dyrektywy atrybutów, takie jak ngClass i ngStyle , które działają
na dowolnym komponencie lub elemencie.

Dyrektywa NgStyle
Dyrektywa ngStyle modyfikuje atrybut style komponentu lub elementu. Oto przykład:
import·{·Component·}·from·'@angular/core';
@Component({
··selector:·'app-style-example',
··template:·`
<p style="padding: 1rem"
[ngStyle]="{
color: 'red',
'font-weight': 'bold',
borderBottom: borderStyle
}">
<ng-content></ng-content>
</p>
`
})
export·class·StyleExampleComponent·{
··borderStyle·=·'1px solid black';
}

Zobacz przykład [010]
Zwróć uwagę, że powiązanie dyrektywy działa dokładnie tak samo, jak powiązanie atrybutów
komponentów. Tutaj wiążemy wyrażenie, literał obiektu, do dyrektywy ngStyle , więc nazwa
dyrektywy musi być ujęta w nawiasy kwadratowe.

ngStyle

. Akceptuje obiekt, którego

właściwości i wartości definiują styl elementu w którym użyto dyrektywy. Zauważ także, że
zarówno atrybut html

style , jak i Angularowy

ngStyle

mogą być używane łącznie

podczas stylizowania elementu.
Możemy usunąć właściwości stylu z szablonu do komponentu jako właściwość obiektu, która
następnie zostanie przypisany do NgStyle przy użyciu powiązania właściwości. Pozwala to na
dynamiczne zmiany wartości, a także zapewnia elastyczność dodawania i usuwania właściwości
stylu.
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@Component({
··selector:·'app-style-example',
··template:·`
<p style="padding: 1rem"
[ngStyle]="alertStyles">
<ng-content></ng-content>
</p>
`
})
export·class·StyleExampleComponent·{
··borderStyle·=·'1px solid black';
··alertStyles·=·{
·· ··'color':·'red',
·· ··'font-weight':·'bold',
·· ··'borderBottom':·this.borderStyle
··};
}

Dyrektywa NgClass
Dyrektywa

ngClass

zmienia atrybut class , który jest powiązany z komponentem lub

elementem, do którego jest przyłączony. Istnieje kilka różnych sposobów korzystania z
dyrektywy.

Wiązanie łańcucha
Możemy powiązać ciąg bezpośrednio z atrybutem. Działa to podobnie do dodawania atrybutu
class w html.

@Component({
··selector:·'app-class-as-string',
··template:·`
<p ngClass="centered-text underlined" class="orange">
<ng-content></ng-content>
</p>
`,
··styles: ·[`
.centered-text {
text-align: center;
}
.underlined {
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border-bottom: 1px solid #ccc;
}
.orange {
color: orange;
}
`]
})
export·class·ClassAsStringComponent·{
}

Zobacz przykład [011]
W tym przypadku wiążemy ciąg bezpośrednio, więc unikamy umieszczania dyrektywy w
nawiasach kwadratowych. Zauważ także, że

ngClass

można (analogicznie jak ngStyle)

używać łącznie z atrybutem class . Z ich połączenia definiuje się klasy końcowe.

Wiązanie tablicy
@Component({
··selector:·'app-class-as-array',
··template:·`
<p [ngClass]="['warning', 'big']">
<ng-content></ng-content>
</p>
`,
··styles: ·[`
.warning {
color: red;
font-weight: bold;
}
.big {
font-size: 1.2rem;
}
`]
})
export·class·ClassAsArrayComponent·{
}

Zobacz przykład [011]
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Tutaj, ponieważ wiążemy się z dyrektywą ngClass za pomocą wyrażenia, musimy ująć nazwę
dyrektywy w nawiasach kwadratowych. Przejście w tablicy jest przydatne, gdy chcemy, aby
funkcja zawierała listę odpowiednich nazw klas.

Wiązanie obiektu
Wreszcie obiekt może być związany z dyrektywą. Angular stosuje każdą nazwę właściwości tego
obiektu do komponentu, jeśli ta właściwość jest prawdziwa.
@Component({
··selector:·'app-class-as-object',
··template:·`
<p [ngClass]="{ card: true, dark: false, flat: flat }">
<ng-content></ng-content>
<br>
<button type="button" (click)="flat=!flat">Toggle Flat</button>
</p>
`,
··styles: ·[`
.card {
border: 1px solid #eee;
padding: 1rem;
margin: 0.4rem;
font-family: sans-serif;
box-shadow: 2px 2px 2px #888888;
}
.dark {
background-color: #444;
border-color: #000;
color: #fff;
}
.flat {
box-shadow: none;
}
`]
})
export·class·ClassAsObjectComponent·{
··flat:·boolean·=·true;
}

Zobacz przykład [011]
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Widzimy tutaj, że ponieważ właściwości obiektu card i flat są prawdziwe, są stosowane,
natomiast dark ma wartość false, więc nie jest stosowana.
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Dyrektywy strukturalne
Dyrektywy strukturalne pozwalają na modyfikację procesu renderowania komponentu. Angular
ma kilka wbudowanych dyrektyw strukturalnych, odpowiadających instrukcjom JavaScript:
ngIf , ngFor i ngSwitch .

Dyrektywy strukturalne mają własną specjalną składnię w szablonie (lukier syntaktyczny).
@Component({
··selector:·'app-directive-example',
··template:·`
<p *structuralDirective="expression">
blok zawarty w obrębie dyrektywy.
</p>
`
})

Zamiast być ujęte w nawiasy kwadratowe, nasza fikcyjna dyrektywa strukturalna jest
poprzedzana gwiazdką. Zauważ, że powiązanie nadal jest wiązaniem wyrażenia, nawet jeśli nie
ma nawiasów kwadratowych. Wspomniany "lukier syntaktyczny" zastępuje rzeczywisty zapis (z
nawiasami). Zapis dyrektywy z gwiazdką jest bardziej intuicyjny i podobny do sposobu użycia
dyrektyw w Angular 1. Powyższy szablon komponentu jest równoważny z następującym:
@Component({
··selector:·'app-directive-example',
··template:·`
<ng-template [structuralDirective]="expression">
<p>
blok zawarty w obrębie dyrektywy.
</p>
</ng-template>
`
})

Uwaga! Początkowo (Angular 2) nie stosowano znacznika ng-template, tylko template
(można to znaleźć w starszych podręcznikach).
Widzimy przy okazji, że dyrektywy strukturalne używają znacznika ng-template . Angular
ma również wbudowaną dyrektywę template , która robi to samo:
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@Component({
··selector:·'app-directive-example',
··template:·`
<p template="structuralDirective expression">
Under a structural directive.
</p>
`
})

Zobacz przykład: [012]

Dyrektywa NgIf
Dyrektywa ngIf warunkowo dodaje lub usuwa węzeł DOM na podstawie tego, czy wyrażenie
jest prawdziwe, czy nie.
Oto nasz komponent aplikacji, w którym używamy dyrektywę ngIf do włączenia komponentu
przykładowego.
@Component({
··selector:·'app-root',
··template:·`
<button type="button" (click)="toggleExists()">Toggle Component</button>
<hr>
<app-if-example *ngIf="exists">
Hello
</app-if-example>
`
})
export·class·AppComponent·{
··exists·=·true;
··toggleExists()·{
·· ··this.exists·=·!this.exists;
··}
}

Zobacz przykład [012]
Kliknięcie przycisku spowoduje przełączenie, czy IfExampleComponent (implementujący ifexample) istnieje w DOM, a nie tylko to, czy jest widoczne, czy nie!. Oznacza to, że za każdym
razem, gdy przycisk zostanie kliknięty,

IfExampleComponent

zostanie utworzony lub
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zniszczony. Może to stwarzać problem w przypadku komponentów, które są złożone ("drogie"
tworzenie/niszczenie). W takich przypadkach lepiej jest unikać użycia ngIf .

Dyrektywa NgFor
Dyrektywa

jest sposobem na powtórzenie szablonu z możliwością użycia w nim

NgFor

iterowanego w pętli elementu (tak jak w pętli for/of):
@Component({
··selector:·'app-root',
··template:·`
<app-for-example *ngFor="let episode of episodes" [episode]="episode">
{{episode.title}}
</app-for-example>
`
})
export·class·AppComponent·{
··episodes·=·[
·· ··{·title:·'Winter Is Coming', ·director:·'Tim Van Patten'·},
·· ··{·title:·'The Kingsroad',·director:·'Tim Van Patten'·},
·· ··{·title:·'Lord Snow',·director:·'Brian Kirk'·},
·· ··{·title:·'Cripples, Bastards, and Broken Things',·director:·'Brian Kirk'
·· ··{·title:·'The Wolf and the Lion',· director:·'Brian Kirk'· },
·· ··{·title:·'A Golden Crown',·director:·'Daniel Minahan'·},
·· ··{·title:·'You Win or You Die',·director:·'Daniel Minahan'·},
·· ··{·title:·'The Pointy End',·director:·'Daniel Minahan'·}
··];
}

Zobacz przykład [012]
Dyrektywa NgFor

ma inną składnię niż inne dyrektywy, które widzieliśmy. Jeśli znasz już

instrukcję for ... of, zauważ, że są prawie identyczne. NgFor pozwala określić obiekt iteracyjny
(lista) i nazwę, pod którą będzie występował każdy element tego obiektu / listy. W naszym
przykładzie jest to

episode . Dyrektywa robi dodatkowe przetwarzanie, więc gdy jest ona

rozszerzona do postaci szablonu, wygląda nieco inaczej:
@Component({
··selector:·'app',
··template:·`
<ng-template ngFor [ngForOf]="episodes" let-episode>
<app-for-example [episode]="episode">
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{{episode.title}}
</app-for-example>
</ng-template>
`
})

Zobacz przykład [012]
Zwróć uwagę na własność

let-episode

elemntu ng-template. Dyrektywa

NgFor

wykorzystuje niektóre zmienne w swoim kontekście / zasięgu. W taki sposób można zapisywać
utworzenie zmiennej episode ( let-episode

). Jak widać skłądnia z gwiazdką jest dużo

bardziej intuicyjna,

Zmienne lokalne
NgFor dostarcza również inne wartości, które mogą być użyte jako zmienne lokalne:

index - pozycja aktualnej pozycji w iteracji zaczynająca się od 0
first - true , jeśli bieżący element jest pierwszym elementem w iteracji
last - true , jeśli bieżący element jest ostatnim elementem w iteracji
even - true , jeśli bieżący indeks jest liczbą parzystą
odd - true , jeśli bieżący indeks jest liczbą nieparzystą
@Component({
··selector:·'app-root',
··template:·`
<app-for-example
*ngFor="let episode of episodes; let i = index; let isOdd = odd"
[episode]="episode"
[ngClass]="{ odd: isOdd }">
{{i+1}}. {{episode.title}}
</app-for-example>
<hr>
<h2>Desugared</h2>

<ng-template ngFor [ngForOf]="episodes" let-episode let-i="index" let-isOdd="odd"
<for-example [episode]="episode" [ngClass]="{ odd: isOdd }">
{{i+1}}. {{episode.title}}
</for-example>
</ng-template>
`
})
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Ten przykład pokazuje przy okazji naturalne użycie dyrektywy ngClass powiązanej z obiektem
(warunkowe określenie stylu).
Zobacz przykład [058]

trackBy
Często

NgFor

służy do iteracji poprzez listę obiektów z unikalnym polem ID. W takim

przypadku możemy udostępnić funkcję trackBy , która pomaga Angularowi śledzić elementy
na liście, dzięki czemu może wykryć, które elementy zostały dodane lub usunięte i poprawić
wydajność.
Angular radzi sobie bez tego, ale gdy stworzys własną listę obiektów, przekazywaną przez API,
być możemy stworzyć bardziej optymalne mechanizmy.
Na przykład, jeśli przycisk

Add Episode

może uzyskać nową listę epizodów (odcinków

serialu), ale możemy nie chcieć niszczyć i ponownie tworzyć wszystkich elementów na liście.
Jeśli epizody mają unikalny identyfikator, możemy dodać funkcję trackBy:
@Component({
··selector:·'app-root',
··template:·`
<button
(click)="addOtherEpisode()"
[disabled]="otherEpisodes.length === 0">
Add Episode
</button>
<app-for-example
*ngFor="let episode of episodes;
let i = index; let isOdd = odd;
trackBy: trackById" [episode]="episode"
[ngClass]="{ odd: isOdd }">
{{episode.title}}
</app-for-example>
`
})
export·class·AppComponent·{
··otherEpisodes·=·[
·· ··{·title:·'Two Swords',·director:·'D. B. Weiss',·id:· 8·},
·· ··{·title:·'The Lion and the Rose',· director:·'Alex Graves',·id:·9 ·},
·· ··{·title:·'Breaker of Chains',·director:·'Michelle MacLaren',·id: ·10·}
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·· ··{·title:·'Oathkeeper',·director:·'Michelle MacLaren',·id:·11·}]
··episodes·=·[
·· ··{·title:·'Winter Is Coming', ·director:·'Tim Van Patten',· id:·0·},
·· ··{·title:·'The Kingsroad',·director:·'Tim Van Patten',·id:·1·},
·· ··{·title:·'Lord Snow',·director:·'Brian Kirk',·id:·2· },
·· ··{·title:·'Cripples, Bastards, and Broken Things',·director:·'Brian Kirk'
·· ··{·title:·'The Wolf and the Lion',· director:·'Brian Kirk',·id:·4·},
·· ··{·title:·'A Golden Crown',·director:·'Daniel Minahan',·id:·5·},
·· ··{·title:·'You Win or You Die',·director:·'Daniel Minahan',·id:·6 ·}
·· ··{·title:·'The Pointy End',·director:·'Daniel Minahan',·id:·7·}
··];
··addOtherEpisode()·{
·· ··// We want to create a new object reference for sake of example
·· ··let·episodesCopy·=·JSON.parse(JSON.stringify(this.episodes))
·· ··this.episodes=[...episodesCopy,this.otherEpisodes.pop()];
··}
··trackById(index:·number,·episode:·any):·number·{
·· ··return·episode.id;
··}
}

Aby zobaczyć, jak może to wpłynąć na komponent ForExample , dodajmy do niego trochę
logowania.
export·class·ForExampleComponent ·{
··@Input()·episode;
··ngOnInit()·{
·· ··console.log('component created',·this.episode)
··}
··ngOnDestroy()·{
·· ··console.log('destroying component',·this.episode)
··}
}

Zobacz przykład [059]
Kiedy oglądamy przykład, gdy klikamy Add Episode widzimy wyjście konsoli wskazujące,
że został utworzony tylko jeden komponent - dla nowo dodanego elementu do listy.
Jednakże, gdybyśmy usunęli

trackBy

z * ngFor

- za każdym razem, gdy klikniemy

przycisk, zobaczymy, że elementy w komponencie zostaną zniszczone i odtworzone.
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Zobacz przykład bez trackBy [059a]

Dyrektywy NgSwitch
ngSwitch składa się z dwóch dyrektyw: dyrektywy atrybutów i dyrektywy strukturalnej. Jest

bardzo podobny do instrukcji switch w JavaScript i innych językach programowania.
@Component({
··selector:·'app-root',
··template:·`
<div class="tabs-selection">
<app-tab [active]="isSelected(1)" (click)="setTab(1)">Tab 1</app-tab>
<app-tab [active]="isSelected(2)" (click)="setTab(2)">Tab 2</app-tab>
<app-tab [active]="isSelected(3)" (click)="setTab(3)">Tab 3</app-tab>
</div>
<div [ngSwitch]="tab">
<app-tab-content *ngSwitchCase="1">Tab content 1</app-tab-content>
<app-tab-content *ngSwitchCase="2">Tab content 2</app-tab-content>
<app-tab-content *ngSwitchCase="3"><app-tab-3></app-tab-3></app-tab-content>
<app-tab-content *ngSwitchDefault>Select a tab</app-tab-content>
</div>
`
})
export·class·AppComponent·{
··tab:·number·=·0;
··setTab(num:·number)·{
·· ··this.tab·=· num;
··}
··isSelected(num:·number)·{
·· ··return·this.tab·===·num;
··}
}

Zobacz przykład [061]
Widzimy, jak dyrektywa atrybutu ngSwitch jest dołączona do elementu. Wyrażenie związane
z dyrektywą określa, co będzie porównywane w dyrektywach strukturalnych i ngSwitchCase.
Jeśli wyrażenie związane z ngSwitchCase pasuje do wyrażenia z ngSwitch , komponenty
te są tworzone, a pozostałe niszczone. Jeśli żaden z przypadków nie jest zgodny, zostaną
utworzone komponenty przypisane do ngSwitchDefault . Zauważ, że wiele komponentów
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można dopasować za pomocą

ngSwitchCase

i w takich przypadkach zostaną utworzone

wszystkie pasujące komponenty. Ponieważ komponenty są tworzone lub niszczone, należy
pamiętać o kosztach.

Korzystanie z wielu dyrektyw strukturalnych
Czasami będziemy chcieli łączyć ze sobą wiele dyrektyw strukturalnych, takich jak iterowanie za
pomocą

ngFor , w połączeniu z

ngIf . Łączenie dyrektyw strukturalnych może jednak

prowadzić do nieoczekiwanych rezultatów, dlatego Angular dopuszcza szablony tylko z jedną
dyrektywą strukturalną naraz. Aby zastosować wiele dyrektyw, będziemy musieli rozwinąć
tagi oznaczające składnię (ng-template).
import·{Component}·from·'@angular/core';
@Component({
··selector:·'app-root',
··template:·`
<ng-template ngFor [ngForOf]="[1,2,3,4,5,6]" let-item>
<div *ngIf="item > 3">
{{item}}
</div>
</ng-template>
`
})
export·class·AppComponent·{
}

Zobacz przykład [062]
Tak haj poprzednim przykładzie na zakładkach można użyć ngFor i ngSwitch .
import·{·Component·}·from·'@angular/core';
@Component({
··selector:·'app-root',
··template:·`
<div class="tabs-selection">
<app-tab
*ngFor="let tab of tabs; let i = index"
[active]="isSelected(i)"
(click)="setTab(i)">

67

{{ tab.title }}
</app-tab>
</div>
<div [ngSwitch]="tabNumber">
<ng-template ngFor let-tab [ngForOf]="tabs" let-i="index">
<app-tab-content *ngSwitchCase="i">
{{tab.content}}
</app-tab-content>
</ng-template>
<app-tab-content *ngSwitchDefault>Select a tab</app-tab-content>
</div>
`,
··styles: ·[`
:host {
font-family: Arial;
}
.tabs-selection {
background-color: #ddd;
display: flex;
box-sizing: border-box;
flex-direction: row;
padding-left: 16px;
padding-right: 16px;
width: 100%;
}
`]
})
export·class·AppComponent·{
··tabNumber·=·-1;
··tabs·=·[
·· ··{·title:·'Tab 1',·content:·'Tab content 1'·},
·· ··{·title:·'Tab 2',·content:·'Tab content 2'·},
·· ··{·title:·'Tab 3',·content:·'Tab content 3'·},
··];
··setTab(num:·number)·{
·· ··this.tabNumber·=·num;
··}
··isSelected(num:·number)·{
·· ··return·this.tabNumber·===·num;
··}
}
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Zobacz przykład [063]
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Potoki
Angular 2 wprowadził nowy sposób filtrowania danych:

pipe

(potoki). Potoki są

zamiennikiem
dla filtrów Angular 1.x.

Używanie potoków
Podobnie jak filtr, pipe pobiera również dane jako dane wejściowe i przekształca je na pożądaną
postać. Na przykład na odpowiedni zapis waluty jak w przykładzie poniżej:
import·{·Component·}·from·'@angular/core';
@Component({
··selector:·'product-price',
··template:·`<p>Total price of product is {{ price | currency }}</p>`
})
export·class·ProductPrice·{
··price·= ·100.1234;
}

Zobacz przykład [032]

Przekazywanie parametrów
Potok może przyjmować opcjonalne parametry, aby zmodyfikować wyjście. Aby przekazać
parametry do potoku, po prostu dodaj dwukropek i wartość parametru na końcu wyrażenia
potoku:
pipeName: parameterValue

W ten sposób możesz również przekazać wiele parametrów:
pipeName: parameter1: parameter2

import·{·Component·}·from·'@angular/core';
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@Component({
·· ··selector:·'app-root',
·· ··template:·'<p>Total price of product is {{ price | currency: "CAD": true: "1.2-4"
})
export·class·AppComponent·{
··price·= ·100.123456;
}

Zobacz przykład [034]

Łańcuchy potoków
Możemy łączyć ze sobą potoki, aby użyć wielu potoków w jednym wyrażeniu.
import·{·Component·}·from·'@angular/core';
@Component({
·· ··selector:·'app-root',
·· ··template:·
·'<p>Total price of product is {{ price | currency: "CAD": true: "1.2-4" | lowercase
})
export·class·ProductPrice·{
··price·= ·100.123456;
}

Zobacz przykład [033]

Potoki ze stanem
Istnieją dwie kategorie potoków:
Stateless Pipes to czyste funkcje, które przepuszczają dane wejściowe, nie pamiętając
niczego ani nie powodując wykrywalnych efektów ubocznych. Większość potoków jest
bezstanwych.. CurrencyPipe , którego użyliśmy i własny potok, którą stworzyliśmy, to
przykłady takich bezstanowych potoków.
Stateful Pipes to te, które mogą zarządzać stanem danych. Potok ze stanem tworzy żądanie,
przechowuje odpowiedź i wyświetla dane wyjściowe. Stateful Pipes należy stosować
ostrożnie.
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Angular dostarcza AsyncPipe , który jest stanowy.

AsyncPipe
AsyncPipe może odbierać

Promise

lub Observable

(zob. rozdział "Obserwacje") jako

dane wejściowe i zwracać otrzymane wartości po przetworzeniu. Jest to potok ze stanem,
ponieważ pobiera dane wejściowe (nie są dane z chwilą uruchomienia potoku).

@Component({
··selector:·'app-root',
··template:·`
<p>Total price of product is {{fetchPrice | async | currency:"CAD":true:"1.2-2"}}
<p>Seconds: {{seconds | async}} </p>
`
})
export·class·AppComponent·{
··fetchPrice·=· new·Promise((resolve,·reject)·=>·{
·· ··setTimeout(()·=>·resolve(10),·500);
··});
··seconds ·=·Observable.of(0).concat(Observable.interval(1000))
}

Zobacz przykład [036]
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Tworzenie własnych potoków
Poza używaniem standardowych potoków, Angular pozwala tworzyć własne. Każda
niestandardowa potoku musi:
Posiadać dekorator @Pipe z metadanymi potoku, wśród których jest własność name . Ta
wartość zostanie wykorzystana do wywołania potoku. Musi to być poprawny identyfikator
JavaScript.
Implementować metodę transformacji interfejsu PipeTransform . Ta metoda pobiera z
potoku wartość oraz zmienną liczbę argumentów dowolnego typu i zwracają wartość
przekształconą ( piped ).
import·{·Pipe,· PipeTransform·}·from·'@angular/core';
const·FILE_SIZE_UNITS·=·['B',·'KB',·'MB',·'GB',·'TB',·'PB',·'EB',·'ZB',·'YB'
const·FILE_SIZE_UNITS_LONG·=·['Bytes',·'Kilobytes',·'Megabytes',·
·· ·· ··· ·· ·'Gigabytes',·'Pettabytes',·'Exabytes',·'Zettabytes',·'Yottabytes'
@Pipe({
··name:·'formatFileSize'
})
export·class·FormatFileSizePipe·implements·PipeTransform·{
··transform(sizeInBytes:·number, ·longForm:·boolean):·string·{
·· ··const ·units·=·longForm
·· ·· ··?·FILE_SIZE_UNITS_LONG
·· ·· ··:·FILE_SIZE_UNITS;
·· ··let·power·=·Math.round(Math.log(sizeInBytes)/Math.log(1024));
·· ··power ·=·Math.min(power, ·units.length·-·1);
·· ··const ·size· =·sizeInBytes/Math.pow(1024,·power);·// size in new units
·· ··const ·formattedSize·=·Math.round(size·*·100)/100;·// keep up to 2 decimals
·· ··const ·unit· =·units[power];
·· ··return·`${formattedSize} ${unit}`;
··}
}

Każdy parametr rozdzielany dwukropkami w szablonie odwzorowuje jeden argument metody w
tej samej kolejności.
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import·{·Component·}·from·'@angular/core';
@Component({
··selector:·'app-root',
··template:·`
<div>
<p *ngFor="let f of fileSizes">{{ f | formatFileSize }}</p>
<p>{{ largeFileSize | formatFileSize:true }}</p>
</div>`
})
export·class·AppComponent·{
··fileSizes·=·[10,·100,·1000,·10000,·100000,·10000000,·10000000000];
··largeFileSize·=·Math.pow(10,·15)
}

Zobacz przykład [0038]

Tworzenie potoków ze stanem
Potoki są domyślnie bezstanowe. Aby zadeklarować, że potok jest stanowy, ustawiamy
właściwość pure dekoratora @Pipe na wartość false. To ustawienie mówi systemowi
wykrywania zmian Angular, aby sprawdzał wynik potoku w każdym cyklu, niezależnie od tego,
czy wejście potoku uległo zmianie, czy nie (zmiany mogą dotyczyć stanu).
import·{·Pipe,· PipeTransform,·ChangeDetectorRef·}·from·'@angular/core';
import·{·Observable,·interval·}·from·'rxjs';
import·{·take·}·from·'rxjs/operators';
// zob. https://angular.io/guide/rx-library
// naive implementation assumes small number increments
@Pipe({
··name:·'animateNumber',
··pure:·false
})
export·class·AnimateNumberPipe·implements·PipeTransform· {
··private ·currentNumber:·number·=·null;·// intermediary number
··private ·targetNumber:·number·= ·null;
··transform(targetNumber:·number):·string·{
·· ··if·(targetNumber·!==·this.targetNumber)·{
·· ·· ··this.currentNumber·=·this.targetNumber·||·targetNumber;
·· ·· ··this.targetNumber·=·targetNumber;
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·· ·· ··const·difference·=·this.targetNumber·-·this.currentNumber
·· ·· ··const·msecCounter·=·interval(100).pipe(·take(difference)·);
·· ·· ··msecCounter.subscribe(n·=> ·{
·· ·· ··· ·· ·this.currentNumber++;
·· ·· ··· ·});
·· ··}
·· ··return·String(this.currentNumber);
··}
}

Zobacz przykład[037]
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Dyrektywy i potoki - praktyczny przykład
Spróbujmy wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Portal czasopisma internetowego
argumenty.net udostępnia API za pomocą którego można odczytać artykuły. Na przykład
http://www.argumenty.net/jarg.php?/g/n/58 ściągnie najnowszy artykuł z kategorii 58. Ponieważ
na razie nie zajmujemy się transmisją, zbudujmy moduł udostępniający odczytane treści w
postaci listy (json.ts):
export·class·fromJson·{
·public··boxes· =·[];
·public·cat58·=·
·{·
·· ·catid:58,·
·· ·art:·{
·· ·· ·id:"2580",
·· ·· ·title:"Kredyty \u201efrankowe\u201d w wojnie hybrydowej",
·· ·· ·content:"<p>......<\/p>"
·· ·}
·};
·public·cat60·=·
·{
·· ·catid:60,
·· ·art:·{
·· ··id:"1894",
·· ··title:"Optymistycznie o Grecji",
·· ··content:"<p>. ...<\/p>"
·· ·}
·};
·constructor()· {
·· ··this.boxes.push(this.cat58); ·
·· ··this.boxes.push(this.cat60);
·}
}

Teraz możemy stworzyć komponent wyświetlający ramki z artykułami:
import·{·Component,·EventEmitter,·Input,·Output·}·from·'@angular/core';
import·{·fromJson·}·from·'./json';
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@Component({
··selector:·'dashboard',
··template:·`<div *ngFor="let box of json.boxes"
[class]="box.catid" [id]="box.art.id">
<h1>{{box.art.title}}</h1>
<div [innerHTML]="box.art.content">
</div>
</div>`
··})
export·class·DashboardComponent·{
··json·:·fromJson;
··constructor()·{
·· ··this.json·=·new·fromJson();
··}
}

Zauważmy jak bez problemów - stosując notację kropkową - możemy w szablonach sięgać do
wnętrza obiektów. Ponieważ ściągnięta z internetu treść artykułu jest zakodowana w HTML - nie
możemy jej wpisać w szablon tak jak tytuł - gdyż znaczniki html zostaną przetworzone tak, aby
były widoczne. Dlatego spinamy ją z własnością innerHTML znacznika div.
Aby wyświetlić artykuły - wystarczy wpisać w szablonie:
<dashboard></dashboard>

Dodajmy teraz filtr, który opakuje nam treść artykułu (wipe.pipes.ts):
import·{·Pipe,· PipeTransform·}·from·'@angular/core';
@Pipe({
··name:·'wrap'
})
export·class·WrapContentPipe·implements·PipeTransform·{
··transform(text·:·string): ·string·{
·· ·· ··return·'<div class="content">'+text+'</div>';
··}
}

Możemy go zastosować (po zaimportowaniu do modułu):
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<div ·[innerHTML]="box.art.content | wrap"></div>

Aby uzyskać większą swobodę w redagowaniu okienek z artykułami, stwórzmy jeszcze jeden
komponent (box.component.ts):
import·{·Component,·Input·} ·from ·'@angular/core';
@Component({
··selector:·'box',
··template:·`
<div class="box"
>
<div class="inner">
<div class="title">{{ title }}</div>
<ng-content></ng-content>
</div>
</div>
`,
··styleUrls:·['./box.component.css']
})
export·class·BoxComponent·{
··@Input()·catid·:·number;
··@Input()·id·:·number;
··@Input()·title·:·string;
}

Użycie ng-content oznacza, że chcemy rzekazać treść artykułu jako projekcję. Natomiast
tytuł i identyfikatory - poprzez zwykły Input() .
Drobna zmiana w dashboard.component.ts pozwoli na wykorzystanie nowo stworzonego
komponentu:
··template:·`<box *ngFor="let box of json.boxes"
[catid]="box.catid" [id]="box.art.id"
[title]="box.art.title">
<div
[innerHTML]="box.art.content | wrap">
</div>
</box>
`
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Na koniec dodajmy zmianę stylu - zależnie od tego, czy wyświetlany artykuł jest "topowy"
(dodajmy wartość topnews do listy w json.ts). Zastosujmy w tym celu obiekt do użycia w
dyrektywie ngStye o nazwie boxStyle. Jego ustawienie możemy zmieniać w zdarzeniu
ngOnChanges należącym do cyklu życia komponentu. Wymaga to zastosowania interfejsu
OnChanges.
import·{·Component,·Input,·OnChanges·}·from·'@angular/core';
@Component({
··selector:·'box',
··template:·`
<div class="box"
[ngStyle]=boxStyle
>
<div class="inner">
<div class="title">{{ title }}</div>
<ng-content></ng-content>
</div>
</div>
`,
··styleUrls:·['./box.component.css']
})
export·class·BoxComponent·implements·OnChanges{
··@Input()·catid·:·number;
··@Input()·id·:·number;
··@Input()·title·:·string;
··@Input()·topnews·:·number;
··public·boxStyle·=·{·};·
··ngOnChanges()··{
·· ··if·(this.topnews)
·· ·· ··· ·this.boxStyle=·{·'color' ·:·'blue'}
·· ··else·this.boxStyle·=·{·};
··}
}

Zobacz pełny przykład: [arg0]
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Obserwacje
Obserwacje (

Observables

) nie są cechą Angulara, ale standard zarządzania

asynchronicznym przetwarzaniem danych, proponowany dla kolejnych wydań EcmaScript.
Angular wykorzystuje implementację tego standardu z biblioteki RxJS.
Obserwacje otwierają ciągły kanał komunikacji, w którym może znajdować się wiele wartości
danych
emitowanych w czasie. Z tego otrzymujemy schemat radzenia sobie z danymi za pomocą
operacje tablicowych do analizowania, modyfikowania i utrzymywania danych. Zastosowania
Angular Observables to przede wszystkim w obsługa HTTP i wydarzeń w systemie.

Integracja z RxJS
Z Angularem można integrować projekty obsługi stanu - takie jak Redux czy RxJS. Obsługują
one jednokierunkowy przepływ danych. Obserwacje pochodzą właśnie z RxJS. Biblioteka RxJS
(pełna nazwa: Reactive Extensions) jest wykorzystywana przez Angular do wykrywania i
propgowania zmian w aplikacji i propagowania zdarzeń. Obiekt Observer reaguje na zdarzenia,
przekazując je subskrybentom za pomocą obiektu Observable . Podstawową funkcją Observable
jest subscribe(), wywoływana z trzema parametrami:
onNext() - wywoływana po wystąpieniu nowego zdarzenia.
onError() - wywoływana po wystąpieniu błędu.
onCompleted() - wywoływana po zakończeniu sekwencji zdarzeń.
Tylko pierwszy (onNext) jest obowiązkowy. Przepływem zdarzeń można zarządzać za pomocą
zestawu funkcji nazwanych operatorami.
Zobacz:

https://blog.angular-university.io/how-to-build-angular2-apps-using-rxjs-observable-

data-services-pitfalls-to-avoid/
https://dzone.com/articles/observables-with-the-angular-5
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Stosowanie Obserwacji
Oto elementarny przykład tworzenia i używania elementu

Observable

w komponencie

Angulara:
import·{Component}·from·'@angular/core';
import·{Observable}·from·'rxjs/Observable';
@Component({
·· ··selector:·'app-root',
·· ··template:·`
<b>Angular Component Using Observables!</b>
<h6 style="margin-bottom: 0">VALUES:</h6>
<div *ngFor="let value of values">- {{ value }}</div>
<h6 style="margin-bottom: 0">ERRORs:</h6>
<div>Errors: {{anyErrors}}</div>
<h6 style="margin-bottom: 0">FINISHED:</h6>
<div>Finished: {{ finished }}</div>
<button style="margin-top: 2rem;" (click)="init()">Init</button>
`
})
export·class·AppComponent·{
··private ·data:·Observable<number>;
··private ·values:·Array<number>·=·[];
··private ·anyErrors:·boolean;
··private ·finished:·boolean;
··constructor()·{
··}
··init()·{
·· ·· ··this.data·=·new·Observable(observer·=>·{
·· ·· ··· ·· ·setTimeout(()·=>·{
·· ·· ··· ·· ··· ··observer.next(42);
·· ·· ··· ·· ·},·1000);
·· ·· ··· ·· ·setTimeout(()·=>·{
·· ·· ··· ·· ··· ··observer.next(43);
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·· ·· ··· ·· ·},·2000);
·· ·· ··· ·· ·setTimeout(()·=>·{
·· ·· ··· ·· ··· ··observer.complete();
·· ·· ··· ·· ·},·3000);
·· ·· ··});
·· ·· ··let ·subscription·=·this.data.subscribe(
·· ·· ··· ·· ·value·=>·this.values.push(value),
·· ·· ··· ·· ·error·=>·this.anyErrors·=·true,
·· ·· ··· ·· ·()·=>·this.finished·=·true
·· ·· ··);
··}
}

Zobacz przykład [039]
Najpierw importujemy

Observable

do naszego komponentu z rxjs/Observable .

Następnie tworzymy strumień danych ( data ) typu number. Czyli strumień danych będzie
ciągiem liczb.
W tym strumieniu (obiekt klasy Observable ) tworzymy subskrypcję ( subscribe ), która
definiuje reakcję na dane, błędy i zakończenie strumienia z powodzeniem.
Zamiast subscribe możemy użyć

forEach

do nasłuchiwania danych. Kluczową różnicą

między forEach i subscribe jest sposób obsługi wywołań zwrotnych błędu i zakończenia.
Wywołanie

forEach

działa na obietnicach (promises). Kiedy

Observable

się kończy,

obietnica zostaje rozwiązana. Kiedy Observable napotka błąd, obietnica zostaje odrzucona.
Możesz myśleć o Observable.of(1, 2, 3).forEach(doSomething) jako semantycznie
równoważnym:
new·Promise((resolve,·reject)·=> ·{
··Observable.of(1,·2,·3).subscribe(
·· ··doSomething,
·· ··reject,
·· ··resolve);
});

Wzorzec forEach jest przydatny w przypadku sekwencji zdarzeń, które można spodziewać się
tylko raz.
export·class·AppComponent·{

82

··private ·data:·Observable<number>;
··private ·values:·Array<number>·=·[];
··private ·status·=·"";
··constructor()·{
··}
··init()·{
·· ·· ··this.data·=·new·Observable(observer·=>·{
·· ·· ··· ·· ·setTimeout(()·=>·{
·· ·· ··· ·· ··· ··observer.next(42);
·· ·· ··· ·· ·},·1000);
·· ·· ··· ·· ·setTimeout(()·=>·{
·· ·· ··· ·· ··· ··observer.next(43);
·· ·· ··· ·· ·},·2000);
·· ·· ··· ·· ·setTimeout(()·=>·{
·· ·· ··· ·· ··· ··observer.complete();
·· ·· ··· ·· ·},·3000);
·· ·· ··· ·· ·this.status·=·"Started";
·· ·· ··});
·· ·· ··let ·subscription·=·this.data.forEach(v·=>·this.values.push(v))
·· ·· ··.then(()· =>·this.status·=·"Ended");
··}
}

Zobacz przykład [040]
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Obsługa błędów
Jeśli pojawi się coś nieoczekiwanego, możemy zgłosić błąd w strumieniu Observable i użyć
funkcji zarezerwowanej do obsługi błędów w naszej procedurze subscribe , aby zobaczyć, co
się stało.
export·class·AppComponent·{
·· ··private·data:·Observable<number>;
·· ··private·values:·Array<number>·=·[];
·· ··private·anyErrors:·"";
·· ··init()·{
·· ··this.data·=·new·Observable(observer·=>·{
·· ·· ··· ·setTimeout(()·=>·{
·· ·· ··· ·observer.next(10)
·· ·· ··· ·},·1500);
·· ·· ··· ·setTimeout(()·=>·{
·· ·· ··· ·observer.error('Hey something bad happened I guess');
·· ·· ··· ·},·2000);
·· ·· ··· ·setTimeout(()·=>·{
·· ·· ··· ·observer.next(50)
·· ·· ··· ·},·2500);
·· ··});
·· ··let·subscription·=·this.data.subscribe(
·· ·· ··· ·value·=>·this.values.push(value),
·· ·· ··· ·error·=>·this.anyErrors·=·error
·· ··);
·· ··}
}

Zobacz przykład [041]
Należy zwrócić uwagę na to, że gdybyśmy dodali obsługę zakończenia ( trzeci parametr
subscribe, onComplete() ) - po pojawieniu się błędu, to zdarzenie faktycznie nie zostanie
wywołane.
Dlatego należy pamiętać o dołączeniu wywołania błędu do programu obsługi błędów- inaczej
może pojawić się w naszej aplikacji wizualny efekt ładowania w nieskończoność.....
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Zobacz też:
https://medium.com/@luukgruijs/understanding-creating-and-subscribing-to-observables-inangular-426dbf0b04a3
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Zwalnianie subskrypcji i zasobów
W niektórych sytuacjach możemy chcieć wypisać się ze strumienia Observable . Wykonanie
tego jest całkiem proste, ponieważ wywołanie . subscribe () zwraca funkcję unsubscribe
() .
export·class·AppComponent·{
··private ·data:·Observable<string>;
··private ·value:·string;
··private ·subscribed:·boolean;
··private ·status·=·"";
·· ··init()·{
·· ··this.data·=·new·Observable(observer·=>·{
·· ·· ··· ·let·timeoutId·=·setTimeout(()· =>·{
·· ·· ··· ·observer.next('You will never see this message');
·· ·· ··· ·},·2000);
·· ·· ··· ·this.status·=·'Started';
·· ·· ··· ·var·onUnsubscribe·= ·()·=>·{
·· ·· ··· ·this.subscribed·=·false;
·· ·· ··· ·this.status·=·'Finished!';
·· ·· ··· ·clearTimeout(timeoutId);
·· ·· ··· ·}
·· ·· ··· ·· ···return·onUnsubscribe;
·· ··});
·· ··let·subscription·=·this.data.subscribe(
·· ·· ··· ·value·=>·this.value ·=·value,
·· ·· ··· ·error·=>·console.log(error),
·· ·· ··· ·()·=>·this.status·= ·'Finished'
·· ··);
·· ··this.subscribed·=·true;
·· ··setTimeout(()·=>·{
·· ·· ··subscription.unsubscribe();
·· ··},·1000);
·· ··}
}
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Zobacz przykład [042]
Tworząc

Observable

możesz również wykorzystać niestandardowe wywołanie zwrotne,

onUnsubscribe , które zostanie wywołane, gdy funkcja, która nasłuchuje, zrezygnuje z

subskrypcji. Jest to przydatne w przypadku każdego rodzaju czyszczenia, które musi zostać
zaimplementowane. Jeśli nie wyczyścimy setTimeout, to wartości będą nadal emitowane, ale nikt
nie będzie nasłuchiwał. Aby zaoszczędzić zasoby, powinniśmy zatrzymać emisję wartości.
Ważną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, że kiedy wywołujesz

.unsubscribe

() , niszczysz obiekt subskrypcji, który nasłuchuje, dlatego zdarzenie on-complete dołączone do

tego obiektu subskrypcji (trzeci parametr subscribe) nie zostanie wywołane.
W większości przypadków nie będziemy musieli jawnie wywoływać metody unsubscribe ,
chyba że chcemy wcześniej anulować nasze Observable . Domyślnym zachowaniem operacji
Observabe jest pozbycie się subskrypcji, gdy tylko zostanie wykonane .complete()

lub

.error() . Należy pamiętać, że RxJS został zaprojektowany do używania w stylu zwolnij-

zapomnij ("fire and forget").
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Observables vs Promises
Oba Obietnice i Observables dostarczają nam abstrakcji, które pomagają nam radzić
sobie z asynchroniczną naturą naszych aplikacji. Istnieją jednak istotne różnice między tymi
dwoma:
Jak widać w powyższym przykładzie, Observables może definiować zarówno aspekty
asynchroniczne, jak i ich odłączanie.
Observables można anulować.

Ponadto,

Observables

może być ponowione za pomocą jednego z operatorów

ponawiania dostarczonych przez API, takich jak retry i retryWhen . Z drugiej strony
obietnice

wymagają od wywołującego dostępu do pierwotnej funkcji, która zwróciła

obietnicę, aby mieć możliwość ponowienia próby.
RxJS zawiera metodę Observable.fromPromise() tworzącą obiekt Observable na podstawie
obietnicy oraz Observable.toPromise() - działającą w odwrotnym kierunku. Korzystanie z
obietnic nie jest jednak zalecane.
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Używanie Obserwacji z różnych źródeł
W powyższym przykładzie stworzyliśmy

Observables

od podstaw, co jest szczególnie

przydatne w zrozumieniu anatomii Observable .
Jednakże często tworzymy

Observables

z callbacków, obietnic, zdarzeń, kolekcji lub

używając wielu operatorów dostępnych w API.

Obserwowalne zdarzenia HTTP
Powszechną operacją w dowolnej aplikacji internetowej jest pobieranie lub publikowanie danych
na serwerze. Aplikacje Angular robią to z biblioteką

Http

, która poprzednio

używała Promises do działania w sposób asynchroniczny. Zaktualizowana biblioteka Http
zawiera teraz Observables do uruchamiania zdarzeń i pobierania nowych danych. Zobaczmy
przykład:
import·{Component}·from·'@angular/core';
import·{Http}·from·'@angular/http';
import·'rxjs/Rx';
@Component({
·· ··selector:·'app',
·· ··template:·`
<b>Angular HTTP requests using RxJs Observables!</b>
<ul>
<li *ngFor="let doctor of doctors">{{doctor.name}}</li>
</ul>
`
})
export·class·MyApp·{
··private ·doctors·=·[];
··constructor(http:·Http)·{
·· ··http.get('http://jsonplaceholder.typicode.com/users/')
·· ·· ··· ·.flatMap((data)·=>·data.json())
·· ·· ··· ·.subscribe((data)·=>·{
·· ·· ··· ·· ·this.doctors.push(data);
·· ·· ··· ·});
··}
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}

Zobacz przykład [043]
Ten prosty przykład opisuje, w jaki sposób popularne funkcje biblioteki Http , takie jak get ,
post , put

i delete , zwracają Observables , które pozwalają nam asynchronicznie

przetwarzać dane wynikowe. Wykorzystana jest do tego funkcja flatMap. która zamenia kolekcję
danych

na

obiekt

klasy

Observabe

dostaczający

te

dane

jedną

po

drugiej

(https://yakovfain.com/2017/09/07/rxjs-essentials-part-5-the-flatmap-operator/)j.

Obserwowalne zdarzenia formularzy
Podobnie wykorzystuje się Observables w formularzach Angular. Każde pole w formularzu
jest traktowane jako Observable . Możemy je zatem subskrybować i odsłuchać dla wszelkich
zmian dokonanych w wartości tego pola.
import·{Component}·from·'@angular/core';
import·{FormControl,·FormGroup,·FormBuilder}·from·'@angular/forms';
import·'rxjs/add/operator/filter';
import·'rxjs/add/operator/map';
@Component({
·· ··selector:·'app-root',
·· ··template:·`
<form [formGroup]="coolForm"><input formControlName="email"></form>
<div><b>You Typed Reversed:</b> {{data}}</div>
`
})
export·class·AppComponent·{
·· ··email:·FormControl;
·· ··coolForm:·FormGroup;
·· ··data: ·string;
·· ··constructor(private·fb: ·FormBuilder)·{
·· ·· ··this.email·=·new·FormControl();· ·
·· ·· ··this.coolForm·=·fb.group({
·· ·· ··· ·email:· this.email
·· ··});
·· ··this.email.valueChanges
·· ··.filter(n=>n)
·· ··.map(n=>n.split('').reverse().join(''))
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·· ··.subscribe(value·=>·this.data·=·value);
·· ··}
}

Zobacz przykład [044]
Tutaj stworzyliśmy nową formę poprzez zainicjowanie nowego pola FormControl i dodanie
go do grupy FormGroup związanej z formularzem HTML coolForm . Pole Control ma
właściwość .valueChanges , która zwraca Observable ,. Możemy ją zatem subskrybować.
Teraz, gdy użytkownik wpisze coś w polu, otrzymamy go natychmiast. Przy okazji wykorzystano
mapowanie (map) i filtrowanie (filter) - co zostanie wyjaśnione w następnym rozdziale.
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Obserwacje i operacje tablicowe
Oprócz prostej iteracji nad kolekcją asynchroniczną, możemy wykonywać inne operacje, takie
jak filtrowanie, mapowanie i wiele innych, zgodnie z definicją w API RxJS. To jest to, co łączy
Observable

z wzorcem iteracyjnym, i pozwala nam traktować dane jako kolekcje

(iterowalne).
Rozwińmy nasz przykład [043] i zrób coś więcej za pomocą naszego strumienia:
export·class·MyApp·{
··private ·doctors·=·[];
··constructor(http:·Http)·{
·· ··http.get('http://jsonplaceholder.typicode.com/users/')
·· ·· ··· ·.flatMap((response) ·=>·response.json())
·· ·· ··· ·.filter((person)·=> ·person.id· >·5)
·· ·· ··· ·.map((person)·=>·"Dr "·+ ·person.name)
·· ·· ··· ·.subscribe((data)·=>·{
·· ·· ··· ·· ·this.doctors.push(data);
·· ·· ··· ·});
··}
}

Zobacz przykład [045]
Oto dwie naprawdę użyteczne operacje tablicowe - map i filter . Co dokładnie one robią?
map utworzy nową tablicę z wynikami wywołania funkcji podanej na każdym elemencie

w tej tablicy. W tym przykładzie użyliśmy go do stworzenia nowego zestawu wyników
poprzez iterowanie przez każdy element i dołączanie

Dr

użytkownika. Teraz każdy obiekt w naszej tablicy ma

skrót przed nazwą każdego
Dr

poprzedzone wartością

właściwości name.
filter

utworzy nową tablicę ze wszystkimi elementami, które przejdą test

zaimplementowany przez udostępnioną funkcję. Tutaj użyliśmy go do utworzenia nowego
zestawu wyników poprzez wykluczenie dowolnego użytkownika, którego właściwość id
jest mniejsza niż sześć.
Teraz w wywołaniu subscribe dostajemy listą obiektów JSON, których właściwości id są
większe niż lub równe sześciu i których właściwości name zostały uzupełnione oz Dr .
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Funkcje map i filter pochodzące z Observable zwracają Observable - dlatego można łączyć je w
łańcuch kropkami. Aby uzyskać pierwszy element tego łańcucha (obiekt klasy Observable) podobnie jak w poprzednim przykładzie używamy flatMap. Konwertuje ona tablicę obiektów
JSON na strumień Observable..
Istnieje wiele innych operacji tablicowych, które można zastosować wraz z

Observables ;

szukaj ich w RxJS API, na http://reactivex.io/ oraz rxmarbles.com.
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Zimne kontra gorące Obserwacje
Observables można podzielić na dwie główne grupy: gorące i zimne. Zacznijmy od zimnego
Observable .
const·obsv·=·new·Observable(observer·=>·{
··setTimeout(()·=>·{
·· ··observer.next(1);
··}, ·1000);
··setTimeout(()·=>·{
·· ··observer.next(2);
··}, ·2000);
··setTimeout(()·=>·{
·· ··observer.next(3);
··}, ·3000);
··setTimeout(()·=>·{
·· ··observer.next(4);
··}, ·4000);
});
// Subscription A
setTimeout(()·=>·{
··obsv.subscribe(value·=>·console.log(value));
},·0);
// Subscription B
setTimeout(()·=>·{
··obsv.subscribe(value·=>·console.log(`>>>> ${value}`));
},·2500);

Zobacz przykład
W powyższym przypadku abonent B subskrybuje 2000 ms po abonencie A. Jednak abonent B
zaczyna otrzymywać wartości takie jak abonent A tylko przesunięty czasowo. To zachowanie jest
określane jako cold

Observable . Użyteczną analogią jest oglądanie wcześniej nagranego

wideo, takiego jak na Netflix. Naciskasz Play i film zaczyna się od początku. Ktoś inny może
rozpocząć odtwarzanie tego samego filmu we własnym domu 25 minut później.
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Z drugiej strony istnieje również usługa, która przypomina bardziej występ na żywo. Od samego
początku uczestniczysz w występach na żywo, ale ktoś inny może spóźnić się na 25 minut.
Zespół nie zacznie grać od początku, a spóźniony musi zacząć oglądać występ z miejsca, w
którym się znajduje.
Powyższy

przykład

jest

zimnym

Observable

,

podczas

gdy

przykład,

który

używa valueChanges jest gorącym Observable .

Konwersja z zimnych Observable na gorące Observable
Przydatną metodą w RxJS API jest metoda

publish . Ta metoda przyjmuje zimne

Observable jako źródło i zwraca instancję ConnectableObservable . W tym przypadku

będziemy musieli jawnie wywołać

connect

na naszym gorącym Observable , aby

rozpocząć nadawanie wartości swoim subskrybentom.
const·obsv·=·new·Observable(observer·=>·{
··setTimeout(()·=>·{
·· ··observer.next(1);
··}, ·1000);
··setTimeout(()·=>·{
·· ··observer.next(2);
··}, ·2000);
··setTimeout(()·=>·{
·· ··observer.next(3);
··}, ·3000);
··setTimeout(()·=>·{
·· ··observer.next(4);
··}, ·4000);
}).publish();
obsv.connect();
// Subscription A
setTimeout(()·=>·{
··obsv.subscribe(value·=>·console.log(value));
},·0);
// Subscription B
setTimeout(()·=>·{
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··obsv.subscribe(value·=>·console.log(`

${value}`));

},·2500);

Zobacz przykład
W powyższym przypadku występ na żywo zaczyna się od 1000ms , subskrybent A przybył do
sali koncertowej w 0s , aby uzyskać dobre miejsce, a nasz abonent B przybył na występ na
2500ms i przegapił kilka piosenek.

Inną przydatną metodą pracy z gorącym Observables zamiast connect jest refCount .
Jest to metoda automatycznego łączenia, która rozpocznie nadawanie, gdy tylko pojawi się
więcej niż jeden subskrybent. Analogicznie zatrzyma się, jeśli liczba subskrybentów osiągnie
wartość 0; innymi słowy, jeśli wszyscy uczestnicy wyjdą, strumień się zatrzyma.
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Komunikacja HTTP
Aby rozpocząć wykonywanie połączeń HTTP z naszej aplikacji Angular, musimy zaimportować
moduł Angular/http i zarejestrować się w usługach HTTP. Obsługiwane są zarówno żądania
XHR, jak i JSONP dostarczane odpowiednio przez moduły HttpModule i JsonpModule.

Konfigurowanie Angular/http
Aby korzystać z różnych usług HTTP, musimy uwzględnić

HttpModule

w ustawieniach

modułu:
...
import·{·AppComponent·}·from·'./app.component'
import·{·HttpModule·}·from·'@angular/http';
@NgModule({
··imports:·[
·· ··BrowserModule,
·· ··ReactiveFormsModule,
·· ··FormsModule,
·· ··HttpModule
··],
··providers:·[SearchService],
··declarations:·[AppComponent],
··bootstrap:·[AppComponent]
})
export·class·AppModule·{}

Axios
Popularna biblioteka pobierania asynchronicznego danych Axios nie jest potrzebna. Http Client
Module ją zastępuje. Z opisu Axios na github:
axios is heavily inspired by the $http service provided in Angular. Ultimately axios is an
effort to provide a standalone $http-like service for use outside of Angular"
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Zgłaszanie żądań HTTP
Aby wysyłać żądania HTTP, użyjemy usługi
SearchService

Http

. W tym przykładzie tworzymy

do interakcji z interfejsem API zwracającym dane o książkach:

http://books_api.otwartaedukacja.pl/books.
import·{·Http·}·from·'@angular/http';
import·{·Injectable·}·from·'@angular/core';
const·SERVER·=· 'http://books_api.otwartaedukacja.pl/books';
@Injectable()
export·class·SearchService·{
··constructor(private·http: ·Http)·{}
··search(term:· string)·{
·· ··return·this.http.get(SERVER+`?title=${term}`)
·· ·· ··.map(response·=>·{console.log(response);return·response.json();·});
··}
}

Zobacz przykład [067]
Tutaj robimy żądanie HTTP GET, które jest dla nas widoczne jako Observable. Zauważ operację
.map powiązaną z .get . Usługa

Http

dostarcza nam nieprzetworzoną odpowiedź jako

ciąg znaków. Aby zużyć pobrane dane, musimy przekonwertować je na JSON.
Oprócz Http.get() istnieją również Http.post() , Http.put() , Http.delete() ,
itd. Wszystkie zwracają obserwowalne obiekty.
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Obsługa odrzucenia
Aby obsłużyć odrzucenia, używamy callbacków error i complete subskrybenta.
import·{·Http·}·from·'@angular/http';
import·{·Injectable·}·from·'@angular/core';
@Injectable()
export·class·AuthService·{
··constructor(private·http: ·Http)·{}
··login(username,·password) ·{
·· ··const ·payload·=·{
·· ·· ··username:·username,
·· ·· ··password:·password
·· ··};
·· ··this.http.post(`${ BASE_URL }/auth/login`,·payload)
·· ·· ··.map(response·=>·response.json())
·· ·· ··.subscribe(
·· ·· ··· ·authData·=>·this.storeToken(authData.id_token),
·· ·· ··· ·(err)·=>·console.error(err),
·· ·· ··· ·()·=>·console.log('Authentication Complete')
·· ·· ··);
··}
}

Złap i przekaż
Mamy również opcję użycia operatora .catch . Pozwala nam wychwycić błędy w istniejącym
strumieniu, zrobić coś i przekazać wyjątek.
import·{·Http·}·from·'@angular/http';
import·{·Injectable·}·from·'@angular/core';
const·SERVER·=· 'https://books.otwartaedukacja.pl/books';

·@Injectable()
·export·class·SearchService ·{
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·constructor(private·http:·Http) ·{}
·search(term:·string)·{
··return·this.http.get(SERVER+`?title=${term}`)
··.map((response)·=>·response.json())
··.catch((e)·=>·{
·· ··return·Observable.throw(
·· ·· ··· ·· ·new·Error(`${ e.status } ${ e.statusText }`)
·· ··);
··});
·}
}

Zobacz przykład [068]
Pozwala nam również sprawdzić błąd i zdecydować, którą trasę wybrać. Na przykład, jeśli
napotkamy błąd serwera, użyj buforowanej wersji żądania, w przeciwnym razie ponownie
wyrzuć.
@Injectable()
export·class·SearchService·{
··...
··search(term:· string)·{
·· ··return·this.http.get(SERVER+`?title=${term}`)
·· ·· ··.map(response·=>·response.json())
·· ·· ··.catch(e· =>·{
·· ·· ··· ·if·(e.status·>==· ·500)·{
·· ·· ··· ·· ·return·cachedVersion();
·· ·· ··· ·} ·else· {
·· ·· ··· ·· ·return·Observable.throw(
·· ·· ··· ·· ···new·Error(`${ e.status } ${ e.statusText }`)
·· ·· ··· ·· ·);
·· ·· ··· ·}
·· ·· ··});
··}
}

Anulowanie żądania
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Anulowanie żądania HTTP jest powszechnym wymogiem. Na przykład, możesz mieć kolejkę
żądań, w których nowe żądanie zastępuje oczekujące żądanie, a oczekujące żądanie musi zostać
anulowane.
Aby anulować żądanie, wywołujemy funkcję unsubscribe w jego subskrypcji.
@Component({·/* ... */·})
export·class·AppComponent·{
··/* ... */
··search()·{
·· ··const ·request·=·this.searchService.search(this.searchField.value)
·· ·· ··.subscribe(
·· ·· ··· ·result· =>·{·this.result·=·result.artists.items;· },
·· ·· ··· ·err·=>· {·this.errorMessage·=·err.message;·},
·· ·· ··· ·()·=>·{·console.log('Completed');·}
·· ·· ··);
·· ··request.unsubscribe();
··}
}

Zobacz przykład [068]

Ponowienie prób
Są chwile, kiedy możesz chcieć ponowić nieudane żądanie. Na przykład, jeśli użytkownik jest w
trybie offline, możesz spróbować ponownie kilka razy lub w nieskończoność.
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Użyj opera cji retry RxJS. Akceptuje argument retryCount . Jeśli nie zostanie podany,
ponowi sekwencję w nieskończoność.
Zwróć uwagę, że wywołanie błędu nie jest wywoływane podczas fazy ponawiania próby. Jeśli
żądanie się nie powiedzie, zostanie ono ponowione i dopiero po niepowodzeniu wszystkich prób
ponownej transmisji strumień zgłosi błąd.
import·{·Http·}·from·'@angular/http';
import·{·Injectable·}·from·'@angular/core';
const·SERVER·=· 'https://books.otwartaedukacja.pl/books';
@Injectable()
export·class·SearchService·{
·constructor(private·http:·Http) ·{}
·search(term:·string)·{
··let·tryCount· =·0;
··return·this.http.get(SERVER+`?title=${term}`)
··.map(response·=>·response.json())
··.retry(3);
·}
}
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Zobacz przykład [025]
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Łączenie strumienia z flatMap

Przypadki FlatMap:
Prosty obserwowalny strumień
Strumień - tablica
Filtrowanie przedmiotów z każdego zdarzenia
Strumień filtrowanych elementów
Filtr + mapa uproszczona
Załóżmy, że chcemy zaimplementować funkcję wyszukiwania AJAX, w której każde naciśnięcie
klawisza w polu tekstowym automatycznie wykona wyszukiwanie i zaktualizuje stronę z
wynikami. Jak by to wyglądało? Cóż, mamy

Observable

subskrybowane zdarzenia

pochodzące z pola wejściowego, a przy każdej zmianie wejścia chcemy wykonać pewne żądanie
HTTP, również Observable , które subskrybujemy.
Używając

flatMap

możemy przekształcić strumień zdarzeń (zdarzenia keypress w polu

tekstowym) do naszego strumienia odpowiedzi (wyniki wyszukiwania z żądania HTTP).
app/services/search.service.ts
import·{·Http·}·from·'@angular/http';
import·{·Injectable·}·from·'@angular/core';
const·SERVER·=· 'https://books.otwartaedukacja.pl/books';
@Injectable()
export·class·SearchService·{
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··constructor(private·http: ·Http)·{}
··search(term:· string)·{
·· ··return·this.http.get(SERVER+`?title=${term}`)
·· ·· ··.map(response·=>·{·return·response.json();·});
··}
}

Tutaj mamy podstawową usługę wyszukiwanie według podanego klucza. Funkcja

search

zwraca Observable , wykonując pewne podstawowe przetwarzanie (przekształca odpowiedź w
obiekt JSON).
Komponent, który będzie korzystał z tej usługi:
app/app.component.ts
import·{·Component·}·from·'@angular/core';
import·{·FormControl,·
·· ··FormGroup,·
·· ··FormBuilder·}·from·'@angular/forms';·
import·{·SearchService·}·from·'./services/search.service';
import·'rxjs/Rx';
@Component({
·· ··selector:·'app-root',
·· ··template:·`
<form [formGroup]="coolForm">
<input formControlName="search" placeholder="Search book">
</form>
<div *ngFor="let book of result">
{{book.title}} [{{book.authors}}]
</div>
`
})
export·class·AppComponent·{
·· ··searchField:·FormControl;
·· ··coolForm:·FormGroup;
·· ·· ··· ·result· :·any;
·· ··constructor(private·searchService:SearchService,·private· fb:FormBuilder
·· ·· ··· ·this.searchField·=·new·FormControl();
·· ·· ··· ·this.coolForm·=·fb.group({search:·this.searchField});
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·· ·· ··· ·this.searchField.valueChanges
·· ·· ··· ·· ·.debounceTime(400)
·· ·· ··· ·· ···.flatMap(term·=>·this.searchService.search(term))
·· ·· ··· ·· ···.subscribe(result·=> ·{
·· ·· ··· ·· ··· ··· ·this.result ·=·result;
·· ·· ··· ·· ···});
·· ··}
}

Zobacz przykład [026]
Tutaj ustawiliśmy podstawowy formularz z pojedynczym polem,

search , którego zmiany

obserwujemy. Metoda debounceTime wprowadza czas opóźnienia (400ms). Całą "magię"
wykonuje flatMap , który łączy dwa strumienie Observables (z formularza i odczytu z
serwera) w jeden spójny strumień. Strumień ten możemy wykorzystać do kontrolowania zdarzeń
pochodzących z danych wprowadzanych przez użytkownika i odpowiedzi serwera.
Zauważ, że flatMap spłaszcza strumień zapytań do strumienia emitowanych wartości
(proste

Observable

). Każde naciśnięcie klawisza w polu formularza powoduje

natychmiastowe odświeżenie wyników!
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Ulepszanie wyszukiwania za pomocą switchMap
Występuje problem z naszą wcześniejszą implementacją wyszukiwania przyrostowego.
Co się stanie, jeśli z jakiegoś powodu serwer potrzebuje bardzo dużo czasu, aby odpowiedzieć na
konkretne zapytanie? Jeśli użyjemy flatMap , ryzykujemy odzyskanie wyników z serwera w
niewłaściwej kolejności. Zilustrujmy to przykładem.
Przykład:
Rozważmy sytuację, w której najpierw wpisujemy litery ABC , i przypuśćmy, że ciąg ABC jest
w rzeczywistości specjalnym ciągiem, na który odpowiedź zajmuje kilka sekund.
W międzyczasie, po tym, jak wstrzymaliśmy się na chwilę (więcej niż czas odbicia debounceTime), decydujemy się na wpisanie kolejnej litery (litera X), a nasza aplikacja wysyła
do serwera zapytanie o ciąg

ABCX . Ponieważ

ABCX

nie jest uważany za specjalny ciąg,

serwer odpowiada bardzo szybko, a nasza aplikacja ustawia sugestie dla ABCX .
Kilka sekund później serwer ostatecznie odpowiada odpowiedzią na ciąg

ABC , a nasza

aplikacja odbiera tę odpowiedź i ustawia sugestie wyszukiwania dla ABC , nadpisując sugestie
dla ciągu ABCX , nawet jeśli prośba o to faktycznie przyszła później.
Oto prosty diagram ilustrujący problem:
//
//
//
//

A1:
A2:
B1:
B2:

Request for `ABC`
Response for `ABC`
Request for `ABCX`
Response for `ABCX`

--A1----------A2-->
------B1--B2------>

Możesz zobaczyć, że A2 przybywa po B2, mimo że żądanie A1 zaczęło się jako pierwsze. To
zakończy się wyświetleniem błędnych wyników dla użytkownika. Jeśli ostatnim wprowadzeniem
w wyszukiwaniu było ABCX, dlaczego widzę wyniki dlaABC? Aby obejść ten problem, musimy
zamienić flatMap naswitchMap.

Co to jest switchMap ?
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switchMap

jest bardzo podobny do flatMap , ale z bardzo ważnym rozróżnieniem.

Wszystkie zdarzenia, które mają zostać połączone w strumieniu, są ignorowane, jeśli pojawi się
nowe zdarzenie. Oto diagram pokazujący zachowanie switchMap :

Krótko mówiąc, za każdym razem, gdy zdarzenie zostanie wywołane przez strumień, flatMap
zasubskrybuje (i wywoła) nowe obserwowalne bez wypisywania się z jakiegokolwiek innego
obserwowalnego obiektu utworzonego przez poprzednie zdarzenie.

switchMap

z drugiej

strony automatycznie zrezygnuje z subskrypcji z poprzednich obserwowanych zdarzeń, gdy nowe
zdarzenie pojawi się w strumieniu.
Na powyższym diagramie okrągłe kulki reprezentują zdarzenia w strumieniu początkowym.
W wynikowym strumieniu diamenty

oznaczają tworzenie (i subskrypcję) obserwowalnego

obiektu wewnętrznego (który jest ostatecznie połączony ze strumieniem pnia), a

kwadraty

reprezentują wartości emitowane z tego samego obserwowalnego obiektu wewnętrznego.
Podobnie jak flatMap , czerwony marmur zostaje zastąpiony czerwonym rombem, a następnie
czerwonym kwadratem. Interakcja pomiędzy wydarzeniami z zielonego i niebieskiego marmuru
jest bardziej interesująca. Zauważ, że zielony marmur jest natychmiast mapowany na zielony
diament. A jeśli minie wystarczająco dużo czasu, zielony plac zostanie wepchnięty w strumień,
ale tego tutaj nie widzimy.
Zanim zdarzy się wydarzenie w zielonym kwadracie, niebieski marmur przejdzie do niebieskiego
diamentu. Stało się tak, że zielony kwadrat jest teraz ignorowany i nie wraca z powrotem do
strumienia pnia. Zachowanie switchMap można porównać do flatMap , która przełącza
się na bardziej bezpośrednie zdarzenie przychodzące i ignoruje wszystkie wcześniej utworzone

strumienie zdarzeń.
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W naszym przypadku, ponieważ wydarzenie z niebieskiego marmuru nastąpiło bardzo szybko po
zielonym marmurze, przełączaliśmy się , aby skupić się na radzeniu sobie z niebieskim
marmurem zamiast tego. Takie zachowanie zapobiega problemowi opisanemu powyżej.
Jeśli zastosujemy

switchMap

do powyższego przykładu, odpowiedź dla ABC

zostanie

zignorowana i pozostaną sugestie dla ABCX .

Rozszerzone wyszukiwanie z switchMap
Oto skorygowany komponent używający switchMap zamiast flatMap .
app/app.component.ts
import·{·Component·}·from·'@angular/core';
import·{·FormControl,·
·· ··FormGroup,·
·· ··FormBuilder·}·from·'@angular/forms';·
import·{·SearchService·}·from·'./services/search.service';
import·'rxjs/Rx';
@Component({
·· ··selector:·'app-root',
·· ··template:·`
<form [formGroup]="coolForm"><input formControlName="search"
placeholder="Search book"></form>
<div *ngFor="let book of result">
{{book.title}} [{{book.authors}}]
</div>
`
})
export·class·AppComponent·{
·· ··searchField:·FormControl;
·· ··coolForm:·FormGroup;
·· ·· ··· ·result· :·any;
·· ··constructor(private·searchService:SearchService,·private· fb:FormBuilder
·· ·· ··· ·this.searchField·=·new·FormControl();
·· ·· ··· ·this.coolForm·=·fb.group({search:·this.searchField});
·· ·· ··· ·this.searchField.valueChanges
·· ·· ··· ·· ·.debounceTime(400)
·· ·· ··· ·· ···.switchMap(term ·=>·this.searchService.search(term))
·· ·· ··· ·· ···.subscribe(result·=> ·{
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·· ·· ··· ·· ··· ··· ·this.result ·=·result;
·· ·· ··· ·· ···});
·· ··}
}

Zobacz przykład [069]
Ta implementacja wyszukiwania przyrostowego z switchMap jest bardziej niezawodna niż ta,
którą widzieliśmy na poprzedniej stronie z flatMap . Sugestie, które widzi użytkownik, zawsze
ostatecznie odzwierciedlają ostatnią rzecz, którą użytkownik wpisał. Dzięki temu możemy
zagwarantować satysfakcję użytkownika bez względu na odpowiedź serwera.
Więcej informacji:
Przykłady SwitchMap
Tutorial wideo z Egghead na SwitchMap
Dokumentacja RxJS dla SwitchMap
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Zapytania jako obietnice
Obserwacje zwracane przez klienta Angular http mogą zostać przekształcone w obietnice.
Przekształcając obserwacje w obietnice utracisz możliwość anulowania żądania i możliwość
połączenia operatorów RxJS.
import·{·Http·}·from·'@angular/http';
import·{·Injectable·}·from·'@angular/core';
import·'rxjs/add/operator/map';
import·'rxjs/add/operator/toPromise';
const·SERVER·=· 'https://books.otwartaedukacja.pl/books';
@Injectable()
export·class·SearchService·{
··constructor(private·http: ·Http)·{}
··search(term:· string)·{
·· ··return·this.http.get(SERVER+`?title=${term}`)
·· ·· ·.map((response)·=>·response.json())
·· ·· ·.toPromise();··
··}
}

Następnie konsumowalibyśmy to jako zwykłą obietnicę w komponencie.
@Component({·/* ... */·})
export·class·AppComponent·{
·· ··/* ... */
·· ··search()·{
·· ·· ··· ·this.searchService.search(this.searchField.value)
·· ·· ··· ·· ·.then((result)·=> ·{
·· ·· ··· ·this.result·=·result.artists.items;
·· ·· ··})
·· ·· ··.catch((error)·=>·console.error(error));
·· ··}
}
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Formularze
Pobieranie danych wejściowych od użytkownika jest podstawą każdej aplikacji. Oznacza to
konieczność zajmowania się formularzami i ich złożonością.
W Angular rozróżniamy:
Formularze oparte na szablonach umieszczają większość logiki obsługi formularzy w
szablonie.
Reactive Forms umieszcza logikę obsługi formularzy we właściwościach klasy komponentu
i zapewnia interakcję za pomocą "Obserwacji".

Pierwsze kroki
Opt-In API
Zanim zagłębimy się w którąkolwiek z funkcji formularza, musimy zaimportować do modułu
klasę FormsModule lub ReactiveFormsModule .
import·{·platformBrowserDynamic·}·from·'@angular/platform-browser-dynamic'
import·{·FormsModule·}·from ·'@angular/forms';
import·{·AppComponent·}·from·'./components'
@NgModule({
··imports:·[
·· ··BrowserModule,
·· ··FormsModule,
··],
··declarations:·[AppComponent],
··bootstrap:·[AppComponent]
})
export·class·AppModule·{
}
platformBrowserDynamic().bootstrapModule(AppModule)

Pola wejścia
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Większość przykładów formularzy wykorzystuje następujący styl HTML5 do etykietowania pól
wejściowych:
<label for="name">Name</label>
<input type="text" name="username" id="name">

Angular obsługuje również alternatywny styl HTML5, który nie wymaga koniecznoci użycia
id w polu <input> :

<label>
··Name
··<input type="text" name="username">
</label>
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Formularze oparte na szablonach
Najprostszym podejściem do tworzenia formularzy w Angular jest użycie typowych struktur
wywodzących się z HTML:
<form method="POST" action="/register" id="signup-form">
··<label for="email">Email</label>
··<input type="text" name="email" id="email">
··<label for="password">Password</label>
··<input type="password" name="password" id="password">
··<button type="submit">Sign·Up</button>
</form>

Do podstawowej implementacji wystarczy dodać kilka atrybutów i upewnić się, że nasz
komponent wie, co zrobić z danymi.
index.html
<signup-form>Loading...</signup-form>

signup-form.component.html
<form #signupForm="ngForm" (ngSubmit)="registerUser(signupForm)">
··<label for="email">Email</label>
··<input type="text" name="email" id="email" ngModel>
··<label for="password">Password</label>
··<input type="password" name="password" id="password" ngModel>
··<button type="submit">Sign·Up</button>
</form>

signup-form.component.ts
import·{·Component·}·from·'@angular/core';
import·{·NgForm·}·from·'@angular/forms';
@Component({
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··selector:·'signup-form',
··templateUrl:· 'signup-form.component.html',
})
export·class·SignupFormComponent ·{
··registerUser(form:·NgForm)·{
·· ··console.log(form.value);
·· ··// {email: '...', password: '...'}
·· ··// ...
··}
}

Zagnieżdżanie formularzy
Angular ułatwia dopasowanie zagnieżdżonego drzewa danych do płaskiego formularza.
Załóżmy, że masz punkt końcowy płatności, który wymaga danych, podobny do następującego:
{
··"contact":·{
·· ··"firstname":·"Bob",
·· ··"lastname":·"McKenzie",
·· ··"email":·"BobAndDoug@GreatWhiteNorth.com",
·· ··"phone":·"555-TAKE-OFF"
··},
··"address":·{
·· ··"street":·"123 Some St",
·· ··"city":·"Toronto",
·· ··"region":·"ON",
·· ··"country":· "CA",
·· ··"code":·"H0H 0H0"
··},
··"paymentCard":·{
·· ··"provider":·"Credit Lending Company Inc",
·· ··"cardholder":·"Doug McKenzie",
·· ··"number":·"123 456 789 012",
·· ··"verification":·"321",
·· ··"expiry":·"2020-02"
··}
}

Podczas gdy formularze są płaskie i jednowymiarowe, dane z których je budujemy nie są. Chcąc
uniknąć kolizji nazw, tworzymy długie i niezręczne nazwy.
<form>
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··<fieldset>
·· ··<legend>Contact</legend>
·· ··<label for="contact_first-name">First·Name</label>
·· ··<input type="text" name="contact_first-name" id="contact_first-name">
·· ··<label for="contact_last-name">Last·Name</label>
·· ··<input type="text" name="contact_last-name" id="contact_last-name">
·· ··<label for="contact_email">Email</label>
·· ··<input type="email" name="contact_email" id="contact_email">
·· ··<label for="contact_phone">Phone</label>
·· ··<input type="text" name="contact_phone" id="contact_phone">
··</fieldset>
··<!-- ... -->
</form>

Moduł obsługi formularzy musiałby przekonwertować te dane na formularz oczekiwany przez
interfejs API. Na szczęście jest to coś, na co Angular ma rozwiązanie.

ngModelGroup
Podczas budowania formularza sterowanego szablonami w Angular, możemy oprzeć się na
dyrektywie

ngModelGroup , aby osiągnąć czystszą implementację, podczas gdy Angular

wykonuje intensywne przekształcanie pól formularzy w zagnieżdżone dane.
<form #paymentForm="ngForm" (ngSubmit)="purchase(paymentForm)">
··<fieldset ngModelGroup="contact">
·· ··<legend>Contact</legend>
·· ··<label>
·· ·· ··First·Name·<input type="text" name="firstname" ngModel>
·· ··</label>
·· ··<label>
·· ·· ··Last·Name·<input type="text" name="lastname" ngModel>
·· ··</label>
·· ··<label>
·· ·· ··Email·<input type="email" name="email" ngModel>
·· ··</label>
·· ··<label>
·· ·· ··Phone·<input type="text" name="phone" ngModel>
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·· ··</label>
··</fieldset>
··<fieldset ngModelGroup="address">
·· ··<!-- ... -->
··</fieldset>
··<fieldset ngModelGroup="paymentCard">
·· ··<!-- ... -->
··</fieldset>
</form>

Korzystanie z alternatywnego formatu etykietowania HTML5; Identyfikatory nie mają
wpływu na paradygmat ngForm / ngModel
ngModelGroup nie musi być używane w <fieldset> - może to równie dobrze

być <div> .
Po wypełnieniu tak zdefiniowanego formularza, otrzymamy dane, w strukturze odpowiedniej dla
naszego API.

Powiązania modelu i szablonu
Wiązanie jednokierunkowe
Jeśli potrzebujesz formularza z wartościami domyślnymi, możesz zacząć używać składni
wiążącej wartość dla ngModel.
app/signup-form.component.html
<form #signupForm="ngForm" (ngSubmit)="register(signupForm)">
··<label for="username">Username</label>
··<input type="text" name="username" id="username" [ngModel]="generatedUser
··<label for="email">Email</label>
··<input type="email" name="email" id="email" ngModel>
··<button type="submit">Sign·Up</button>
</form>

app/signup-form.component.ts
import·{·Component·}·from·'@angular/core';
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import·{·NgForm·}·from·'@angular/forms';
// ...
@Component({
··// ...
})
export·class·SignupFormComponent ·{
··generatedUser:·string·=·generateUniqueUserID();
··register(form:·NgForm)·{
·· ··console.log(form.value);
·· ··// ...
··}
}

Dwukierunkowe wiązanie
Chociaż Angular domyślnie przyjmuje wiązanie jednokierunkowe, wiązanie dwukierunkowe jest
nadal dostępne.
Aby mieć dostęp do dwukierunkowego wiązania w formularzach opartych na szablonach, użyj
składni: [(ngModel)] = propertyName .
Pamiętaj, aby zadeklarować wszystkie właściwości, które będą potrzebne w komponencie.
<form #signupForm="ngForm" (ngSubmit)="register(signupForm)">
··<label for="username">Username</label>
··<input type="text" name="username" id="username" [(ngModel)]="username"
··<label for="email">Email</label>
··<input type="email" name="email" id="email" [(ngModel)]="email">
··<button type="submit">Sign·Up</button>
</form>

import·{·Component·}·from·'@angular/core';
import·{·NgForm·}·from·'@angular/forms';
@Component({
··// ...
})
export·class·SignUpFormComponent ·{
··username:·string·=·generateUniqueUserID();
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··email·= ·'';
··register(form:·NgForm)·{
·· ··console.log(form.value.username);
·· ··console.log(this.username);
·· ··// ...
··}
}

Sprawdzanie poprawności formularzy opartych na
szablonach
Sprawdzanie poprawności możemy definiować następująco:
<!-- a required field -->
<input type="text" required>
<!-- an optional field of a specific length -->
<input type="text" pattern=".{3,8}">
<!-- a non-optional field of specific length -->
<input type="text" pattern=".{3,8}" required>
<!-- alphanumeric field of specific length -->
<input type="text" pattern="[A-Za-z0-9]{0,5}">

Zauważ, że atrybut pattern jest mniej wydajną wersją składni RegEx języka JavaScript.
Istnieją inne atrybuty HTML5, które można zastosować do różnych typów danych wejściowych;
jednak w większości przypadków działają one jako górne i dolne limity, co zapobiega dodawaniu
lub usuwaniu dodatkowych informacji.
<!-- a field which will accept no more than 5 characters -->
<input type="text" maxlength="5">

Podczas pisania formularza opartego na szablonie można użyć jednej lub obu tych metod.
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Formularze aktywne/oparte na modelu
Stosowanie dyrektyw w naszych szablonach, daje siłę szybkiego prototypowania bez zbyt wielu
elementów. Z drugiej strony formularze reaktywne pozwalają nam definiować formularz za
pomocą kodu i zapewniają nam większą elastyczność i kontrolę nad weryfikacją danych.

Podstawy aktywnych formularzy
Na początek musimy upewnić się, że pracujemy z właściwymi dyrektywami i odpowiednimi
klasami. W tym celu importujemy ReactiveFormsModule do modułu aplikacji.
To

da

nam

dostęp

do

komponentów,

dyrektyw

i

dostawców,

takich

jak

FormBuilder , FormGroup i FormControl

W naszym przypadku, aby utworzyć formularz logowania, patrzymy na coś takiego:
app/login-form.component.ts
import·{·Component·}·from·'@angular/core';
import·{·FormGroup,·FormControl, ·FormBuilder·}·from·'@angular/forms';
@Component({
··selector:·'app-root',
··templateUrl:· 'app.component.html'
})
export·class·AppComponent·{
··username·=·new·FormControl('')
··password·=·new·FormControl('')
··loginForm:·FormGroup·=·this.builder.group({
·· ··username:·this.username,
·· ··password:·this.password
··});
··constructor(private·builder:·FormBuilder)·{·}
··login() ·{
·· ··console.log(this.loginForm.value);
·· ··// Attempt Logging in...
··}
}
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app/login-form.component.html
<form [formGroup]="loginForm" (ngSubmit)="login()">
··<label for="username">username</label>
··<input type="text" name="username" id="username" [formControl]="username
··<br>
··<label for="password">password</label>
··<input type="password" name="password" id="password" [formControl]="password
··<br>
··<button type="submit">log ·in</button>
</form>

Zobacz przykład [028]

FormControl
Zauważ, że obiektom klasy FormControl nadaliśmy takie same nazwy, jak nazwy pól. Ułatwia to
dostęp do danych. Możemy odwołać się do pól przez this, bez konieczności odwoływania się do
samego formularza.
Każda instancja FormControl może uzyskać dostęp do swojej grupy nadrzędnej za pomocą jej
właściwości .root (np. username.root.controls.password).

Sprawdzanie poprawności formularzy aktywnych
FormControl ma dwie własnosci: wartości początkowej i listy walidatorów. Korzystając z
poprzedniego formularza logowania, możemy szybko i łatwo dodać weryfikację.
Angular dostarcza na starcie wiele walidatorów. Mogą być importowane wraz z resztą zależności
dla przetwarzania formularzy.
app/login-form.component.ts
import·{·Component·}·from·'@angular/core';
import·{·Validators,·FormBuilder,·FormControl·}·from·'@angular/forms';
@Component({
··// ...
})
export·class·AppComponent·{
··username·=·new·FormControl('', ·[
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·· ··Validators.required,
·· ··Validators.minLength(5)
··]);
··password·=·new·FormControl('', ·[Validators.required]);
··loginForm:·FormGroup·=·this.builder.group({
·· ··username:·this.username,
·· ··password:·this.password
··});
··constructor(private·builder:·FormBuilder)·{·}
··login·()·{
·· ··console.log(this.loginForm.value);
·· ··// Attempt Logging in...
··}
}

app/login-form.component.html
<form·[formGroup]="loginForm"·(ngSubmit)="login()">
··<div>
·· ··<label·for="username">username</label>
·· ··<input
·· ·· ··type="text"
·· ·· ··name="username"
·· ·· ··id="username"
·· ·· ··[formControl]="username">
·· ··<div·[hidden]="username.valid || username.untouched">
·· ·· ··<div>
·· ·· ··· ·The·following·problems·have·been·found·with·the· username:
·· ·· ··</div>
·· ·· ··<div·[hidden]="!username.hasError('minlength')">
·· ·· ··· ·Username·can·not·be ·shorter·than·5·characters.
·· ·· ··</div>
·· ·· ··<div·[hidden]="!username.hasError('required')">
·· ·· ··· ·Username·is·required.
·· ·· ··</div>
·· ··</div>
··</div>
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··<div·>
·· ··<label·for="password">password</label>
·· ··<input
·· ·· ··type="password"
·· ·· ··name="password"
·· ·· ··id="password"·[formControl]="password">
·· ··<div·[hidden]="password.valid || password.untouched">
·· ·· ··<div>
·· ·· ··· ·The·following·problems·have·been·found·with·the· password:
·· ·· ··</div>
·· ·· ··<div·[hidden]="!password.hasError('required')">
·· ·· ··· ·The·password·is·required.
·· ·· ··</div>
·· ··</div>
··</div>
··<button ·type="submit"·[disabled]="!loginForm.valid">Log·In</button>
</form>

Zauważ, że dodaliśmy raczej solidną walidację zarówno na polach, jak iw samym formularzu,
wykorzystując jedynie wbudowane walidatory i pewną logikę szablonu.
Zobacz przykład [029]
Używamy .valid i .untouched do określenia, czy musimy pokazywać błędy - podczas gdy
pole jest wymagane, nie ma powodu, aby powiedzieć użytkownikowi, że wartość jest błędna,
jeśli pole nie zostało jeszcze odwiedzone.
Dla wbudowanego sprawdzania poprawności wywołujemy .hasError() na elemencie
formularza, a my przekazujemy ciąg reprezentujący funkcję sprawdzania poprawności, którą
zawarliśmy. Komunikat o błędzie wyświetla się tylko wtedy, gdy ten test zwróci wartość true.

Własne walidatory formularzy
Poza wbudowanymi walidatorami, możemy tworzyć własne. Załóżmy, że używamy tego samego
formularza logowania, ale teraz chcemy przetestować, czy nasze hasło ma gdzieś w sobie
wykrzyknik.
app/login-form.component.ts
function·hasExclamationMark(input:·FormControl)·{
··const·hasExclamation·=·input.value.indexOf('!')·>=·0;
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··return·hasExclamation·?·null·: ·{·needsExclamation:·true·};
}
password·=·new· FormControl('',·[
··Validators.required,
··hasExclamationMark
]);

Prosta funkcja pobiera instancję FormControl i zwraca wartość null, jeśli wszystko jest w
porządku.
Jeśli test się nie powiedzie, zwraca obiekt o arbitralnie nazwanej właściwości.
Nazwa właściwości jest używana do testu .hasError () .
app/login-form.component.ts
<!-- ... -->
<div [hidden]="!password.hasError('needsExclamation')">
··Your·password·must·have·an·exclamation·mark!
</div>
<!-- ... -->

Zobacz przykład [030]

Predefiniowane parametry
Posiadanie niestandardowego weryfikatora do sprawdzania wykrzykników może być pomocne,
ale co zrobić, jeśli musisz sprawdzić inną formę interpunkcji?
Ciągłe pisanie tego samego w kółko może być przesadą.
Rozważmy wcześniejszy przykład Validators.minLength(5) .
W jaki sposób udało im się uniknąć argumentu kontrolującego długość, jeśli walidator jest tylko
funkcją? Naprawdę prosto. To nie jest sztuczka Angulara lub TypeScript - to proste domknięcie
JavaScript.
function·minLength(minimum) ·{
··return·function(input)·{
·· ··return·input.value.length·>= ·minimum·?·null·:·{·minLength:·true·};
··};
}
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Załóżmy, że masz funkcję, która pobiera minimalny parametr i zwraca inną funkcję. Funkcja
zdefiniowana i zwrócona od wewnątrz staje się walidatorem. Odwołanie do domknięcia pozwala
zapamiętać wartość minimalną, gdy walidator zostanie wywołany.
Zastosujmy to myślenie z powrotem do interpunkcji .
app/login-form.component.ts
function·hasPunctuation(punctuation:·string,·errorType:· string)·{
··return·function(input:·FormControl)· {
·· ··return·input.value.indexOf(punctuation)·>=·0·?
·· ·· ··· ·null·:
·· ·· ··· ·{ ·[errorType]:·true ·};
··};
}
// ...
password·=·new· FormControl('',·[
··Validators.required,
··hasPunctuation('&',·'ampersandRequired')
]);

app/login-form.component.html
<!-- ... -->
<div [hidden]="!password.hasError('ampersandRequired')">
··You·must·have·an·&amp;·in ·your ·password.
</div>
<!-- ... -->

Zobacz przykład [031]

Sprawdzanie poprawności danych wejściowych za pomocą innych
danych wejściowych
Pamiętaj o tym, co zostało powiedziane wcześniej: input ma dostęp do swojego kontekstu
nadrzędnego poprzez .root .
Dlatego złożona walidacja może się zdarzyć poprzez eksplorację formularza, poprzez root.
function·duplicatePassword(input:·FormControl)·{
··if ·(!input.root·||·!input.root.controls)·{
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·· ··return·null;
··}
··const·exactMatch·=·input.root.controls.password·===·input.value;
··return·exactMatch·?·null·:·{·mismatchedPassword: ·true· };
}
// ...
this.duplicatePassword·=·new·FormControl('',·[
··Validators.required,
··duplicatePassword
]);

Zobacz przykład [035]

127

Style w formularzach - ułatwienia
HTML5 udostępnia pseudo-selektory : invalid i valid dla pól wejściowych.
input[type="text"]:valid·{
··border: ·2px·solid·green;
}
input[type="text"]:invalid·{
··border: ·2px·solid·red;
}

Niestety, ten system jest raczej nieskomplikowany i wymagałby więcej wysiłku przy złożonych
formularzach.
Zamiast pisania dodatkowego kodu oraz tworzenia i egzekwowania własnych klas CSS, aby
zarządzać tymi zachowaniami, Angular oferuje kilka klas gotowych do wykorzystania.
/* field value is valid */
.ng-valid ·{}
/* field value is invalid */
.ng-invalid·{}
/* field has not been clicked in, tapped on, or tabbed over */
.ng-untouched·{}
/* field has been previously entered */
.ng-touched·{}
/* field value is unchanged from the default value */
.ng-pristine·{}
/* field value has been modified from the default */
.ng-dirty ·{}

Zwróć uwagę na trzy pary:
ważny/nieważny
nietknięte/dotknięte
niezmieniony/zmieniony ("brudny")
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Te pary mogą być używane w wielu kombinacjach w twoim CSS, aby zmienić styl na podstawie
trzech oddzielnych flag, które reprezentują. Angular przełącza się między parami na każdym
wejściu, gdy zmienia się stan wejścia.
/* field has been unvisited and unchanged */
input.ng-untouched.ng-pristine·{}
/* field has been previously visited, and is invalid */
input.ng-touched.ng-invalid ·{}

.ng-untouched

nie zostanie zastąpione przez .ng-touched dopóki użytkownik nie

opuści pola po raz pierwszy
W celach szablonowych Angular daje także dostęp do nieusuniętych właściwości na wejściu,
zarówno w kodzie, jak i szablonie:
<input name="myInput" [formControl]="myCustomInput">
<div [hidden]="myCustomInput.pristine">I've·been·changed</div>
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Routing
Routing pozwala zawrzeć pewne aspekty stanu aplikacji w adresie URL. Dla aplikacji front-end
jest to opcjonalne - możemy zbudować pełną aplikację bez zmiany adresu URL. Dodanie
routingu pozwala jednak użytkownikowi przejść od razu do pewnych funkcji aplikacji. Dzięki
temu aplikacja jest łatwiej przenośna i dostępna dla zakładek oraz umożliwi użytkownikom
dzielenie się linkami z innymi.
Routing ułatwia:
Utrzymanie stanu aplikacji
Wdrażanie aplikacji modułowych
Stosowanie ról w aplikacji (niektóre role mają dostęp do określonych adresów URL)

Bazowy adres URL
Początek URL (adres bazowy) musi być ustawiony w seksci

<head>

głównego pliku

index.html aplikacji. Poniższy zapis oznacza, że en początek będzie adresem URL serwera:
<base href="/">

W stosunku do adresu bazowego ustalane są wszystkie adresy wewnątrz strony.

Definicje tras
Typ Routes to tablica tras definiująca routing dla aplikacji. Tutaj możemy ustawić oczekiwane
ścieżki i komponenty, których chcemy używać. Każda trasa może mieć różne atrybuty:
path - URL wyświetlany w przeglądarce, gdy aplikacja znajduje się na określonej trasie
component - komponent do renderowania, gdy aplikacja znajduje się na określonej trasie
redirectTo - przekierowanie trasy w razie potrzeby; każda trasa może mieć atrybut
komponentu lub przekierowania (omówiony w dalszej części tego rozdziału)
pathMatch - opcjonalna właściwość, która domyślnie przyjmuje prefiks ; określa, czy
dopasować pełne adresy URL, czy tylko początek. Podczas definiowania trasy z pustym
ciągiem znaków ustaw parametr pathMatch na

full , w przeciwnym razie dopasuje

wszystkie ścieżki.
children - tablica obiektów definiujących trasy reprezentująca trasy podrzędne tej trasy
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(opisana w dalszej części tego rozdziału).
Aby użyć Routes , utwórz tablicę konfiguracji tras.
Poniżej znajduje się przykładowa definicja tablicy Routes :
const·routes:·Routes·=·[
··{·path: ·'component-one',·component:· ComponentOne ·},
··{·path: ·'component-two',·component:· ComponentTwo ·}
];

Zobacz definicję tras

RouterModule
RouterModule.forRoot pobiera tablicę Routes jako argument i zwraca configured router

module. Poniższy przykład pokazuje, jak importujemy ten moduł do pliku app.routes.ts .
app/app.routes.ts
...
import·{·RouterModule,·Routes·}·from·'@angular/router';
const·routes:·Routes·=·[
··{·path: ·'component-one',·component:· ComponentOne ·},
··{·path: ·'component-two',·component:· ComponentTwo ·}
];
export·const·routing·=·RouterModule.forRoot(routes);

Następnie zaimportujemy naszą konfigurację routingu do katalogu głównego naszej aplikacji.
app/app.module.ts
...
import·{·routing·}·from·'./app.routes';
@NgModule({
··imports:·[
·· ··BrowserModule,
·· ··routing
··],
··declarations:·[
·· ··AppComponent,
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·· ··ComponentOne,
·· ··ComponentTwo
··],
··bootstrap:·[· AppComponent ·]
})
export·class·AppModule·{
}
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Przekierowanie routera na inną trasę
Po uruchomieniu aplikacji domyślnie przechodzi do pustej trasy.
Możemy skonfigurować router domyślnie do przekierowania na wyznaczoną trasę:
export·const·routes:·Routes ·=·[
··{·path: ·'',·redirectTo:·'component-one',·pathMatch:·'full'· },
··{·path: ·'component-one',·component:· ComponentOne ·},
··{·path: ·'component-two',·component:· ComponentTwo ·}
];

Właściwość

pathMatch

wymagana dla przekierowań informuje router, w jaki sposób

powinien odpowiadać podanemu adresowi URL, aby przekierować do określonej trasy. Ponieważ
podano pathMatch: full , router przekieruje do component-one , jeśli cały adres URL
pasuje do pustej ścieżki ('').
Po uruchomieniu aplikacji automatycznie przejdzie do trasy dla component-one .

Definiowanie połączeń między trasami
RouterLink
Dodaj linki do tras za pomocą dyrektywy RouterLink .
Na przykład poniższy kod definiuje łącze do trasy w ścieżce component-one .
<a routerLink="/component-one">Component·One</a>

Nawigacja programowo
Alternatywnie możesz nawigować do trasy, wywołując funkcję navigate na routerze:
this.router.navigate(['/component-one']);
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Dynamiczne dodawanie komponentów trasy
Zamiast definiować osobno każdy element trasy, użyj RouterOutlet , który służy jako symbol
zastępczy komponentu; Angular dynamicznie dodaje komponent trasy aktywowanej do
<router-outlet></router-outlet> .
import·{·Component·}·from·'@angular/core';
@Component({
··selector:·'app',
··template:·`
<nav>
<a routerLink="/component-one">Component One</a>
<a routerLink="/component-two">Component Two</a>
</nav>
<router-outlet></router-outlet>
<!-- Route components are added by router here -->
`
})
export·class·AppComponent·{}

W powyższym przykładzie komponent odpowiadający określonej trasie zostanie umieszczony za
<router-outlet></router-outlet> .

Zobacz przykład [046]
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Używanie parametrów trasy
Załóżmy, że tworzymy aplikację wyświetlającą listę produktów. Gdy użytkownik kliknie produkt
na liście, chcemy wyświetlić stronę zawierającą szczegółowe informacje o tym produkcie. Aby to
zrobić, musisz:
dodać parametr - identyfikator do trasy
powiązać trasę z parametrem
dodać usługę, która odczytuje parametr.

Deklaracja parametrów trasy
Trasa dla komponentu wyświetlającego szczegóły konkretnego produktu wymaga parametru
trasy w postaci identyfikatora tego produktu. Możemy to zaimplementować za pomocą
następujących Routes :
export·const·routes:·Routes ·=·[
··{·path: ·'',·redirectTo:·'product-list',·pathMatch:·'full'·},
··{·path: ·'product-list',·component:·ProductList·},
··{·path: ·'product-details/:id', ·component:·ProductDetails·}
];

Zwróć uwagę na :id na ścieżce product-details , która umieszcza parametr w ścieżce.
Aby na przykład wyświetlić stronę szczegółów produktu dla produktu o identyfikatorze 5, musisz
użyć następującego adresu URL:
localhost:4200/szczegóły produktu/5

Powiązanie tras z parametrami
W komponencie ProductList możesz wyświetlić listę produktów. Każdy produkt ma link do
trasy product-details , z identyfikatorem produktu jako parametr:
<a *ngFor="let product of products"
[routerLink]="['/product-details', product.id]">
··{{ ·product.name·}}
</a>

135

Zwróć uwagę, że dyrektywa routerLink przekazuje tablicę, która określa ścieżkę i parametr
trasy. Alternatywnie mogliśmy programowo nawigować do trasy:
goToProductDetails(id)·{
··this.router.navigate(['/product-details',·id]);
}

Odczytywanie parametrów trasy
Składnik

ProductDetails

musi odczytać parametr, a następnie załadować produkt na

podstawie identyfikatora podanego w parametrze.
Usługa

ActivatedRoute

udostępnia

Observable

parametry, które możemy

zasubskrybować, aby uzyskać parametry trasy (patrz Observables).
import·{·Component,·OnInit, ·OnDestroy· }·from·'@angular/core';
import·{·ActivatedRoute·}·from·'@angular/router';
@Component({
··selector:·'product-details',
··template:·`
<div>
Showing product details for product: {{id}}
</div>
`,
})
export·class·LoanDetailsPage·implements·OnInit,·OnDestroy·{
··id:·number;
··private ·sub:· any;
··constructor(private·route:·ActivatedRoute)·{}
··ngOnInit()·{
·· ··this.sub·=· this.route.params.subscribe(params·=>·{
·· ·· ···this.id· =·+params['id'];·// (+) converts string 'id' to a number
·· ·· ···// In a real app: dispatch action to load the details here.
·· ··});
··}
··ngOnDestroy()·{
·· ··this.sub.unsubscribe();
··}
}
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Powodem, dla którego właściwość params w ActivatedRoute

jest obserwowalna,

jest to że router nie może odtworzyć komponentu podczas nawigacji do tego samego
komponentu. W takim przypadku parametr może ulec zmianie bez odtwarzania
komponentu.
Zobacz podstawowy przykład [047]
Zobacz przykład z programową nawigacją po trasie [048]
Wyświetl przykłady działające w trybie pełnoekranowym, aby zobaczyć zmiany trasy w
adresie URL.
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Trasy podrzędne
Gdy niektóre trasy mogą być dostępne i wyświetlane tylko w innych trasach, może być wskazane
utworzenie ich jako tras podrzędnych.
Na przykład: strona z informacjami o produkcie może mieć sekcję nawigacyjną z kartami, która
domyślnie wyświetla przegląd produktów. Gdy użytkownik kliknie kartę

Specyfikacje

techniczne , sekcja pokazuje specyfikacje.

Jeśli użytkownik kliknie produkt z identyfikatorem 3, chcemy wyświetlić stronę z informacjami o
produkcie z przeglądem:
localhost: 3000/product-details/3/overview

Gdy użytkownik kliknie Dane techniczne :
localhost: 3000/product-details/3/specs
overview i specs są ścieżkami podrzędnymi product-details/:id . Są dostępne tylko

w ramach szczegółów produktu.
Nasze Routes z dziećmi wyglądałyby tak:
export·const·routes:·Routes ·=·[
··{·path: ·'',·redirectTo:·'product-list',·pathMatch:·'full'·},
··{·path: ·'product-list',·component:·ProductList·},
··{·path: ·'product-details/:id', ·component:·ProductDetails,
·· ··children:·[
·· ·· ··{·path:·'',·redirectTo:·'overview',·pathMatch:·'full'·},
·· ·· ··{·path:·'overview',·component:·Overview·},
·· ·· ··{·path:·'specs',·component:·Specs·}
·· ··]
··}
];

Gdzie byłyby wyświetlane komponenty dla tych tras podrzędnych? Tak jak mieliśmy <routeroutlet></router-outlet>

<dla głównego komponentu aplikacji, mielibyśmy gniazdo

routera wewnątrz komponentu ProductDetails . Komponenty odpowiadające ścieżkom
podrzędnym o

detalach

produktu

zostaną umieszczone w gniazdach routera w

ProductDetails .
import·{·Component,·OnInit, ·OnDestroy· }·from·'@angular/core';
import·{·ActivatedRoute·}·from·'@angular/router';
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@Component({
··selector:·'product-details',
··template:·`
<p>Product Details: {{id}}</p>
<!-- Product information -->
<nav>
<a [routerLink]="['overview']">Overview</a>
<a [routerLink]="['specs']">Technical Specs</a>
</nav>
<router-outlet></router-outlet>
<!-- Overview & Specs components get added here by the router -->
`
})
export·default· class·ProductDetails·implements·OnInit,·OnDestroy·{
··id:·number;
··constructor(private·route:·ActivatedRoute)·{}
··ngOnInit()·{
·· ··this.sub·=· this.route.params.subscribe(params·=>·{
·· ·· ···this.id· =·+params['id'];·// (+) converts string 'id' to a number
·· ··});
··}
··ngOnDestroy()·{
·· ··this.sub.unsubscribe();
··}
}

Ewentualnie możemy podać adres URL overview route po prostu jako:
localhost: 3000/szczegóły produktu/3

export·const·routes:·Routes ·=·[
··{·path: ·'',·redirectTo:·'product-list',·pathMatch:·'full'·},
··{·path: ·'product-list',·component:·ProductList·},
··{·path: ·'product-details/:id', ·component:·ProductDetails,
·· ··children:·[
·· ·· ··{·path:·'',·component:·Overview· },
·· ·· ··{·path:·'specs',·component:·Specs·}
·· ··]
··}
];
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Ponieważ ścieżka podrzędna

Overview

ścieżki product-details

ma pustą ścieżkę,

zostanie załadowana domyślnie. Trasa specs pozostaje taka sama.
Wyświetl przykład z trasami podrzędnymi [049]
Zobacz przykład z parametrami trasy i ścieżkami podrzędnymi [050]
Wyświetl przykłady działające w trybie pełnoekranowym, aby zobaczyć zmiany trasy w
adresie URL.

Dostęp do parametrów trasy rodzica
W powyższym przykładzie powiedz, że ścieżki podrzędne o detalach produktu wymagały
identyfikatora produktu, aby pobrać specyfikację lub informacje ogólne. Komponent ścieżki
podrzędnej może uzyskać dostęp do parametrów trasy nadrzędnej w następujący sposób:
export·default· class·Overview·{
··parentRouteId:·number;
··private ·sub:· any;
··constructor(private·router:·Router,
·· ··private·route:·ActivatedRoute)·{}
··ngOnInit()·{
·· ··// Get parent ActivatedRoute of this route.
·· ··this.sub·=· this.router.routerState.parent(this.route)
·· ·· ··.params.subscribe(params·=>·{
·· ·· ··· ·this.parentRouteId·=·+params["id"];
·· ·· ··});
··}
··ngOnDestroy()·{
·· ··this.sub.unsubscribe();
··}
}

Wyświetl przykładowe trasy potomne uzyskujące dostęp do parametrów trasy nadrzędnej [051]

Linki
Trasy mogą być poprzedzone / lub ../ ; to mówi Angularowi, gdzie w drzewie tras do
połączenia.
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Prefiks
/

brak
../

Wygląda
Root aplikacji
Bieżące ścieżki potomne komponentu
Bieżące trasy macierzyste komponentu

Przykład:
<a [routerLink]="['route-one']">Route· One</a>
<a [routerLink]="['../route-two']">Route·Two</a>
<a [routerLink]="['/route-three']">Route·Three</a>

W powyższym przykładzie łącze do pierwszej trasy łączy się z dzieckiem bieżącej trasy.
Łącze do trasy drugiej łączy się z rodzeństwem obecnej trasy.
Łącze dla trasy 3 łączy się z potomkiem komponentu głównego (tak samo, jak trasa na jeden link,
jeśli bieżąca trasa jest komponentiem głównym).

141

Kontrolowanie dostępu do lub z Route
Aby kontrolować, czy użytkownik może nawigować po danej trasie, czy też z niej, skorzystaj z
osłon trasy.
Na przykład możemy chcieć, aby niektóre trasy były dostępne tylko po zalogowaniu się
użytkownika lub zaakceptowaniu Warunków. Możemy użyć straży drogowej, aby sprawdzić te
warunki i kontrolować dostęp do tras.
Opiekunowie trasy mogą również kontrolować, czy użytkownik może opuścić określoną trasę.
Załóżmy na przykład, że użytkownik wpisał informacje w formularzu na stronie, ale nie przesłał
formularza. Gdyby opuścili stronę, straciliby informacje. Możemy poprosić użytkownika, jeśli
użytkownik spróbuje opuścić trasę bez przesyłania lub zapisywania informacji.

Rejestracja strażników trasy za pomocą tras
Aby korzystać ze strażników dróg, musimy zarejestrować je w określonych trasach, dla których
chcemy je uruchomić.
Na przykład, powiedzmy, że mamy trasę

accounts , do której mogą się dostać tylko

zalogowani użytkownicy. Ta strona ma również formularze i chcemy upewnić się, że użytkownik
przesłał niezapisane zmiany przed opuszczeniem strony kont.
W naszej konfiguracji trasy możemy dodać naszych strażników do tej trasy:
import·{·Routes,·RouterModule·}·from·'@angular/router';
import·{·AccountPage·}·from ·'./account-page';
import·{·LoginRouteGuard·}·from·'./login-route-guard';
import·{·SaveFormsGuard·}·from·'./save-forms-guard';
const·routes:·Routes·=·[
··{·path: ·'home',·component:·HomePage· },
··{
·· ··path: ·'accounts',
·· ··component:· AccountPage,
·· ··canActivate:·[LoginRouteGuard],
·· ··canDeactivate:·[SaveFormsGuard]
··}
];
export·const·appRoutingProviders:·any[]·=·[];
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export·const·routing·=·RouterModule.forRoot(routes);

Teraz LoginRouteGuard zostanie sprawdzony przez router po aktywacji trasy accounts , a
SaveFormsGuard zostanie sprawdzony po opuszczeniu tej trasy.

Implementacja CanActivate
Spójrzmy na przykład aktywuj strażnik, który sprawdza, czy użytkownik jest zalogowany:
import·{·CanActivate·}·from ·'@angular/router';
import·{·Injectable·}·from·'@angular/core';
import·{·LoginService·}·from·'./login-service';
@Injectable()
export·class·LoginRouteGuard·implements·CanActivate·{
··constructor(private·loginService:·LoginService)·{}
··canActivate()·{
·· ··return·this.loginService.isLoggedIn();
··}
}

Ta

klasa

implementuje

interfejs

CanActivate

poprzez

implementację

funkcji

canActivate .

Kiedy

canActivate

zwraca wartość true, użytkownik może aktywować trasę. Kiedy

zwraca wartość false, użytkownik nie może uzyskać dostępu do trasy. W

canActivate

powyższym przykładzie zezwalamy na dostęp, gdy użytkownik jest zalogowany.
canActivate

może również służyć do powiadamiania użytkownika, że nie może uzyskać

dostępu do tej części aplikacji lub przekierowania ich na stronę logowania.
Zobacz Oficjalną definicję dla CanActivate

Wdrażanie CanDeactivate
CanDeactivate

działa w podobny sposób jak CanActivate , ale istnieją pewne istotne

różnice. Funkcja canDeactivate przekazuje komponent dezaktywowany jako argument do
funkcji:
export·interface·CanDeactivate<T>·{
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··canDeactivate(component:·T,·route:·ActivatedRouteSnapshot,· state:·RouterStateSnapsh
·· ·· ··Observable<boolean>|Promise<boolean>|boolean;
}

Możemy użyć tego komponentu, aby określić, czy użytkownik może dezaktywować.
import·{·CanDeactivate·}·from·'@angular/router';
import·{·Injectable·}·from·'@angular/core';
import·{·AccountPage·}·from ·'./account-page';
@Injectable()
export·class·SaveFormsGuard ·implements·CanDeactivate<AccountPage>·{
··canDeactivate(component:·AccountPage)·{
·· ··return·component.areFormsSaved();
··}
}

Zobacz Oficjalną definicję CanDeactivate

Osłony Async Route
Funkcje

canActivate

i

lub Obibleable <boolean>

canDeactivate

mogą zwracać wartości typu

boolean

(Obserwowalny, który rozwiąże wartość boolean ). Jeśli

chcesz wykonać żądanie asynchroniczne (takie jak żądanie serwera), aby określić, czy
użytkownik może nawigować po trasie, czy też z niej, możesz po prostu zwrócić komunikat
Observable <boolean> . Router będzie czekał, aż zostanie rozwiązany i użyje tej wartości

do określenia dostępu.
Na przykład, gdy użytkownik odejdzie, możesz skorzystać z usługi dialogowej, aby poprosić
użytkownika o potwierdzenie nawigacji. Okno dialogowe zwraca wartość
<boolean>

Observable

<która ma wartość true, jeśli użytkownik kliknie przycisk OK lub false, jeśli

użytkownik kliknie przycisk Anuluj .
··canDeactivate()·{
·· ··return·dialogService.confirm('Discard unsaved changes?');
··}

Zobacz przykład [053]
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Zobacz Oficjalną Dokumentację dla Strażników Trasy
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Przekazywanie opcjonalnych parametrów
Parametry zapytania umożliwiają przekazywanie parametrów opcjonalnych do trasy, takich jak
informacje o paginacji.
Na przykład na trasie z listą stronicowanych adres URL może wyglądać następująco, aby
wskazać, że załadowaliśmy drugą stronę:
localhost: 3000/lista produktów? strona = 2

Kluczową różnicą między parametrami zapytania i parametrami trasy jest to, że parametry
trasy są niezbędne do określenia trasy, podczas gdy parametry zapytania są opcjonalne.

Przekazywanie parametrów zapytania
Użyj dyrektywy

[queryParams]

wraz z

[routerLink] , aby przekazać parametry

zapytania. Na przykład:
<a [routerLink]="['product-list']" [queryParams]="{ page: 99 }">Go·to·Page

Alternatywnie możemy nawigować programowo za pomocą usługi Router :
··goToPage(pageNum)·{
·· ··this.router.navigate(['/product-list'],·{·queryParams:·{· page:·pageNum
··}

Czytanie parametrów zapytań
Podobnie jak przy odczytaniu parametrów trasy, usługa

Router

zwraca Observable, które

możemy zasubskrybować, aby odczytać parametry zapytania:
import·{·Component·}·from·'@angular/core';
import·{·ActivatedRoute,·Router·}·from·'@angular/router';
@Component({
··selector:·'product-list',

146

··template:·`<!-- Show product list -->`
})
export·default· class·ProductList ·{
··constructor(
·· ··private·route:·ActivatedRoute,
·· ··private·router:·Router) ·{}
··ngOnInit()·{
·· ··this.sub·=· this.route
·· ·· ··.queryParams
·· ·· ··.subscribe(params·=>·{
·· ·· ··· ·// Defaults to 0 if no query param provided.
·· ·· ··· ·this.page·=·+params['page']·||·0;
·· ·· ··});
··}
··ngOnDestroy()·{
·· ··this.sub.unsubscribe();
··}
··nextPage()·{
·· ··this.router.navigate(['product-list'],·{·queryParams:·{·page:·this.page
··}
}

Zobacz przykład [054]
Zobacz Oficjalną dokumentację dotyczącą parametrów zapytania
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Korzystanie z pomocniczych tras
Angular obsługuje koncepcję tras pomocniczych, które umożliwiają konfigurację i nawigację na
wielu niezależnych trasach w jednej aplikacji. Każdy komponent ma jedną główną trasę i zero
lub więcej dodatkowych gniazdek. Gniazda pomocnicze muszą mieć unikalną nazwę w
komponencie.
Aby zdefiniować trasę pomocniczą, musimy najpierw dodać nazwane miejsce docelowe routera,
w którym ma zostać wyrenderowana zawartość dla trasy pomocniczej.
Oto przykład:
import·{Component}·from·'@angular/core';
@Component({
··selector:·'app',
··template:·`

<nav>
<a [routerLink]="['/component-one']">Component One</a>
<a [routerLink]="['/component-two']">Component Two</a>
<a [routerLink]="[{ outlets: { 'sidebar': ['component-aux'] } }]">Component Aux
</nav>
<div style="color: green; margin-top: 1rem;">Outlet:</div>
<div style="border: 2px solid green; padding: 1rem;">
<router-outlet></router-outlet>
</div>
<div style="color: green; margin-top: 1rem;">Sidebar Outlet:</div>
<div style="border: 2px solid blue; padding: 1rem;">
<router-outlet name="sidebar"></router-outlet>
</div>
`
})
export·class·AppComponent·{
}

Następnie musimy zdefiniować link do pomocniczej trasy dla aplikacji, aby nawigować i
renderować zawartość.
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<a [routerLink]="[{ outlets: { 'sidebar': ['component-aux'] } }]">
··Component·Aux
</a>

Zobacz przykład [055]
Każda trasa pomocnicza jest niezależną trasą, która może mieć:
własne trasy dla dzieci
własne trasy pomocnicze
własne parametry trasy
własny stos historii

149

Wstrzykiwanie zależności
Dependency Injection (DI) to podstawowa funkcja w Angular 1.x, która nie zmieniła się w
Angular 2. DI to koncepcja programistyczna, wcześniejsza niż Angular. Celem DI jest
uproszczenie zarządzania zależnościami w komponentach oprogramowania. Dzięki zmniejszeniu
ilości informacji, które komponent musi znać o swoich zależnościach, testowanie go może być
łatwiejsze, a kod jest bardziej elastyczny.
Angular 2 poprawia model DI Angulara 1.x poprzez ujednolicenie dwóch systemów
wstrzykiwania. Usuwa też inne związane z tym problemy.

Co to jest DI?
Wstrzykiwanie zależności sprawia, że życie programistów jest łatwiejsze, ale co to oznacza
realnie zrobić?
Rozważ następujący kod:
class·Hamburger·{
··private ·bun:· Bun;
··private ·patty:·Patty;
··private ·toppings:·Toppings;
··constructor()·{
·· ··this.bun·=· new·Bun('withSesameSeeds');
·· ··this.patty· =·new·Patty('beef');
·· ··this.toppings·=·new·Toppings(['lettuce',·'pickle',·'tomato']);
··}
}

Powyższy kod jest klasą, która reprezentuje hamburgera. Klasa zakłada, że  hamburger składa
się z Bun , Patty i Toppings . Klasa jest również odpowiedzialny za tworzenie Bun ,
Patty

i

Toppings . To jest zła rzecz. A co, jeśli potrzebny jest wegetariański burger?

Najprostszym podejściem może
być:
class·VeggieHamburger·{
··private ·bun:· Bun;
··private ·patty:·Patty;
··private ·toppings:·Toppings;
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··constructor()·{
·· ··this.bun·=· new·Bun('withSesameSeeds');
·· ··this.patty· =·new·Patty('tofu');
·· ··this.toppings·=·new·Toppings(['lettuce',·'pickle',·'tomato']);
··}
}

Czyli problem został rozwiązany, prawda? Ale co, jeśli potrzebujemy hamburgera
bezglutenowego?
Co jeśli chcemy różnych dodatków ... może czegoś bardziej ogólnego jak:
class·Hamburger·{
··private ·bun:· Bun;
··private ·patty:·Patty;
··private ·toppings:·Toppings;
··constructor(bunType:·string,·pattyType:·string,·toppings:·string[])·{
·· ··this.bun·=· new·Bun(bunType);
·· ··this.patty· =·new·Patty(pattyType);
·· ··this.toppings·=·new·Toppings(toppings);
··}
}

W porządku, to jest trochę inne i jest bardziej elastyczne pod pewnymi względami, ale tak jest
wciąż dość wątpliwe. Co by się stało, gdyby konstruktor Patty został zmieniony pozwalając
na nowe funkcje? Cała klasa Hamburger musiałaby zostać zaktualizowana.
W rzeczywistości za każdym razem, gdyby którykolwiek z tych konstruktorów używanych w
konstruktorze

Hamburger

został zmieniony,

Hamburger

również musiałby zostać

zmieniony.
Co się dzieje podczas testowania? Jak mogą być

Bun , Patty

i

Toppings

skutecznie

przeglądnięte?Biorąc pod uwagę te obawy, klasę można przepisać jako:
class·Hamburger·{
··private ·bun:· Bun;
··private ·patty:·Patty;
··private ·toppings:·Toppings;
··constructor(bun:·Bun,·patty:·Patty,· toppings:·Toppings)·{
·· ··this.bun·=· bun;
·· ··this.patty· =·patty;
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·· ··this.toppings·=·toppings;
··}
}

Teraz gdy instancja Hamburger jest tworzona, nie musi nic wiedzieć o Bun , Patty lub
Toppings . Konstrukcja tych elementów została wyprowadzona z tej klasy. Ten wzór jest tak

powszechny, że TypeScript pozwala na napisanie skrótowo:
class·Hamburger·{
··constructor(private·bun:·Bun,·private·patty:·Patty,
·· ··private·toppings:·Toppings)·{}
}

Klasa Hamburger jest teraz prostsza i łatwiejsza do przetestowania. Ten model dostarczane do
Hamburger - zależności jest podstawą "wstrzykiwania zależności".

Jednak nadal istnieje problem. W jaki sposób można utworzyć i zarządzać instancjami Bun ,
Patty i Toppingami ?

To tam wstrzykiwanie zależności jako framework (DI Framework) może przynieść korzyści
programistom;
Zobacz też: https://www.p-programowanie.pl/kurs-angular/wstrzykiwanie-zaleznosci/
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DI Framework
Mamy więc nową klasę

Hamburger

(zob poprzedni przykład), która jest łatwa do

przetestowania, ale jest niekompletna - obecnie tworzenie hamburgera wymaga:
const·hamburger·=·new·Hamburger(new·Bun(),·new·Patty('beef'),·new·Toppings

Jednym ze sposobów uproszczenia tego być stworzenie fabryki działającej tak:
function·makeHamburger()·{
·· ··const ·bun·=·new·Bun();
·· ··const ·patty·=·new·Patty('beef');
·· ··const ·toppings·=·new·Toppings(['lettuce',·'tomato',· 'pickles']);
·· ··return·new· Hamburger(bun,·patty,·toppings);
}

Jest to poprawa, ale kiedy trzeba stworzyć bardziej złożone hamburgery ta fabryka stanie się
niewystarczająca. Fabryka jest również odpowiedzialna za wiedzę, jak stworzyć cztery różne
komponenty. To dużo dla jednej funkcji.
W tym miejscu pomocna może być struktura wstrzykiwanie zależności. Framework DI zawiera
koncepcję obiektu Injector . Injector jest bardzo podobny do funkcji fabryki powyżej, ale
bardziej ogólny i potężny. Zamiast jednej gigantycznej funkcji fabryki, injector ma fabrykę lub
przepis (inaczej mówiąc) dla kolekcji obiektów. Z

Injectorem

możemy uprościć

tworzenie hamburger do:
const·injector· =·new·Injector([Hamburger,·Bun,·Patty,·Toppings]);
const·burger·=· injector.get(Hamburger);
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DI Angulara
Ostatni przykład wprowadził hipotetyczny obiekt Injector . Angular upraszcza DI jeszcze
bardziej. Z Angular, programiści prawie nigdy nie muszą się grzęznąć w szczegóły
wstrzykiwania.
System DI Angulara jest kontrolowany przez

@NgModule . Konkretnie listy

i declarationations . ( declarationations

provider

to miejsce, w którym umieszczamy

komponenty,
potoki i dyrektywy; provider to miejsce, w którym umieszczamy usługi)
Na przykład:
import·{·Injectable,·NgModule·}·from·'@angular/core';
@Component({
··// ...
})
class·ChatWidget·{
··constructor(private·authService:·AuthService,·private· authWidget:·AuthWidget
·· ··private·chatSocket:·ChatSocket)·{}
}
@NgModule({
··declarations:·[·ChatWidget·]
})
export·class·AppModule·{
};

W powyższym przykładzie

AppModule

jest informowany o klasie ChatWidget . Inaczej

mówiąc, że komponent Angular został dostarczony jako ChatWidget .
Wydaje się to dość proste, ale co z AuthService , AuthWidget i ChatSocket ? W jaki
sposób ChatWidget je otrzymuje? Musimy je zadeklarować z dekoratorem @Injectable():
import·{·Injectable,·NgModule·}·from·'@angular/core';
@Component({
··// ...
})
class·ChatWidget·{
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··constructor(private·authService:·AuthService,·private· authWidget:·AuthWidget
·· ··private·chatSocket:·ChatSocket)·{}
}
@Component({
··// ...
})
class·AuthWidget·{}
@Injectable()
class·AuthService·{}
@Injectable()
class·ChatSocket·{}
@NgModule({
··declarations[·ChatWidget, ·AuthWidget·]
··providers:·[· AuthService, ·ChatSocket·],
})

Okay, to zaczyna wyglądać na bardziej kompletne. Chociaż wciąż jest niejasne, jak informuje się
ChatWidget o jego zależnościach. Musimy zrozumieć działanie @Injectable .
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@Inject i @Injectable
@ Inject i @ Injectable to dekoratory wprowadzone przez DI.

@Inject()
@Inject

()

jest mechanizmem informującym Angular, że a parametr musi zostać

wstrzyknięty. Może być używany w następujący sposób:
import·{·Component,·Inject·}·from·'@angular/core';
import·{·ChatWidget·}·from·'../components/chat-widget';
@Component({
··selector:·'app-root',
··template:·`Encryption: {{ encryption }}`
})
export·class·AppComponent·{
··encryption·=· this.chatWidget.chatSocket.encryption;
··constructor(@Inject(ChatWidget)·private·chatWidget)·{· }
}

W powyższym kodzie dekorators @Inject(ChatWidget) informuje, że chatWidget jest
własnością klasy AppComponent stworzoną na podstawie klasy ChatWidget To ważne, że
jest to referencja do
singletonu (pojedyncza instancja klasy). Nie używamy ChatWidget do tworzenia instancji,
Angular
robi to dla nas za kulisami.
Aby jeszcze uprościć kodowanie, potrzebujemy jawnie zapisać

@ Inject

tylko do typów

prostych. Obiekty wpisane na liście providers modułu będą wstrzykiwane przez Angular jeśli
zdeklarujemy je w parametrach konstruktora::
import·{·Component·}·from·'@angular/core';
import·{·ChatWidget·}·from·'../components/chat-widget';
@Component({
··selector:·'app',
··template:·`Encryption: {{ encryption }}`
})
export·class·App·{
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··encryption·=· this.chatWidget.chatSocket.encryption;
··constructor(private·chatWidget:·ChatWidget)·{·}
}

Zobacz przykład [020]

@Injectable()
@Injectable ()
()

informuje Angulara, że klasa może coś być wstrzykiwana. @Injectable

nie jest wymagane, jeśli klasa ma inne dekoratory Angulara. Jednak dobrą praktyką jest

dekorowanie klas do wstrzykiwania, ponieważ jest to bardziej czytelne.
Oto przykład ChatWidget oznaczony @ Injectable :
import·{·Injectable·}·from·'@angular/core';
import·{·AuthService·}·from ·'./auth-service';
import·{·AuthWidget·}·from·'./auth-widget';
import·{·ChatSocket·}·from·'./chat-socket';
@Injectable()
export·class·ChatWidget·{
··constructor(
·· ··public·authService:·AuthService,
·· ··public·authWidget:·AuthWidget,
·· ··public·chatSocket:·ChatSocket)·{·}
}
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DI poza klasami
Do tej pory jedynymi typami, w których stosowano wstrzykiwanie były klasy, ale Angular nie
ogranicza się do tego.
Do tej pory
provider

dostawcy

byli używani w doniesieniu do

@NgModule

Angulara. Na liście

również były tylko identyfikatory klas. Angular pozwala programiście na

dokładniejsze określenie dostawców. Odbywa się to za pomocą literału obiektowego ( {} ):
import·{·NgModule·}·from·'@angular/core';
import·{·App·}· from·'./containers/app';·// hypothetical app component
import·{·ChatWidget·}·from·'./components/chat-widget';
@NgModule({
··providers:·[· {·provide:·ChatWidget,· useClass:·ChatWidget·}· ],
})
export·class·DiExample·{};

Ten przykład jest jeszcze wprowadza tak zwany "długi format" Angulara. Deklaruje się w nim
klasę dostarczanego obiektu oraz klasę użytą do jego stworzenia (która może być klasą pochodną
w stosunku do tej pierwszej). Na przykład programista może stworzyć MockChatWidget :
import·{·NgModule·}·from·'@angular/core';
import·{·App·}· from·'./containers/app';·// hypothetical app component
import·{·ChatWidget·}·from·'./components/chat-widget';
import·{·MockChatWidget·}·from·'./components/mock-chat-widget';
@NgModule({
··providers:·[· {·provide:·ChatWidget,· useClass:·MockChatWidget·}·],
})
export·class·DiExample·{};

Tu widać niesamowitą siłę wynikającą z połączenia DI z programwaniem obiektowym.
Rozbudowa aplikacji nie wymaga analizy zależności - możemy się skupić na szczegółach
implementacyjnych komponentu.
Iniektor może jednak wykorzystywać więcej danych, niż tylko klasy.

useValue

i useFactory . Na przykład:
import·{·NgModule·}·from·'@angular/core';
import·{·App·}· from·'./containers/app';·// hypothetical app component
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const·randomFactory·=·()·=> ·{·return·Math.random();·};
@NgModule({
··providers:·[· {·provide:·'Random',·useFactory:·randomFactory·}·],
})
export·class·DiExample·{};

W hipotetycznym elemencie aplikacji Random może być wstrzykiwany jak:
import·{·Component,·Inject, ·provide·}· from·'@angular/core';
@Component({
··selector:·'app-root',
··template:·`Random: {{ value }}`
})
export·class·AppCompoennt·{
··value:·number;
··constructor(@Inject('Random')·r)·{
·· ··this.value· =·r;
··}
}

Powyższy przykład wykorzystuje przepis

useFactory

. Angular spodziewa się w takim

przypadku, że podana wartość będzie funkcją (fabryki). Należy zwrócić uwagę na to, że
Random jest w cudzysłowie, zarówno w provide jak i konstruktorze.

Jeszcze prostszym jest przepis o nazwie useValue :

import·{·NgModule·}·from·'@angular/core';
import·{·AppComponent·}·from·'./containers/app.component';·// hypothetical app compon
@NgModule({
··providers:·[· {·provide:·'Random',·useValue:·Math.random()·}·],
})
export·class·DiExample·{};

W tym przypadku wynik

Math.random

jest przypisany do useValue jako własność

przekazana do dostawcy .
Zobacz przykłady:
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Random DI 1 [065]
Random DI 2 [066]
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Unikanie kolizji wstrzykiwania: IniectionToken
Angular pozwala czasem na użycie nazw (tokenów) w miejsce identyfikatorów (na przykład:
export const identyfikator = 'my-config'; ). W systemie DI może prowadzić to do

konfliktów, gdy użyjemy tokenów dostarczanych przez różne klasy jako wartości provide (zob.
poprzedni przykład). Dwa wstrzykiwane obiekty mogą dostarczać taki sam token.
Rozważmy to na przykładzie, w którym główna aplikacja jest konsumentem dwóch modułów:
jednego, który zapewnia usługę poczty e-mail, a drugiego zapewniającego usługę rejestrowania.
app/email/email.service.ts
export·const·apiConfig·=·'api-config';
@Injectable()
export·class·EmailService·{
··constructor(@Inject(apiConfig) ·public·apiConfig) ·{·}
}

app/email/email.module.ts
@NgModule({
··providers:·[· EmailService ·],
})
export·class·EmailModule·{·}

Interfejs usługi e-mail wymaga pewnych ustawień konfiguracyjnych, identyfikowanych przez
ciąg

api-config , który ma być dostarczony przez system DI. Ten moduł powinien być

wystarczająco elastyczny, aby mógł być używany przez różne moduły w różnych aplikacjach.
Oznacza to, że te ustawienia powinny być określone przez własność aplikacji, a więc dostarczone
przez AppModule , gdzie importowany jest EmailModule .
app/logger/logger.service.ts
export·const·apiConfig·=·'api-config';
@Injectable()
export·class·LoggerService·{
··constructor(@Inject(apiConfig) ·public·apiConfig) ·{·}
}
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app/logger/logger.module.ts
@NgModule({
··providers:·[· LoggerService·],
})
export·class·LoggerModule·{ ·}

Druga usługa,

LoggerModule

, została stworzona przez inny zespół niż ten, który

stworzył EmailModule , i który również wymaga obiektu konfiguracyjnego. Nic dziwnego, że
zdecydowali się użyć tego samego tokena dla swojego obiektu konfiguracyjnego, ciągu apiconfig . Aby uniknąć kolizji między dwoma tokenami o tej samej nazwie, możemy spróbować

zmienić nazwę importu, jak pokazano poniżej.
app/app.module.ts
import·{·apiConfig·as·emailApiConfig·}·from·'./email/index';
import·{·apiConfig·as·loggerApiConfig· }·from·'./logger/index';
@NgModule({
··...
··providers:·[
·· ··{·provide:· emailApiConfig,·useValue:·{·apiKey: ·'email-key',·context:·
·· ··{·provide:· loggerApiConfig,·useValue:·{·apiKey:·'logger-key'·}·},
··],
··...
})
export·class·AppModule·{·}

Zobacz przykład [022]
Jednak zmieniono tylko nazwę zmiennej zawierającej token, a same tokeny są identyczne. Po
uruchomieniu aplikacji DI napotyka na problem kolizji, w wyniku czego oba moduły uzyskują tę
samą wartość dla swojej konfiguracji, w tym przypadku { apiKey: 'logger-key' } .
Rozwiązaniem problemu jest IniectionToken Angulara.

IniectionToken
Tokeny

InjectionToken

(do

wersji

<4

OpaqueToken

-

https://stackoverflow.com/questions/43419050/angular-2-opaquetoken-vs-angular-4injectiontoken\. są unikalnymi i niezmiennymi wartościami, które pozwalają programistom
uniknąć kolizji zależności tokenów iniekcji.
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import·{·InjectionToken·}·from·'@angular/core';
const·name·=·'token';
const·token1·=· new·InjectionToken(name);
const·token2·=· new·InjectionToken(name);
console.log(token1·===·token2);·// false

Tutaj, niezależnie od tego, czy ta sama wartość zostanie przekazana do konstruktora tokena, nie
spowoduje to uzyskania identycznych symboli (zob. przykład [022]).
app/email/email.module.ts
export·const·apiConfig·=·new·InjectionToken('api-config');
@Injectable()
export·class·EmailService·{
··constructor(@Inject(apiConfig) ·public·apiConfig: ·EmailConfig)·{·}
}

export·const·apiConfig·=·new·InjectionToken('api-config');
@Injectable()
export·class·LoggerService·{
··constructor(@Inject(apiConfig) ·public·apiConfig: ·LoggerConfig)·{·}
}

Zobacz przykład [023]
Po przekształceniu tokenów identyfikujących w InjectionToken bez zmiany czegokolwiek,
unika się kolizji.
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Drzewo wstrzykiwania
W Angular 1.x był tylko jeden iniektor i wszystkie usługi były singletons. W Angular 2+ jest
conajmniej jeden wstrzykiwacz na aplikację. Są one zorganizowane w drzewie, które jest
równoległe do drzewa komponentów Angular.
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Rozważ następujące drzewo, które modeluje aplikację czatu składającą się z dwóch
otwartych

okien

czatu

i

widżetu

logowania/wylogowania.
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Na powyższym obrazku znajduje się jeden wstrzykiwacz główny, który jest ustanowiony przez
listę provider@NgModule . We wstrzykiwaczu Root rejestrowany jest LoginService.
Pod głównym wstrzykiwaczem znajduje się główny komponent (Root Windows Component).
Nie ma on tablicy provider i użyje wstrzykiwacza root dla wszystkich swoich zależności.
Istnieją również dwa wstrzykiwanieiwacze dla potomków, po jednym dla każdego komponentu
ChatWindow . Każdy z tych komponentów ma własną instancję ChatService .

Istnieje trzeci komponent potomny: Login / Logout , ale nie ma on wstrzykiwacza.
Istnieje kilka elementów wnuka, bez wstrzykiwaczy. Są to
każdego

ChatWindow . Istnieje również składniki

ChatFeed

LoginWidget

i ChatInput
i LogoutWidget

dla
z

Logout/Login jako ich rodzicem.

Drzewo wstrzykiwaczy nie tworzy nowego wstrzykiwacza dla każdego modułu, ale dla każdego
modułu z tablicą provider w swoim dekoratorze.
Moduły, które nie mają tablicy

provider , szukają swojego elementu macierzystego dla

wstrzykiwania. Jeśli rodzic nie ma wstrzykiwacza, patrzy w górę, aż dotrze do głównego
wstrzykiwacza.
Ostrzeżenie: Uważaj na tablice provider . Jeśli element potomny jest ozdobiony a
tablica provider zawierająca zależności, które także były wymagane w obiekcie nadrzędnym,
zależności, które dziecko otrzymuje, będą śledzić zależności rodziców.
Może to mieć różnego rodzaju niezamierzone konsekwencje.
Rozważmy następujący przykład:
app/module.ts
const·randomFactory·=·()·=> ·{·return·Math.random();·};
@NgModule({
··imports:·[BrowserModule],
··declarations:·[
·· ··AppComponent,
·· ··ChildInheritorComponent,
·· ··ChildOwnInjectorComponent,
··],
··/* Provide dependencies here /
providers: [Unique],
bootstrap: [AppComponent],
})
export class AppModule {}
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W powyższym przykładzie Unique jest ładowany do wstrzykiwacza głównego.
app/services/unique.ts
import·{·Injectable·}·from·'@angular/core';
@Injectable()
export·class·Unique·{
··value·= ·(+Date.now()).toString(16)·+·'.'·+
·· ··Math.floor(Math.random()·*·500);
}

Usługa Unique generuje wartość unikalną dla instancji podczas jej tworzenia.
app/components/child-inheritor.component.ts
import·{·Component,·Inject·}·from·'@angular/core';
import·{·Unique·}·from·'../services/unique';
@Component({
··selector:·'app-child-inheritor',
··template:·<span>{{·value·}}</span>
})
export·class·ChildInheritorComponent·{
··value·= ·this.u.value;
constructor(private·u:·Unique)·{ ·}
}

Dziedziczenie dziecka nie ma wstrzykiwacza. Przemieści on drzewo komponentów w górę,
szukając wstrzykiwacza.
* app/components/child-own-injector.component.ts
import·{·Component,·Inject·}·from·'@angular/core';
import·{·Unique·}·from·'../services/unique';
@Component({
··selector:·'child-own-injector',
··template:·`<span>{{ value }}</span>`,
··providers:·[Unique]
})
export·class·ChildOwnInjectorComponent·{
··value·= ·this.u.value;
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··constructor(private·u:·Unique) ·{·}
}

Komponent wstrzykiwacza dla dziecka ma wstrzykiwacz, który jest wypełniony swoim własnym
wystąpienie Unique . Ten komponent nie będzie udostępniać tej samej wartości co komponent
Instancja unikalna wstrzykiwanieiwacza root.
app/containers/app.ts
@Component({
selector: ·'app-root',
template: ·`
<p>
App's Unique dependency has a value of
</p>
<p>
which should match
</p>
<p>
ChildInheritor's value:
<app-child-inheritor></app-child-inheritor>
</p>
<p>
However,
</p>
<p>
ChildOwnInjector should have its own value:
<app-child-own-injector></app-child-own-injector>
</p>
<p>
ChildOwnInjector's other instance should also have its own value:
<app-child-own-injector></app-child-own-injector>
</p>`,
})
export·class·AppComponent·{
value:·number·=·this.u.value;
constructor(private·u:·Unique)·{ ·}
}

Zobacz przykład: [024]
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Moduły
Moduły Angular zapewniają mechanizm tworzenia bloków funkcjonalności, które można łączyć
w celu tworzenia aplikacji.

Czym jest moduł Angulara?
W Angular moduł jest mechanizmem grupującym komponenty, dyrektywy, potoki i usługi, które
są powiązane, w taki sposób, aby można było łatwo łączyć je z innymi modułami. Aplikacja
Angular może być traktowana jako układanka, w której każdy element (lub każdy moduł) jest
potrzebny, aby móc zobaczyć pełny obraz.
Inną analogią do zrozumienia modułów Angular są klasy. W klasie możemy zdefiniować metody
publiczne lub prywatne. Publiczne metody to API, którego mogą używać inne części naszego
kodu do interakcji z nim, podczas gdy prywatne metody są ukrytymi szczegółami implementacji.
W ten sam sposób moduł może eksportować lub ukrywać komponenty, dyrektywy, potoki i
usługi. Wyeksportowane elementy mają być używane przez inne moduły, a te, które nie są
eksportowane (ukryte) są używane tylko wewnątrz modułu i nie mogą być bezpośrednio
dostępne przez inne moduły naszej aplikacji.

Podstawy używania modułów
Aby móc definiować moduły, musimy użyć dekoratora NgModule .
import·{·NgModule·}·from·'@angular/core';
@NgModule({
··imports:·[·...·],
··declarations:·[·...·],
··bootstrap:·[· ...·]
})
export·class·AppModule·{·}

W powyższym przykładzie zmieniliśmy klasę
dekoratora

NgModule

.

Dekorator

AppModule

NgModule

na moduł Angular za pomocą
wymaga

co

najmniej

trzech

właściwości: import , deklaracje i bootstrap .
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Właściwość

imports

oczekuje tablicy modułów. Oto, gdzie definiujemy elementy naszej

układanki (nasza aplikacja).

Deklaracje właściwości

przewidują tablicę komponentów,

dyrektyw i potoków wchodzących w skład modułu. Właściwość

bootstrap

to miejsce, w

którym definiujemy główny komponent naszego modułu. Mimo że ta właściwość jest również
tablicą, 99% czasu będziemy definiować tylko jeden komponent.
Istnieją bardzo szczególne okoliczności, w których do uruchomienia modułu może być
wymagany więcej niż jeden komponent, ale nie będziemy tutaj omawiać tych przypadków
brzegowych.
Oto jak wyglądałby podstawowy moduł składający się tylko z jednego komponentu:
app/app.component.ts
import·{·Component·}·from·'@angular/core';
@Component({
··selector:·'app-root',
··template:·'<h1>My Angular App</h1>'
})
export·class·AppComponent·{}

app/app.module.ts
import·{·NgModule·}·from·'@angular/core';
import·{·BrowserModule·}·from·'@angular/platform-browser';
import·{·AppComponent·}·from·'./app.component';
@NgModule({
··imports:·[BrowserModule],
··declarations:·[AppComponent],
··bootstrap:·[AppComponent]
})
export·class·AppModule·{·}

Plik app.component.ts jest tylko komponentem hello world , nic ciekawego. Natomiast plik
app.module.ts zawiera opisaną wcześniej strukturę.
Pierwszą rzeczą, którą zauważamy, jest to, że nasz moduł importuje

BrowserModule

jako

jawną zależność. BrowserModule jest wbudowanym modułem, który eksportuje podstawowe
dyrektywy, potoki i usługi. W przeciwieństwie do poprzednich wersji Angular, musimy wyraźnie
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zaimportować te zależności, aby móc korzystać z takich dyrektyw jak *ngFor lub *ngIf w
naszych szablonach.
Biorąc pod uwagę, że głównym (i jedynym) elementem naszego modułu jest AppComponent ,
musimy go wypisać w tablicy bootstrap . Ponieważ w declarations mamy zdefiniować
wszystkie komponenty lub potoki, które tworzą naszą aplikację, musimy ponownie podać
AppComponent .

Zanim przejdziemy dalej, musimy dokonać ważnego wyjaśnienia. Można rozróżnić dwa typy
modułów: moduł główny i moduły funkcjonalne [feature]. To rozróżnienie ma czysto
pragmatyczny charakter. W aplikacji mamy tylko jeden moduł główny i zero lub więcej
modułów funkcjonalnych . Aby móc uruchomić naszą aplikację, Angular musi wiedzieć, który
z modułów jest główny (root). Łatwym sposobem identyfikacji modułu głównego jest
sprawdzenie właściwości
BrowserModule

,

to

import

jest

to

dekoratora
moduł

NgModule

główny,

jeśli

. Jeśli moduł importuje

zamiast

tego

importowany

jest CommonModule , to jest to moduł funkcjonalnyi.
Zgodnie z konwencją moduł główny powinien zawsze mieć nazwę AppModule .

Akcja Ładowania / Bootstrappingu
Aby uruchomić naszą aplikację opartą na modułach, musimy poinformować Angulara, który z
nich jest naszym głównym modułem do wykonania kompilacji w przeglądarce. Ta kompilacja w
przeglądarce jest również znana jako kompilacja Just in Time (JIT).
main.ts
import·{·platformBrowserDynamic·}·from·'@angular/platform-browser-dynamic'
import·{·AppModule·}·from·'./app/app.module';
platformBrowserDynamic().bootstrapModule(AppModule);

Kompilację można również wykonać jako etap budowania aplikacji. Ta metoda nazywa się
kompilacją Ahead of Time (AOT) i będzie wymagać nieco innego procesu bootstrap.
Zobacz przykład [000]
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Dodawanie komponentów, potoków i usług do
modułu
W poprzednim rozdziale dowiedzieliśmy się, jak stworzyć moduł z jednym komponentem. Nasze
moduły składają się jednak zazwyczaj z wielu komponentów, usług, dyrektyw i potoków.
Pokażemy jak je dołączyć.
Zacznijmy od zdefiniowania nowego komponentu, którego użyjemy do wyświetlenia informacji
o karcie kredytowej.
credit-card.component.ts
import·{·Component,·OnInit·}·from·'@angular/core';
import·{·CreditCardService·}·from·'./credit-card.service';
@Component({
··selector:·'app-credit-card',
··template:·`
<p>Your credit card is: {{ creditCardNumber | creditCardMask }}</p>
`
})
export·class·CreditCardComponent ·implements·OnInit ·{
··creditCardNumber:·string;
··constructor(private·creditCardService:·CreditCardService)·{}
··ngOnInit()·{
·· ··this.creditCardNumber·= ·this.creditCardService.getCreditCard();
··}
}

Ten komponent zawiera klasę CreditCardService , pobierającą numer karty kredytowej z
wykorzystaniem potoku creditCardMask.
credit-card.service.ts
import·{·Injectable·}·from·'@angular/core';
@Injectable()
export·class·CreditCardService·{
··getCreditCard():·string·{
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·· ··return·'2131313133123174098';
··}
}

credit-card-mask.pipe.ts
import·{·Pipe,· PipeTransform·}·from·'@angular/core';
@Pipe({
··name:·'creditCardMask'
})
export·class·CreditCardMaskPipe·implements·PipeTransform·{
··transform(plainCreditCard:·string):· string·{
·· ··const ·visibleDigits·=·4;
·· ··let·maskedSection·=·plainCreditCard.slice(0,·-visibleDigits);
·· ··let·visibleSection·=·plainCreditCard.slice(-visibleDigits);
·· ··return·maskedSection.replace(/./g,·'*')·+·visibleSection;
··}
}

Gdy wszystko jest już gotowe, możemy teraz użyć

CreditCardComponent

w naszym

głównym komponencie.
app.component.ts
import·{·Component·}·from·"@angular/core";
@Component({
··selector:·'app-root',
··template:·`
<h1>My Angular App</h1>
<app-credit-card></app-credit-card>
`
})
export·class·AppComponent·{}

Oczywiście, aby móc korzystać z tego nowego komponentu, potoki i usługi, musimy dopisa do
modułu.
app.module.ts
import·{·NgModule·}·from·'@angular/core';
import·{·BrowserModule·}·from·'@angular/platform-browser';
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import·{·AppComponent·}·from·'./app.component';
import·{·CreditCardMaskPipe ·}·from·'./credit-card-mask.pipe';
import·{·CreditCardService·}·from·'./credit-card.service';
import·{·CreditCardComponent·}·from·'./credit-card.component';
@NgModule({
··imports:·[BrowserModule],
··providers:·[CreditCardService],
··declarations:·[
·· ··AppComponent,
·· ··CreditCardMaskPipe,
·· ··CreditCardComponent
··],
··bootstrap:·[AppComponent]
})
export·class·AppModule·{·}

Zauważ, że dodaliśmy komponent CreditCardComponent i potok CreditCardMaskPipe
do właściwości declarations , wraz z głównym komponentem modułu AppComponent . Z
drugiej strony nasza usługa niestandardowa jest skonfigurowana za pomocą systemu
wstrzykiwania zależności z właściwością providers .
Zobacz przykład [013]
Należy pamiętać, że ta metoda definiowania usługi w własności

providers

powinna być

używana tylko w module głównym . Wykonanie tego w module funkcji spowoduje
niezamierzone konsekwencje podczas pracy z leniwym ładowaniem modułów.
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Moduły funkcjonalne
W naszym poprzednim przykładzie nasz moduł główny miał komponent, potok i usługę, której
jedynym celem jest obsługa kart kredytowych. Spróbujmy wyodrębnić te trzy elementy do ich
własnego modułu funkcjonalnego , a następnie zaimportujemy go do naszego modułu
głównego. Pierwszym krokiem jest utworzenie dwóch folderów, aby odróżnić elementy należące
do modułu głównego od elementów należących do modułu funkcjonalnego.
.
├──
│
│
├──
│
│
│
│

app
├── app.component.ts
└── app.module.ts
credit-card
├── credit-card-mask.pipe.ts
├── credit-card.component.ts
├── credit-card.module.ts
└── credit-card.service.ts

├── index.html
└── main.ts

Zwróć uwagę, jak każdy folder ma swój własny plik modułu: app.module.ts i creditcard.module.ts. Skupmy się na tym drugim.
credit-card/credit-card.module.ts
import·{·NgModule·}·from·'@angular/core';
import·{·CommonModule·}·from·'@angular/common';
import·{·CreditCardMaskPipe ·}·from·'./credit-card-mask.pipe';
import·{·CreditCardService·}·from·'./credit-card.service';
import·{·CreditCardComponent·}·from·'./credit-card.component';
@NgModule({
··imports:·[CommonModule],
··declarations:·[
·· ··CreditCardMaskPipe,
·· ··CreditCardComponent
··],
··providers:·[CreditCardService],
··exports:·[CreditCardComponent]
})
export·class·CreditCardModule·{}
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Nasza funkcja CreditCardModule jest bardzo podobna do głównego AppModule z kilkoma
ważnymi różnicami:
Nie importujemy
BrowserModule

BrowserModule

, ale

(tutaj) widzimy, że

. W dokumentacji

CommonModule

CommonModule

jest eksportowane wraz z

wieloma innymi usługami, które pomagają w renderowaniu aplikacji Angular. Usługi te
łączą nasz moduł główny z konkretną platformą (przeglądarką), ale chcemy, aby nasze
moduły

funkcjonalne

były

niezależne

od

platformy.

Dlatego

importujemy

CommonModule , który eksportuje tylko wspólne dyrektywy i potoki.

Używamy komendy export . Każdy element zdefiniowany w tablicy declarations
jest domyślnie prywatny . Powinniśmy eksportować tylko to, co inne moduły w naszej
aplikacji potrzebują do wykonywania swojej pracy. W naszym przypadku jest to
tylko

CreditCardComponent

,

ponieważ

jest

on

używany

w

szablonie

AppComponent .

app/app.component.ts
...
@Component({
··...
··template:·`
...
<app-credit-card></app-credit-card>
`
})
export·class·AppComponent·{}

Przechowujemy CreditCardMaskPipe jako prywatny, ponieważ jest on używany tylko
wewnątrz

CreditCardModule

i żaden inny moduł nie powinien go używać

bezpośrednio.
Możemy teraz zaimportować ten moduł funkcji do naszego uproszczonego modułu głównego.
app/app.module.ts
import·{·NgModule·}·from·'@angular/core';
import·{·BrowserModule·}·from·'@angular/platform-browser';
import·{·CreditCardModule·} ·from ·'../credit-card/credit-card.module';
import·{·AppComponent·}·from·'./app.component';
@NgModule({
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··imports:·[
·· ··BrowserModule,
·· ··CreditCardModule
··],
··declarations:·[AppComponent],
··bootstrap:·[AppComponent]
})
export·class·AppModule·{·}

W tym momencie skończymy i nasza aplikacja zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami.
Zobacz przykład [014]

Usługi i moduły opóźnione ładowanie
Podczas gdy komponenty, pipes i dyrektywy są ograniczone do modułów, chyba że są
eksportowane jawnie, usługi są globalnie dostępne, chyba że moduł jest ładowany z
opóźnieniem [Lazy Load].
Trudno

to

początkowo

zrozumieć,

więc

spróbujmy

zobaczyć,

co

dzieje

się

z

CreditCardService w naszym przykładzie. Najpierw zauważ, że usługa nie znajduje się w

tablicy

exports , ale w tablicy provider . Dzięki tej konfiguracji nasza usługa będzie

dostępna wszędzie, nawet w AppComponent , który pochodzi z innego modułu.
Kiedy moduł jest ładowany z opóźnieniem, Angular stworzy instancję naszej usługi i jej
wstrzykiwacz.
Wyobraźmy sobie przez chwilę, że nasz moduł CreditCardModule jest skonfigurowany tak,
aby był ładowany z opóźnieniem. Przy obecnej konfiguracji, gdy aplikacja jest bootstrapowana, a
nasz moduł główny jest ładowany do pamięci, instancja

CreditCardService

(singleton)

zostanie dodana do wstrzykiwacza głównego. Ale kiedy CreditCardModule jest załadowany
z opóźnieniem - wstrzykiwacz zostanie utworzony dla tego modułu z nową instancją
CreditCardService . W tym momencie mamy hierarchiczne wstrzykiwanie z dwoma

instancjami tej samej usługi, co zwykle nie jest tym, czego chcemy.
Pomyśl na przykład o usłudze uwierzytelniającej. Chcemy mieć tylko jeden singleton w całej
aplikacji, bez względu na to, czy nasze moduły są ładowane podczas ładowania początkowego
czy z opóźnieniem. Aby mieć dostęp do usługi modułu dodatkowego, dostarczanej przez
wstrzykiwacza głównego, musimy zastosować inne podejście.
credit-card/credit-card.module.ts
import·{·NgModule,·ModuleWithProviders·}·from·'@angular/core';
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/* ...other imports... */
@NgModule({
··imports:·[CommonModule],
··declarations:·[
·· ··CreditCardMaskPipe,
·· ··CreditCardComponent
··],
··exports:·[CreditCardComponent]
})
export·class·CreditCardModule·{
··static·forRoot():·ModuleWithProviders·{
·· ··return·{
·· ·· ··ngModule:·CreditCardModule,
·· ·· ··providers:·[CreditCardService]
·· ··}
··}
}

Inaczej niż poprzednio, nie umieszczamy naszej usługi bezpośrednio w providers dostawcy
NgModule . Tym razem definiujemy statyczną metodę o nazwie

forRoot , w której

definiujemy moduł i usługę, którą chcemy eksportować.
Dzięki tej nowej składni nasz moduł główny jest nieco inny.
app/app.module.ts
/* ...imports... */
@NgModule({
··imports:·[
·· ··BrowserModule,
·· ··CreditCardModule.forRoot()
··],
··declarations:·[AppComponent],
··bootstrap:·[AppComponent]
})
export·class·AppModule·{·}

Można dostrzec różnicę? Nie importujemy bezpośrednio CreditCardModule , zamiast tego
importujemy obiekt zwracający metody forRoot , razem z CreditCardService . Chociaż
ta składnia jest nieco bardziej skomplikowana niż oryginalna, gwarantuje nam to, że tylko jedno
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wystąpienie

CreditCardService

zostanie dodane do modułu głównego. Po załadowaniu

modułu CreditCardModule (nawet w przypadku opóźnionego ładowania) do wstrzykiwacza
nie zostanie dodane żadne nowe wystąpienie tej usługi.
Zobacz przykład [015]
Zawsze używaj składni

forRoot

podczas eksportowania usług z modułów

funkcjonalnych, chyba że masz bardzo specjalną potrzebę, która wymaga wielu instancji na
różnych poziomach drzewa wstrzykiwania zależności.
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Powielanie dyrektyw
Ponieważ nie definiujemy wszystkich komponentów i dyrektyw bezpośrednio w każdym
komponencie, który tego potrzebuje, musimy zdawać sobie sprawę z tego, w jaki sposób moduły
Angular obsługują dyrektywy i komponenty. Załóżmy przez chwilę, że przez pomyłkę
stworzyliśmy dwie dyrektywy, które dotyczą tej samej własności:
Ten przykład jest odmianą kodu znajdującego się w oficjalnej dokumentacji.
blue-highlight.directive.ts
import·{·Directive,·ElementRef,·Renderer·}·from·'@angular/core';
@Directive({
··selector:·'[appHighlight]'
})
export·class·BlueHighlightDirective·{
··constructor(renderer:·Renderer,·el:· ElementRef)·{
·· ··renderer.setElementStyle(el.nativeElement,·'backgroundColor',·'blue')
·· ··renderer.setElementStyle(el.nativeElement,·'color',· 'gray');
··}
}

yellow-highlight.directive.ts
import·{·Directive,·ElementRef,·Renderer·}·from·'@angular/core';
@Directive({
··selector:·'[appHighlight]'
})
export·class·YellowHighlightDirective· {
··constructor(renderer:·Renderer,·el:· ElementRef)·{
·· ··renderer.setElementStyle(el.nativeElement,·'backgroundColor',·'yellow'
··}
}

Te dwie dyrektywy są podobne, próbują nadać styl elementu.

BlueHighlightDirective

spróbuje ustawić kolor tła elementu na niebieski, zmieniając kolor tekstu na szary, podczas gdy
YellowHighlightDirective

spróbuje tylko zmienić kolor tła na żółty. Zauważ, że obie są
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kierowane na dowolny element HTML, który ma właściwość appHighlight . Co by się stało,
gdybyśmy dodali obie dyrektywy do tego samego modułu?
app.module.ts
// Imports
@NgModule({
··imports:·[BrowserModule],
··declarations:·[
·· ··AppComponent,
·· ··BlueHighlightDirective,
·· ··YellowHighlightDirective
··],
··bootstrap:·[AppComponent]
})
export·class·AppModule·{·}

Zobaczmy, jak wykorzystalibyśmy go w jedynym komponencie modułu.
app.component.ts
import·{·Component·}·from·'@angular/core';
@Component({
··selector:·'app-root',
··template:·'<h1 appHighlight>My Angular App</h1>'
})
export·class·AppComponent·{}

Widzimy, że w szablonie naszego komponentu używamy dyrektywy

appHighlight

w

naszym elemencie h1 , ale które style zostaną ostatecznie zastosowane?
Odpowiedź brzmi: tekst będzie szary, a tło żółte.
Zobacz przykład [016]
Możemy zdefiniować wiele dyrektyw dotyczących tych samych elementów w tym samym
module. To, co się stanie, to to, że Angular zrobi każdą transformację po kolei .
declarations:·[
··...,
··BlueHighlightDirective,
··YellowHighlightDirective
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]

Ponieważ zdefiniowaliśmy obie dyrektywy w tablicy, a tablice są uporządkowanym zbiorem
elementów , gdy kompilator znajdzie element z właściwością

appHighlight , najpierw

zastosuje transformacje BlueHighlightDirective , ustawiając tekst na szary i niebieskie tło,
a następnie zastosuje transformacje

YellowHighlightDirective , zmieniając ponownie

kolor tła na żółty.
Podsumowując, gdy dwie lub więcej dyrektyw dotyczy tego samego elementu, będą one
stosowane w kolejności, w jakiej zostały zdefiniowane .
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Opóźnione ładowanie modułu
Kolejną zaletą wykorzystania modułów do grupowania powiązanych elementów funkcjonalności
naszej aplikacji jest możliwość ładowania tych elementów na żądanie. Opóźnione ładowanie
modułów pomaga nam skrócić czas uruchamiania. Dzięki takiemu ładowaniu nasza aplikacja nie
musi pobierać wszystkiego naraz, wystarczy załadować to, czego użytkownik oczekuje, gdy
aplikacja zostanie załadowana po raz pierwszy. Moduły ładowane z opóźnieniem (lazy) zostaną
załadowane tylko wtedy, gdy użytkownik przejdzie do ich tras.
Aby pokazać tę relację, zacznijmy od zdefiniowania prostego modułu, który będzie działał jako
główny moduł naszej przykładowej aplikacji.
app/app.module.ts
import·{·NgModule·}·from·'@angular/core';
import·{·BrowserModule··}·from·'@angular/platform-browser';
import·{·AppComponent·}·from·'./app.component';
import·{·EagerComponent·}·from·'./eager.component';
import·{·routing·}·from·'./app.routing';
@NgModule({
··imports:·[
·· ··BrowserModule,
·· ··routing
··],
··declarations:·[
·· ··AppComponent,
·· ··EagerComponent
··],
··bootstrap:·[AppComponent]
})
export·class·AppModule·{}

Jak dotąd jest to elementarny moduł, który opiera się na

BrowserModule

, ma

mechanizm routingu i dwa komponenty: AppComponent i EagerComponent . Na razie
skupmy się na głównym komponencie naszej aplikacji ( AppComponent ), w którym
zdefiniowana jest nawigacja.
app/app.component.ts
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import·{·Component·}·from·'@angular/core';
@Component({
··selector:·'app-root',
··template:·`
<h1>My App</h1>
<nav>
<a routerLink="eager">Eager</a>
<a routerLink="lazy">Lazy</a>
</nav>
<router-outlet></router-outlet>
`
})
export·class·AppComponent·{}

Nasz system nawigacji ma tylko dwie ścieżki: eager i lazy . Aby dowiedzieć się, jakie
ścieżki ładują się po kliknięciu, musimy rzucić okiem na obiekt routing , który przekazaliśmy
do modułu głównego.
app/app.routing.ts
import·{·ModuleWithProviders·}·from·'@angular/core';
import·{·Routes,·RouterModule·}·from·'@angular/router';
import·{·EagerComponent·}·from·'./eager.component';
const·routes:·Routes·=·[
··{·path: ·'',·redirectTo:·'eager',·pathMatch:·'full'·},
··{·path: ·'eager',·component:·EagerComponent·},
··{·path: ·'lazy',·loadChildren:·'lazy/lazy.module#LazyModule'·}
];
export·const·routing:·ModuleWithProviders·=·RouterModule.forRoot(routes);

Tutaj widzimy, że domyślna ścieżka w naszej aplikacji nazywa się

eager

i

ładuje EagerComponent .
app/eager.component.ts
import·{·Component·}·from·'@angular/core';
@Component({
··template:·'<p>Eager Component</p>'
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})
export·class·EagerComponent ·{}

Ale co ważniejsze, widzimy, że za każdym razem gdy próbujemy wejść na ścieżkę

lazy ,

będziemy ładować z opóźnieniem moduł nazwany LazyModule . Przyjrzyj się bliżej definicji
tej trasy:
{·path:·'lazy',·loadChildren:·'lazy/lazy.module#LazyModule'·}

Jest tu kilka ważnych rzeczy do zauważenia:
1. Używamy właściwości loadChildren zamiast component .
2. Przekazujemy ciąg zamiast symbolu, aby nie ładować modułu o razu.
3. Definiujemy nie tylko ścieżkę do modułu, ale także nazwę klasy.
Nie ma nic szczególnego w LazyModule . Ma on własny routing i komponent o nazwie
LazyComponent .

app/lazy/lazy.module.ts
import·{·NgModule·}·from·'@angular/core';
import·{·LazyComponent·}· ··from·'./lazy.component';
import·{·routing·}·from·'./lazy.routing';
@NgModule({
··imports:·[routing],
··declarations:·[LazyComponent]
})
export·class·LazyModule·{}

Jeśli zdefiniujemy klasę

LazyModule

jako domyślny eksport pliku, nie musimy

definiować nazwy klasy we właściwości loadChildren , jak pokazano powyżej.
Obiekt routing

jest bardzo prosty i definiuje tylko domyślny komponent do załadowania

podczas nawigacji do ścieżki lazy .
app/lazy/lazy.routing.ts
import·{·ModuleWithProviders·}·from·'@angular/core';
import·{·Routes,·RouterModule·}·from·'@angular/router';
import·{·LazyComponent·}·from·'./lazy.component';
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const·routes:·Routes·=·[
··{·path: ·'',·component:·LazyComponent·}
];
export·const·routing:·ModuleWithProviders·=·RouterModule.forChild(routes)

Zauważ, że używamy wywołania metody forChild zamiast forRoot w celu utworzenia
obiektu routingu. Zawsze należy to robić podczas tworzenia obiektu routingu dla modułu
funkcjonalnego, bez względu na to, czy moduł ma być ładowany normalnie, czy z opóźnieniem.
Wreszcie, nasz

LazyComponent

jest bardzo podobny do EagerComponent

i jest tylko

symbolem zastępczym dla jakiegoś tekstu.
app/lazy/lazy.component.ts
import·{·Component·}·from·'@angular/core';
@Component({
··template:·'<p>Lazy Component</p>'
})
export·class·LazyComponent·{}

Zobacz przykład [017]
Kiedy ładujemy naszą aplikację po raz pierwszy,

AppModule

wraz z AppComponent

zostanie załadowany do przeglądarki i powinniśmy zobaczyć system nawigacji i tekst Eager
Component . Do tego momentu LazyModule nie jest pobierany, tylko wtedy, gdy klikniemy

na link Lazy , pobrany kod zostanie pobrany, a my zobaczymy komunikat Lazy
Component w przeglądarce.
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Opóźnione ładowanie i drzewo wstrzykiwania
zależności
Moduły ładowane z opóźnieniem tworzą własne gałęzie na drzewie Dependency Injection (DI).
Oznacza to, że możliwe jest posiadanie usług należących do modułu ładowanego z opóźnieniem,
które nie są dostępne przez moduł główny ani żaden inny moduł naszej aplikacji.
Aby

pokazać

to

zachowanie,

kontynuujmy

przykład

poprzedniej

sekcji

i

dodaj

CounterService do naszego LazyModule .

app/lazy/lazy.module.ts
...
import·{·CounterService·}·from·'./counter.service';
@NgModule({
··...
··providers:·[CounterService]
})
export·class·LazyModule·{}

Tutaj dodaliśmy CounterService do tablicy provider . Klasa

CounterService

jest

prostą klasą, która zawiera odniesienie do własności counter .
app/lazy/counter.service.ts
import·{·Injectable·}·from·'@angular/core';
@Injectable()
export·class·CounterService ·{
··counter ·=·0;
}

Możemy zmodyfikować LazyComponent

do korzystania z tej usługi za pomocą przycisku,

aby zwiększyć właściwość counter .
app/lazy/lazy.component.ts
import·{·Component·}·from·'@angular/core';
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import·{·CounterService·}·from·'./counter.service';
@Component({
··template:·`
<p>Lazy Component</p>
<button (click)="increaseCounter()">Increase Counter</button>
<p>Counter: {{ counterService.counter }}</p>
`
})
export·class·LazyComponent·{
··constructor(public·counterService:·CounterService)·{}
··increaseCounter()·{
·· ··this.counterService.counter·+=·1;
··}
}

Zobacz przykład [071]
Usługa działa. Jeśli zwiększymy licznik, a następnie nawigujemy w przód iw tył między trasami
eager

i lazy , wartość

counter

będzie utrzymywać się w leniwym załadowanym

module.
Ale pytanie brzmi: jak możemy sprawdzić, czy usługa jest odizolowana i czy nie można jej użyć
w komponencie należącym do innego modułu? Spróbujmy użyć tej samej usługi w
EagerComponent .

app/eager.component.ts
import·{·Component·}·from·'@angular/core';
import·{·CounterService·}·from·'./lazy/counter.service';
@Component({
··template:·`
<p>Eager Component</p>
<button (click)="increaseCounter()">Increase Counter</button>
<p>Counter: {{ counterService.counter }}</p>
`
})
export·class·EagerComponent ·{
··constructor(public·counterService:·CounterService)·{}
··increaseCounter()·{
·· ··this.counterService.counter·+=·1;
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··}
}

Jeśli spróbujemy uruchomić tę nową wersję naszego kodu, otrzymamy komunikat o błędzie w
konsoli przeglądarki:
No provider for CounterService!

Co ten błąd mówi nam, że

AppModule , gdzie zdefiniowano EagerComponent , nie ma

wiedzy o usłudze o nazwie CounterService . CounterService funkcjonuje w innej gałęzi
drzewa DI utworzonego dla LazyModule , gdy był on leniwy załadowany w przeglądarce.
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Współdzielone moduły i iniekcja zależności
Teraz, kiedy udowodniliśmy, że załadowane z opóźnieniem moduły tworzą swoje własne gałęzie
w drzewie Dependency Injection, musimy nauczyć się radzić sobie z usługami, które są
importowane za pomocą wspólnego modułu zarówno w module załadowanym normalnie, jak i z
opóźnieniem.
Stwórzmy nowy moduł o nazwie SharedModule i określmy tam CounterService .
app/shared/shared.module.ts
import·{·NgModule·}·from·'@angular/core';
import·{·CounterService·}·from·'./counter.service';
@NgModule({
··providers:·[CounterService]
})
export·class·SharedModule·{}

Teraz zaimportujemy SharedModule w AppModule i LazyModule .
app/app.module.ts
...
import·{·SharedModule·}·from·'./shared/shared.module';
@NgModule({
··imports:·[
·· ··SharedModule,
·· ··...
··],
··declarations:·[
·· ··EagerComponent,
·· ··...
··]
··...
})
export·class·AppModule·{}

app/lazy/lazy.module.ts
...
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import·{·SharedModule·}·from·'../shared/shared.module';
@NgModule({
··imports:·[
·· ··SharedModule,
·· ··...
··],
··declarations:·[LazyComponent]
})
export·class·LazyModule·{}

Dzięki tej konfiguracji komponenty obu modułów będą miały dostęp do CounterService .
Zamierzamy użyć tej usługi w EagerComponent i LazyComponent w dokładnie taki sam
sposób. Wystarczy przycisk, aby zwiększyć wewnętrzną właściwość licznika usługi.
app/eager.component.ts
import·{·Component·}·from·'@angular/core';
import·{·CounterService·}·from·'./shared/counter.service';
@Component({
··template:·`
<p>Eager Component</p>
<button (click)="increaseCounter()">Increase Counter</button>
<p>Counter: {{ counterService.counter }}</p>
`
})
export·class·EagerComponent ·{
··constructor(public·counterService:·CounterService)·{}
··increaseCounter()·{
·· ··this.counterService.counter·+=·1;
··}
}

Zobacz przykład [072]
Jeśli spróbujesz uruchomić powyższy przykład, zauważysz, że
zachowywać niezależnie w EagerComponent

i

counter

wydaje się

LazyComponent . Możemy zwiększyć

wartość jednego licznika bez zmiany drugiego. Innymi słowy, otrzymaliśmy dwa wystąpienia
CounterService. Jedno w katalogu głównym drzewa DI AppModule , a drugie w dolnej

gałęzi drzewa DI dostępnej przez LazyModule .
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W większości przypadków nie jest to, czego potrzebujemy. W następnym rozdziale zostanie
pokazane, jak mieć tylko jedno wystąpienie usługi wspólnej.
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Współdzielenie tego samego elementu drzewa DI
Do tej pory naszym problemem jest to, że tworzymy dwa wystąpienia tych samych usług na
różnych poziomach drzewa DI. Instancja utworzona w dolnej gałęzi drzewa jest dodatkowo
zdefiniowana na poziomie katalogu głównego. Chcemy uniknąć tworzenia drugiej instancji na
niższym poziomie drzewa DI dla modułu załadowanego z opóźnieniem i używać tylko instancji
usługi zarejestrowanej w katalogu głównym drzewa.
Aby to osiągnąć, musimy zmodyfikować definicję SharedModule i zamiast definiować naszą
usługę w własności provider , musimy stworzyć statyczną metodę o nazwie forRoot , która
eksportuje usługę wraz z samym modułem.
app/shared/shared.module.ts
import·{·NgModule,·ModuleWithProviders·}·from·'@angular/core';
import·{·CounterService·}·from·'./counter.service';
@NgModule({})
export·class·SharedModule·{
··static·forRoot():·ModuleWithProviders·{
·· ··return·{
·· ·· ··ngModule:·SharedModule,
·· ·· ··providers:·[CounterService]
·· ··};
··}
}

Za pomocą tej konfiguracji możemy zaimportować ten moduł do naszego modułu głównego
AppModule wywołującego metodę forRoot w celu zarejestrowania modułu i usługi.

app/app.module.ts
...
import·{·SharedModule·}·from·'./shared/shared.module';
@NgModule({
··imports:·[
·· ··SharedModule.forRoot(),
·· ··...
··],
··...
})
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export·class·AppModule·{}

Powinniśmy wywoływać

forRoot

tylko w głównym module aplikacji i nigdzie indziej.

Gwarantuje to, że tylko jedna instancja usługi istnieje na poziomie katalogu głównego.
Wywołanie

forRoot

w innym module może ponownie zarejestrować usługę na innym

poziomie drzewa DI.
Ponieważ SharedModule zawiera tylko usługę, którą Angular rejestruje w iniektorze aplikacji
root, nie musimy go importować do LazyModule . Jest tak dlatego, że załadowany z
opóźnieniem moduł będzie już miał dostęp do usług zdefiniowanych na poziomie głównym.
Zobacz przykład [056]
Tym razem za każdym razem, gdy zmieniamy wartość właściwości 'counter', ta wartość jest
dzielona między

EagerComponent

i LazyComponent , co potwierdza, że używamy tego

samego wystąpienia CounterService .
Jest jednak bardzo prawdopodobne, że możemy mieć komponent, potok lub dyrektywę
zdefiniowaną w SharedModule , której potrzebujemy w innym module. Wykonaj na przykład
następujące czynności .
app/shared/shared.module.ts
import·{·NgModule,·ModuleWithProviders·}·from·'@angular/core';
import·{·CounterService·}·from·'./counter.service';
import·{·HighlightDirective ·}·from·'./highlight.directive';
@NgModule({
··declarations:·[HighlightDirective],
··exports:·[·HighlightDirective·]
})
export·class·SharedModule·{
··static·forRoot():·ModuleWithProviders·{
·· ··return·{
·· ·· ··ngModule:·SharedModule,
·· ·· ··providers:·[CounterService]
·· ··};
··}
}
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Tutaj

deklarujemy

i

eksportujemy

HighlightDirective

,

aby

inne

moduły

importujące SharedModule mogły używać go w swoich szablonach. Oznacza to, że możemy
po prostu zaimportować moduł do LazyModule normalnie.
app/lazy/lazy.module.ts
import·{·NgModule·}·from·'@angular/core';
import·{·SharedModule·}·from·'../shared/shared.module';
import·{·LazyComponent·}· ··from·'./lazy.component';
import·{·routing·}·from·'./lazy.routing';
@NgModule({
··imports:·[
·· ··SharedModule,
·· ··routing
··],
··declarations:·[LazyComponent]
})
export·class·LazyModule·{}

Teraz

możemy

użyć

tej

dyrektywy

w

LazyModule

bez

tworzenia

kolejnej

instancji CounterService .
Zobacz przykład [057]
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