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Čo už vieme

 Komponenty

 Šablóna + CSS

 Trieda komponentu

 inštančné premenné = model, dáta zobrazované v šablóne 

 metódy obsluhujú udalosti:

 od používateľa: (click), (keyup), (ngSubmit),… 

 zo životného cyklu: ngOnInit, ngOnChanges, ngAfterViewInit,...

 z Observable – typicky získané zo servisu

 ak chcem servis, injektnem si ho cez konštruktor

 Servisy

 na komunikáciu komponentov so svetom (typicky servermi)

 singleton – použiteľné na zdieľané premenné (napr. token)



Čo už vieme 2

 v šablóne vkladáme

 iné komponenty cez <selektor komponentu>

 router cez <router-outlet>

 router na základe URL:

 cez pravidlá v app-routing.module

 zobrazuje komponent

 alebo sa presmeruje na inú URL

 cez injektnutú inštanciu typu Router

 presmerujeme sa na inú url cez router.navigateByUrl(url)



Čo už vieme 3

 Observable = asynchrónny prúd dát

 prenáša dáta alebo chybu alebo 'koniec prúdu'

 subscribe(data=>{}, chyba=>{}, zatvorené: ()=>{})

 definuje záchytné metódy na udalosti prijatia

 iniciuje producenta, aby začal produkovať

 producenti: HttpClient, of(dáta1, dáta2,...),...

 prenášané veci pred finálnym prijatím cez subscribe

vieme čítať/modifikovať cez .pipe(operátor1, 

operátor2,...)

 zatiaľ poznáme 2 operátory: map, catchError



Refaktor

 Chybové/úspechové hlášky by mohol vypisovať nejaký 
"message komponent"

 vypisovať chybové, ale aj pozitívne správy

 všetky možné chyby komunikácie
 nedostupný server

 zlý login alebo heslo

 nedostatočné práva

 je vhodné prebaliť chyby do chybovej správy

 Na zobrazenie môžeme použiť Material komponent 
Snackbar

 Vyvoríme si service, cez ktorý budeme posielať pozitívne aj 
negatívne správy
 môžeme si prispôsobiť farby cez vlastnosť panelClass a 

nastavenie css



Navigačná lišta

 Využijeme material komponent toolbar

 potrebujeme aj komponenty button a icon

 V navigácii dáme linky na všetky zatiaľ používané 

URL adresy



Životnosť servisu

 Service je singleton

 Každý komponent, ktorý si ho nechá injektnúť vidí rovnakú 
inštanciu

 Pri zmene URL cez <a href=""> však dochádza k reštartu 
celej stránky

 Service sa vytvára nanovo

 Token z predchádzajúcej URL už nebude uložený 

 Vieme využiť session úložisko v prehliadači

 Funkcie v globálnom JS objekte sessionStorage alebo 
localStorage: 

 setItem(kľúč, hodnota)

 getItem(kľúč)

 removeItem(kľúč)

 clear()

 max 10MB pre origin (doménu) a iba stringové hodnoty



Router pre Single page application

 Nechceme komunikovať so serverom, keď už aj tak máme 
natiahnuté všetky komponenty v prehliadači

 namiesto <a href="/users"> použijeme:

 <a routerLink="users">

 router Angularu v tomto prípade iba vymení komponenty, ale 
nepýta server o novú stránku

 na presmerovanie v kóde použijeme:

import { Router } from '@angular/router';

...

constructor(private router: Router){}

...

goToUsers() {

this.router.navigateByUrl("/users"); 

//alebo this.router.navigate(["/users"]); - tu vieme použiť relatívnu cestu

}

}



Nastavovanie class link elementom

 zvýraznenie kliknutého elementu – aktívna linka v 

menu

 nastavíme class="active"

 keďže používame material button môžeme použiť 

routerLinkActive="mat-accent", ktorý zmení class tak, že 

farba je zvýraznená

<a routerLink="/users" routerLinkActive="active">Users</a>

<a mat-flat-button color="primary" routerLink="/users"

routerLinkActive="mat-accent">Users</a>



Login / Logout v hlavičke stránky

 Spoločná hlavička: koreňový AppComponent

 Service má komponentu povedať, keď sa stav 
zmení

 AppComponent nevie kedy to príde a koľko krát to 
príde – je to závislé od toho, čo urobia vnorené 
komponenty

 Zaregistrujeme ho na reagovanie na akékoľvek budúce 
zmeny

 AppComponent pri každej novej hodnote iba prekreslí 
linku



Dlhodobé Observable

 Pri vytvorení Observable si zapamätáme jeho 

Subscriber – objekt ktorý posiela dáta do 

Observable
private loggedUserSubscriber: Subscriber<string>;

public loggedUser():Observable<string> {

return new Observable<string>( subcriber => {

this.loggedUserSubscriber = subcriber;

subcriber.next(this.user);

});

}

get user() {

return sessionStorage.getItem("user");

}

this.loggedUserSubscriber.next("Jano");



ExtendedUsersComponent

 Zapýtame si rozšírených používateľov

 GET: http://localhost:4200/users/{token}

 Rozšírime triedu User o ďalšie parametre

 Aj pole objektov typu Group

 Zaevidujeme si komponent v app-routing

 Vypíšeme tabuľku s rozšírenými používateľmi



Aktuálny stav

app

navbar

router-outlet

login users extended-users

app-routing

user-server-service

REST server

localStorage

token

user
login(auth)

loggedUserSubscriber$

logout()

getUsers()

getExtendedUsers()

page-not-found


