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Material table - zložitejšie stĺpce

<ng-container matColumnDef="lastLogin">
<th mat-header-cell *matHeaderCellDef>Last login</th>
<td mat-cell *matCellDef="let user">
{{ user.lastLogin | date: 'd.M.y H:mm:ss' }}

</td>
</ng-container>

ng-container sa nestane 

elementom v DOM



Vlastná pipe

 Spravíme si vlastnú pipe pre výpis názvov skupín a 

práv z nich vyplývajúcich

 transform(values: Group[], property?: string): string { }

 ng g pipe groups-to-string

 importuje sa do .module.ts

 použijeme ju v šablóne

<ng-container matColumnDef="permissions">
<th mat-header-cell *matHeaderCellDef>Permissions</th>
<td mat-cell *matCellDef="let user">
{{ user.groups | groupsToString: 'permissions' }}

</td>
</ng-container>



MatPaginator

 Komponent na zobrazenie paginácie

 Keď používateľ interaguje s komponentom, generuje 
cez výstupný prúd ‘page’ objekt typu PageEvent

 Na nastavenie komponentu je možné použiť viacero
vstupných parametrov

<mat-paginator
[length]="users.length"
[pageIndex]="0"
[pageSize]="10"
[pageSizeOptions]="[2, 5, 10, 20]"

></mat-paginator>



MatTableDataSource<Entita>

 Zdroj statických dát pre tabuľku

 Má vstavanú podporu pre získavanie vstupov z 

komponentov MatPaginator a MatSort

 Má podporu pre filtrovanie riadkov pomocou 

reťazcového filtra 

 Filter sa nastaví cez premennú filter

 Výsledné dáta zodpovedajúce filtru vieme aj získať 

cez premennú filteredData



Použitie paginátora

 Potrebujeme získať referenciu na detský komponent 

paginátora do premennej v komponente

 @ViewChild(MatPaginator, { static: false }) paginator:

MatPaginator;

 static:false je default od Angularu 9, už netreba písať

 Poskytneme túto referenciu pre 

MatTableDataSource v ngAfterViewInit()

 this.dataSource.paginator = this.paginator;



Filtrovanie

 Na filtrovanie nemáme žiaden špeciálny komponent, 
použijeme obyčajný input a reagujeme na udalosť 
keyup

 daný reťazec potom vložíme do MatTableDataSource
cez premennú filter

 this.dataSource.filter = filterValue

 je fajn paginátoru povedať nech sa potom hneď presunie 
na prvú stránku

 this.dataSource.paginator.firstPage();

 Ak chceme vlastnú implementáciu fitrovania nasetujeme
do MatTableDataSource funkciu v tvare ((data: T, filter: 
string) => boolean) cez premennú filterPredicate



Validátory

 Angular má niekoľko vlastných validátorov na kontrolu 
formulárov, alebo môžeme dorobiť vlastné

 Neparametrické validátory sú funkcie (ValidatorFn), 
ktoré majú

 na vstupe kontrolovaný formulárový element, skupinu 
formulárových elementov alebo celý formulár

 na výstupe 
 null ak je validátor úspešný

 objekt s nájdenými chybami, napr. {'length': 'small string',

'format': 'wrong character', }

 Parametrické validátory sú funkcie druhého rádu

 na vstupe majú jeden alebo viac hodnôt na ich 
nakonfigurovanie (napr. Validator.minLength(5))

 na výstupe má ValidatorFn



Vstavané validátory

 https://angular.io/api/forms/Validators

 parametrické

 min, max, minLength, maxLength, pattern, compose, 

composeAsync

 neparametrické

 required, requiredTrue, email, nullValidator



Template-driven formuláre

 založené na 

 [(ngModel)] na mapovanie hodnôt

 povinný parameter name

 model formulára, ktorý vyhodnocuje validitu, je 
dostupný len v šablóne cez premennú elementu

 ngForm v elemente form

 ngModel vo vstupných formulárových komponentoch

 model formulára nie je dostupný z kódu komponentu

 ak chceme použiť vo formulári validátory, vieme ich 
dodať formulárovým elementom iba cez direktívy, t.j. 
atribúty elementov

 https://angular.io/guide/form-validation#adding-to-
template-driven-forms



Vloženie validátora pre TD-formuláre

 direktívy pre zabudované validátory:

 https://angular.io/api/forms#directives
 CheckboxRequiredValidator, PatternValidator,,...

 Napr. EmailValidator je direktíva definovaná 
pravidlami:

 [email][formControlName]  pre Reakt. formuláre

 [email][formControl]  pre Reakt. formuláre

 [email][ngModel]  pre TD-formuláre

 takže ho aktivujeme tak, že napíšeme v šablóne

 <input type="email" name="email" ngModel email>

 <input type="email" name="email" 
[(ngModel)]="user.email" email>



Použitie validácie

 validita sa dá zobraziť používateľovi pomocou css, ak 

je prítomný validátor nastaví sa pre daný formulárový 

element jedna z tried

 ng-touched / ng-untouched – element bol navštívený / 

nebol

 ng-dirty / ng-pristine – hodnota je zmenená / nie je

 ng-valid / ng-invalid - hodnota je správna / nie je

 ak element má atribút required, hodnota musí byť vyplnená

 okrem required máme aj: minlength, maxlength, pattern 

 …zložitejšie kontroly  viď. Validator v ngModel-i

 Pozrime si cez inšpektora



Validita cez Angular Material

 nevalidný input je označený červenou farbou

 mat-form-field môže mať v sebe okrem input
elementu aj

 <mat-hint> - zobrazenie textu pod input elementom

 <mat-label> - pomenovanie vstupu

 ak je input prázdny zobrazuje sa namiesto hodnoty

 ak je input vyplnený zobrazuje sa nad hodnotou

 <mat-error> - zobrazenie červenej chybovaj hlášky
pod input elementom

 použijeme *ngIf, aby sa chyba zobrazila, iba ak je input 
nevalidný

 ak sa zobrazuje mat-error, nezobrazuje sa mat-hint


