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Architektúra komponentov Angularu 



Komunikácia medzi komponentmi 



Služby (Services) 

• Časom môžeme mať viac komponentov, ktoré 
potrebujú používateľov 

• Používateľov nemá spravovať komponent, ale 
perzistentná vrstva na serveri 

• Náš cieľ - vytvoriť službu starajúcu sa o pole users 
– bude komunikovať s REST serverom  
– a sprostredkovávať tak pre komponenty CRUD 

operácie nad používateľmi na serveri 

• Najprv si spravíme komunikáciu služby s 
komponentmi 
– Služba bude zatiaľ poskytovať len svoje lokálne pole 

používateľov 
 



Vytvorenie služby 

• Prejdeme do adresára, kde chceme mať 
službu, napr. src/app/users 

• Spustíme príkaz 

– ng g service users --module=app 

• Vzniknú 2 súbory 

– src/app/users/users.service.spec.ts 

– src/app/users/users.service.ts 

• Vytvoríme getter vracajúci pole používateľov 



Komponent potrebuje službu - injektneme 

import { UsersService } from './users.service'; 
... 
export class UsersComponent implements OnInit { 
 
 constructor(private usersService: UsersService) {} 
} 

app/users/users-component.ts 

@Injectable({ 
providedIn: 'root' 
}) 
export class UsersService { 
 
} 

app/users/users-service.ts 

Všetky komponenty si môžu tento 
servis inject-núť 



Komponent potrebuje service 

import { UsersService } from './users.service'; 
... 
export class UsersComponent implements OnInit { 
 
 constructor(private usersService: UsersService) {} 
 
  ngOnInit() { 
      this.updateUsers(); 
  } 
 
  updateUsers() { 
      this.users = this.usersService.getUsers(); 
  } 
} 

app/users/users-component.ts 
Čo môže trvať dlho* 

nerobíme v konštruktore! 
 

* napr. komunikácia so 
serverom 

Túto metódu 
musíme v službe 

vytvoriť 



Príprava na dlhé čakanie na dáta 

• Synchrónne volanie: 
– Component si vypýta dáta od servisu a čaká 

– Service si vypýta dáta zo servera a čaká 

– Pokiaľ sa čaká, žiaden JavaScript nefunguje 
(udalosti používateľa – kliky, editácia,...) 

• Asynchrónne volanie 
– Component si vypýta dáta od servisu a zaeviduje 

funkciu, ktorá sa má spustiť, keď dáta dôjdu 

– Service si vypýta dáta zo servera a zaeviduje 
funkciu, ktorá sa má spustiť, keď dáta dôjdu 

– Pokiaľ sa čaká na dáta, všetko funguje 



Observable 

• Trieda na komunikáciu medzi producentom a 
konzumentom 

• Konzument si zaregistruje metódu, ktorá sa má spustiť, 
keď producent pošle dáta, cez metódu subscribe( metóda ) 

• Metóda sa zvykne vkladať ako lambda výraz 
• Moderný spôsob robenia asynchrónnych volaní 
• Zmeňme metódu v službe: 

– Operátor „of“ vyrobí nový objekt typu Observable a hneď pošle 
(vyprodukuje) doňho neho dáta 

import { of } from 'rxjs/observable/of'; 
 
getUsers(): Observable<User[]> { 
      return of(this.users); 
} Zatiaľ vyrobíme jednoduchý Observable obal zo 

statickej hodnoty už naplnenej premennej 



Zaregistrovanie poslucháča v komponente 

getUsers(): Observable<User[]> { 
      return of(this.users); 
} 

app/users/users-service.ts 

app/users/users-component.ts 

updateUsers() { 
   this.usersService.getUsers().subscribe(users => this.users = users); 
} 

Keď sa hodnota Observable zmení, spustí 
funkciu (v tomto prípade lambdu) 



Pripravíme si REST server 

• REST server sme si už vyrobili na 9. prednáške 

• Keď ho spustíme počúva na adrese 
http://localhost:8080/ 

• Naša Angular aplikácia je prístupná cez 
NodeJS server na http://localhost:4200/ 
– Rest server považuje túto adresu za inú doménu 

– Ak chceme cez AJAX komunikovať z Angularu, 
musíme nastaviť mechanizmus CORS (Cross-
origin resource sharing) 

– Dodáme nad zverejnené metódy 
@CrossOrigin(origins = "http://localhost:4200") 

http://localhost:8080/
http://localhost:4200/


Pripravíme si Angular 

import { HttpClientModule } from '@angular/common/http'; 
 
@NgModule({ 
... 
imports: [ 
    ... 
    HttpClientModule 
  ], 
... 
}) 
export class AppModule { } 

app.module.ts 



getUsers() cez AJAX volanie 

import { HttpClient } from '@angular/common/http'; 
import { Observable } from 'rxjs/Observable'; 
... 
constructor(private http: HttpClient) { } 
 
private restServerUrl: string = "http://localhost:8080/users"; 
 
getUsers(): Observable<User[]> { 
    return this.http.get<User[]>(this.restServerUrl); 
} 

app/users/users-service.ts 

Injektneme inštanciu 
HttpClient 

Ak JSON, ktorý príde, má rovnakú 
štruktúru, ako naša trieda User, 

mapovanie sa spraví samé na všetkých 
zhodných inštančných premenných 



Ručné spracovanie response, ak je 
potrebné 

import { map } from 'rxjs/operators'; 
... 
getUsers(): Observable<User[]> { 
    return this.http.get(this.restServerUrl) 
          .pipe(map(response => this.handleGetUsersResponse(response)));                 
} 
 
private handleGetUsersResponse(jsonUsers):User[] { 
    let remoteUsers:User[] = []; 
    for (let jsonUser of jsonUsers) { 
          remoteUsers.push(new  
                                              User(jsonUser.chipId,jsonUser.name,jsonUser.id)); 
    } 
    return remoteUsers; 
} 

app/users/users-service.ts 



Chyby pri Observable 

• Ak sa komunikácia nepodarí, funkcia vložená cez 
subscribe sa nespustí, ale vyletí chyba do 
konzoly, a všetko za tým sa nevykoná 

• Ak chceme túto chybu odchytiť, môžeme v 
subscribe vložiť ako druhý parameter funkciu na 
spracovanie chyby, ktorú dostane na svojom 
vstupe  

app/users/users-component.ts 

updateUsers() { 
   this.usersService.getUsers().subscribe( 
       users => this.users = users, 
        error => console.log('chyba komunikácie: ' + JSON.stringify(error))); 
} 



Zobrazme spätnú väzbu používateľovi 

• Na zobrazenie môžeme použiť Bootstrap 
triedu alert 

• Zobrazíme takýto alert (pozitívny alebo 
negatívny) ako súčasť stránky,  

• Keď Observable dodá dáta - zobrazíme 
zmysluplnú hlášku 



Pridávanie / úprava používateľa 

• Použijeme metódu post / put 

• Ak nemáme posielaný objekt v požadovanej 
štruktúre, vytvoríme JSON vkladaného 
používateľa 

– Spravíme si na to konverznú metódu v triede User 

• Inak, stačí poslať rovno objekt a konverzia sa 
udeje sama 



Pridávanie používateľa 

import { HttpClient } from '@angular/common/http'; 
... 
private restServerUrl: string = "http://localhost:8080/users"; 
 
 addUser(user: User):Observable<User> { 
    return this.http.post<User>(this.restServerUrl, user); 
 } 

app/users/users-service.ts 



Úprava používateľa 

import { HttpClient } from '@angular/common/http'; 
... 
private restServerUrl: string = "http://localhost:8080/users"; 
 
 updateUser(user: User):Observable<User> { 
    return this.http.put<User>(this.restServerUrl, user); 
 } 

app/users/users-service.ts 



Vymazanie používateľa 

import { HttpClient } from '@angular/common/http'; 
... 
private restServerUrl: string = "http://localhost:8080/users"; 
 
 deleteUser(user: User):Observable<any> { 
    return this.http.delete(this.restServerUrl + "/" + user.id, user); 
 } 

app/users/users-service.ts 




