آموزش -Angular6آموزش  HTTPدر Angular6
در این آموزش شما خواهید توانست که با کمک  HttpClientموجود در  ،Angularویژگی های پایداری داده
( )data persistence featuresزیر را اضافه کنید.


 HeroServiceداده های  heroرا همراه با درخواست های  HTTPدریافت می کند.



کاربران می توانند  Heroها را اضافه ،ویرایش و حذف کنند و این تغییرات را در  HTTPذخیره کنند.



کاربران می توانند بر اساس نام  heroها ،آن ها را جستجو کنند.

زمانی که کار شما با این بخش تمام شد ،نرم افزار شما باید مانند این لینک باشد :
https://angular.io/generated/live-examples/toh-pt6/stackblitz.html

آموزش فعال سازی سرویس های HTTP
 HttpClientمکانیزمی از  Angularاست که برای ایجاد برقراری ارتباط با یک  remote serverدر HTTP
استفاده می شود.
برای آنکه بتوانید  HttpClientرا در سرتاسر نرم افزار خود در دسترس قرار دهید باید:


 Root Appmoduleرا باز کنید.



از  ، @angular/common/httpنشان  HttpClientModuleرا  importکنید.



این نشان را به آرایه  @NgModule.importsاضافه کنید.

آموزش شبیه سازی data server
این نمونه آموزشی با استفاده از ماژول  ، In-memory Web APIبرقراری ارتباط با یک remote data server
را شبیه سازی می کند.
پس از اینکه این ماژول را نصب کردید ،نرم افزارتان بدون اینکه بداند که این ماژول در حال قطع کردن درخواست
های ارسالی و دریافتی است ،این درخواست ها را به  HttpClientارسال کرده و پاسخ را از آن دریافت می کند،
سپس این پاسخ ها را در یک  in-memory data storeاعمال کرده و پاسخ های شبیه سازی شده را برگشت می
دهد.
این تشکیالت کار را برای این آموزش بسیار آسان کرده است .دیگر برای یاد گرفتن  HttpClientنیازی به سرپا
کردن سرور نیست .همچنین اگر در مراحل اولیه برنامه نویسی هستید یا  Web apiسرورتان هنوز به خوبی
تعریف یا پیاده سازی نشده است این امکانات می تواند کار شما را راحت کند.
نکته مهم :ماژول  In-memory Web APIهیچ ارتباطی با  HTTPدر  Angularندارد.

 اما اگر. است می توانید این مرحله را رد کنیدHttpClient اگر صرفا هدف تان از خواندن این آموزش یادگیری
 را اضافهIn-memory Web API  همینجا بمانید و همین حاال،همراه با این آموزش در حال کدنویسی هستید
.کنید
. نصب کنیدnpm  را ازIn-memory Web API پکیج
npm install angular-in-memory-web-api –save
را که تا لحظاتی دیگر آن راInMemoryDataService  و کالسHttpClientInMemoryWebApiModule
. کنیدimport ایجاد خواهید کرد را
src/app/app.module.ts (In-memory Web API imports)
import { HttpClientInMemoryWebApiModule } from 'angular-in-memory-web-api';
import { InMemoryDataService } from './in-memory-data.service';

،InMemoryDataService و همزمان با پیکربندی آن با، کردیدimport  راHttpClient پس از اینکه
.@ اضافه کنیدNgModule.imports  را به آرایهHttpClientInMemoryWebApiModule
HttpClientModule,
// The HttpClientInMemoryWebApiModule module intercepts HTTP requests
// and returns simulated server responses.
// Remove it when a real server is ready to receive requests. HttpClientInMemoryWebApiModule.forRoot(
InMemoryDataService, { dataEncapsulation: false }
)

in-  را دریافت می کند و با این کار موتورInMemoryDataService  کالس، forRoot() متد پیکربندی
. را روشن می کندmemory database
 که شاملsrc/app/in-memory-data.service.ts :  چنین کالسی را ایجاد می کند، Tour Heroesنمونه س
: کدهای زیر است
src/app/in-memory-data.service.ts
import { InMemoryDbService } from 'angular-in-memory-web-api';

export class InMemoryDataService implements InMemoryDbService {
createDb() {

const heroes = [
{ id: 11, name: 'Mr. Nice' },
{ id: 12, name: 'Narco' },
{ id: 13, name: 'Bombasto' },
{ id: 14, name: 'Celeritas' },
{ id: 15, name: 'Magneta' },
{ id: 16, name: 'RubberMan' },
{ id: 17, name: 'Dynama' },
{ id: 18, name: 'Dr IQ' },
{ id: 19, name: 'Magma' },
{ id: 20, name: 'Tornado' }
];
return {heroes};
}
}

 زمانی که. را می گیرد که حاال دیگر می توانید با خیال راحت آن را پاک کنیدmock-heroes.ts این فایل جای
. را جدا کنید تا درخواست های نرم افزارتان به سمت سرور بروندin-memory web api ،سرورتان حاضر شد
. HttpClient حاال برگردیم سر داستان

HTTP  ها وHero آموزش
:  کنیدimport  که مورد نیازتان است راHTTP برخی از نشان های
src/app/hero.service.ts (import HTTP symbols)
import { HttpClient, HttpHeaders } from '@angular/common/http';

. تزریق کنیدhttp  در ویژگی خصوصی ای به نامConstructor  را داخلHttpClient
constructor( private http: HttpClient, private messageService: MessageService) { }

 آنقدر زیاد این سرویس را فراخوانی خواهید کرد که بهتر. ادامه دهیدMessageService همچنان به تزریق
. قرار دهیدlog است آن را در متد خصوصی
/** Log a HeroService message with the MessageService */
private log(message: string) {
this.messageService.add(`HeroService: ${message}`);
}

.) موجود بر روی سرور تعریف کنیدheroes resource(  هایhero  را با آدرس منبعheroesUrl
private heroesUrl = 'api/heroes'; // URL to web api

HttpClient  باheroes آموزش دریافت
 های ساختگی از یکhero  فعلی برای برگشت دادن آرایه ای ازHeroService.getHeroes()
. استفاده می کندObservable<Hero[]>
src/app/hero.service.ts (getHeroes with RxJs 'of()')
getHeroes(): Observable<Hero[]> {
return of(HEROES);
}

. آن را تبدیل کنیدHttpClient جهت استفاده از
/** GET heroes from the server */
getHeroes (): Observable<Hero[]> {
return this.http.get<Hero[]>(this.heroesUrl)
}

. شوندload ،)mock server(  ها باید با موفقیت از سرور ساختگیhero  داده های. کنیدrefresh مرورگر را
 نرم افزارتان بدون نیاز به تغییر دیگر به کار خود ادامه می دهد زیرا مقدار، of  به جایhttp.get حاال با قرار دادن
. استObservable<Hero[]> برگشتی هر دو تابع یک

متدهای  Httpیک مقدار را بر می گردانند.
تمامی متدهای  RxJS observable ، HttpClientاز چیزی را برگشت می دهند HTTP .پروتکلی مبتنی بر
درخواست/پاسخ است .اگر شما درخواستی داشته باشید این پروتکل یک تک پاسخ را برگشت می دهد.
به صورت کلی یک  observableبه مرور زمان می تواند مقدار متعددی را برگشت دهد observable .های
موجود در  HttpClientهمیشه تنها یک مقدار را برگشت می دهند و پس از تکمیل شدن دیگر این کار را انجام
نمی دهند.
تنها در این حالت ،فراخوانی  HttpClient.getباعث برگشت دادن یک >][ Observable<Heroمی شود که
همان طور که از اسم آن پیداست  observableمربوط به آرایه های  heroها است .در عمل این تابع تنها آرایه
ای از  heroرا برگشت می دهد.

 ،HttpClient.getداده های پاسخی ( )response dataرا برگشت می دهد.
به صورت پیشفرض HttpClient.get ،بدنه پاسخ را به صورت شیء  JSONبی نوع ( )untypedبرگشت می
دهد .اگر به دنبال شیء نوع دار ( )typedهستید می توانید از >] [  <heroاستفاده کنید .شکل و فرم داده
 JSONتوسط  data APIسرور مشخص می شود data API .مربوط به  ، Tour of Heroesداده  heroرا به
صورت یک آرایه برگشت می دهد.
 APIهای دیگر ممکن است داده هایی که شما داخل یک شیء نیاز دارید را دفن کنند  .برای اینکه بتوانید این
داده ها را از زیر خاک بیرون بکشید باید با اپراتور  ، RxJs mapنتیجه  observableرا پردازش کنید .با وجود
اینکه در این بخش به این مبحث نپرداخته ایم ،مثالی از  mapدر متد ) ( getHeroNo404در سورس کد نمونه
وجود دارد.

آموزش رفع خطاها ()Error
اشتباه همیشه رخ می دهد مخصوصا زمانی که داده های خود را از یک  remote serverبگیرید .متد
)(  HeroService.getHeroesباید خطاها را گرفته و راه حل مناسبی برای آن ها بیندیشد .برای این کار شما
باید نتیجه  observableرا از طریق اپراتور ) (  pipe ،RxJS catchErrorکنید .نشان  catchErrorرا همراه
با دیگر اپراتورهایی که بعدا به آن ها نیاز خواهید داشت را از  import ، rxjs/operatorsکنید.
;'import { catchError, map, tap } from 'rxjs/operators

حاال نتیجه  observableرا با متد )( .pipeگسترش دهید و به آن اپراتور )(  catchErrorرا اضافه کنید.
{ >][getHeroes (): Observable<Hero
)return this.http.get<Hero[]>(this.heroesUrl
(.pipe

catchError(this.handleError('getHeroes', []))
);
}

error handler ، این اپراتور به خطا. شده اندfail  هایی می شود کهobservable  سد راهcatchError() اپراتور
.ای می دهد که می تواند کارهای مورد نیاز را بر روی آن خطا انجام دهد
) را گزارش می دهدinnocuous(  خطا را گزارش می دهد و سپس نتیجه ای بی ضرر، زیرhandleError() متد
.به گونه ای که نرم افزار همچنان بتواند به کار خود ادامه دهد

handlerError آموزش
 به اشتراک گذاشته خواهد شد به همین دلیل میHeroService  توسط خیلی از متدهایerrorHandler()
.تواند پاسخگوی بسیاری از نیازهای این متدها باشد
 ارسال می کند که هم با اسمcatchError  را بهerror handler  یک تابع،این تابع به جای حل مستقیم خطا
.) پیکربندی شده استsafe return value(  شده است و هم با یک مقدار برگشتی امنfail عملیاتی که
1. /**
2. * Handle Http operation that failed.
3. * Let the app continue.
4. * @param operation - name of the operation that failed
5. * @param result - optional value to return as the observable result
6. */
7. private handleError<T> (operation = 'operation', result?: T) {
8. return (error: any): Observable<T> => {
9.
10. // TODO: send the error to remote logging infrastructure
11. console.error(error); // log to console instead
12.
13. // TODO: better job of transforming error for user consumption
14. this.log(`${operation} failed: ${error.message}`);
15.
16. // Let the app keep running by returning an empty result.
17. return of(result as T);
18. };
19. }

این  handlerپس از اینکه خطا را به  consoleگزارش داد ،پیامی کاربرپسند را ساخته و مقدار برگشتی امنی را
به نرم افزار ارسال می کند به گونه ای که نرم افزار از کار نیفتد.
با توجه به اینکه نوع نتیجه  observableهر یک از  service methodها متفاوت هستندerrorHandler () ،
پارامتر نوع ( )type parameterرا دریافت می کند به گونه ای که بتواند مقدار امن را به گونه ای برگشت دهد
که مورد انتظار نرم افزار است.

آموزش استفاده از اپراتور  tapدر observable
متدهای  HeroServiceارتباط محکمی با جریان مقادیر  observableبرقرار می کنند و (از طریق )( )logبه بخش
پیام ها در پایین صفحه ،پیامی ارسال می کنند .این متدها این کار را از طریق اپراتور  RxJS tapانجام می دهند.
این اپراتور به مقادیر  observableنگاهی می اندازد ،کاری با این مقادیر انجام می دهد و سپس آن ها را رد می
کند .برگشت  tapتماسی با خود مقادیر ندارد.
نسخه نهایی  getHeroesبا  tapرا که وظیفه  logگرفتن از عملیات را دارد را می توانید در زیر مشاهده کنید:
/** GET heroes from the server */
{ >][getHeroes (): Observable<Hero
)return this.http.get<Hero[]>(this.heroesUrl
(.pipe
tap(heroes => this.log('fetched heroes')),
))][ catchError(this.handleError('getHeroes',
;)
}

آموزش دریافت  heroاز طریق id
اغلب  web APIها ،از درخواست دریافت از طریق  idبه شکل  api/hero/:idپشتیبانی می کنند (مانند
. )api/hero/11
برای انجام این کار متد )( HeroService.getHeroرا اضافه کنید:
/** GET hero by id. Will 404 if id not found */
{ >getHero(id: number): Observable<Hero
;`}const url = `${this.heroesUrl}/${id
(return this.http.get<Hero>(url).pipe
tap(_ => this.log(`fetched hero id=${id}`)),

))`}catchError(this.handleError<Hero>(`getHero id=${id
;)
}

در کد باال سه تفاوت مشهود با )( getHeroesوجود دارد.


این کد  request URLرا با آیدی  heroمورد نظر می سازد



سرور به جای آرایه ای از  heroها ،باید با تنها یک  heroپاسخ دهد.



به همین دلیل getHero ،به جای برگشت دادن  observableآرایه های  ، heroیک
> Observable( observable<Heroاشیای  )heroرا برگشت می دهد.

آموزش به روز کردن  heroها
ویرایش اسم  heroدر  . hero detail veiwهمزمان با تایپ کردن شما ،اسم  heroها در سربرگ باالی صفحه
آپدیت می شوند .اما زمانی که بر روی دکمه برگشت به صفحه قبل کلیک کنید ،این تغییرات از بین می روند .اگر
بخواهید که این تغییرات ماندگار باشند ،باید آن ها را در سرور بنویسید .
انتهای قالب  ، hero detailبا  ، click event bindingدکمه  saveرا اضافه کنید .پس از اضافه کردن آن متد
کامپوننت جدیدی به نام )( saveایجاد می شود.
)src/app/hero-detail/hero-detail.component.html (save
><button (click)="save()">save</button

متد )( saveزیر را اضافه کنید .وظیفه این متد ماندگار کردن تغییرات اسم  heroها از طریق متد hero
)( servcie updateHeroاست که پس از انجام این کار به  viewقبلی برمیگردد.
)src/app/hero-detail/hero-detail.component.ts (save
{ save(): void
)this.heroService.updateHero(this.hero
;))(.subscribe(() => this.goBack
}

HeroService.updateHero() اضافه کردن
 یhero  با این تفاوت که برای ماندگار کردن، استgetHeroes()  شبیه بهupdateHero() ساختار کلی متد
. استفاده می کندhttp.put() تغییر کرده از
src/app/hero.service.ts (update)
/** PUT: update the hero on the server */
updateHero (hero: Hero): Observable<any> {
return this.http.put(this.heroesUrl, hero, httpOptions).pipe(
tap(_ => this.log(`updated hero id=${hero.id}`)),
catchError(this.handleError<any>('updateHero'))
);
}

 سه پارامتر را دریافت می کندHttpClient.put() متد
URL



) اصالح شدهhero داده برای آپدیت کردن (در این حالت



options



 راhero  ها می دانند کدامhero  ها با نگاه به آیدیhero  مربوط بهWeb API . بدون تغییر باقی می ماندURL
.به روز کنند
 قرارhttpOptions  درheader  این. را داردHTTP save request  توقع یک هدر خاص در، web API این
. تعریف شده استHeroService داشته و با مقداری ثابت در
const httpOptions = {
headers: new HttpHeaders({ 'Content-Type': 'application/json' })
};

go back  سپس بر روی دکمه، را تغییر دهید و تغییرات خود را ذخیره کنیدHero  نام، کردهrefresh مرورگر را
. در لیستی با اسم های تغییر کرده ظاهر می شودhero  حاال.کلیک کنید

 جدیدhero آموزش اضافه کردن
 استفادهinput  می توانید از المان. نیاز داردhero  این نرم افزار تنها به نام، جدیدhero برای اضافه کردن یک
. جفت شده باشدadd کنید به گونه ای که با دکمه
:  وارد کنیدHeroesComponent  در قالبheading کد زیر را درست پس از
src/app/heroes/heroes.component.html (add)
<div>
<label>Hero name:
<input #heroName />
</label>
<!-- (click) passes input value to add() and then clears the input -->
<button (click)="add(heroName.value); heroName.value=''">
add
</button>
</div>

 مربوط به کامپوننت را فراخوانی کنید و سپسclick handler ، )click event( در پاسخ به یک رویداد کلیک
. را خالی کنید به گونه ای که برای اسم بعدی آماده شودinput بخش
src/app/heroes/heroes.component.ts (add)
add(name: string): void {
name = name.trim();
if (!name) { return; }
this.heroService.addHero({ name } as Hero)
.subscribe(hero => {
this.heroes.push(hero);

;)}
}

زمانی که اسم داده شده خالی نباشد ،این  handlerشیئی را از نام  heroو مانند  heroایجاد می کند (تنها چیزی
که کم دارد  idاست) و آن را به متد )( addHeroارسال می کند.
زمانی که  addHeroبا موفقیت ذخیره شود ،برگشت  hero ، subscribeجدید را تحویل گرفته و برای نمایش
دادن آن ،آن را به لیست  heroها ارسال می کند.
در بخش بعد به نوشتن )( HeroService.addHeroخواهید پرداخت.

آموزش اضافه کردن )(HeroService.addHero
متد )( addHeroزیر را به کالس  HeroServiceاضافه کنید.
)src/app/hero.service.ts (addHero
/** POST: add a new hero to the server */
{ >addHero (hero: Hero): Observable<Hero
(return this.http.post<Hero>(this.heroesUrl, hero, httpOptions).pipe
tap((hero: Hero) => this.log(`added hero w/ id=${hero.id}`)),
))'catchError(this.handleError<Hero>('addHero
;)
}

این متد از دو جهت با  updateHeroتفاوت دارد.


این متد به جای )( putاز )( HttpClient.postاستفاده می کند.



این متد از سرور انتظار تولید آیدی برای  Heroجدید را دارد که در این حالت
> observable<Heroرا به فراخواننده بر می گرداند.

مرورگر را  refreshکنید و تعدادی  heroاضافه کنید.

hero آموزش پاک کردن یک
. داشته باشدdelete  ها در لیست باید یک دکمهhero هر یک از
. اضافه کنیدHeroesComponent < به قالبli>  در المان تکرار شدهhero المان دکمه زیر را پس از اسم
<button class="delete" title="delete hero"
(click)="delete(hero)">x</button>

:  ها مانند کد زیر باید بشودhero  مربوط به لیستHTML
src/app/heroes/heroes.component.html (list of heroes)
<ul class="heroes">
<li *ngFor="let hero of heroes">
<a routerLink="/detail/{{hero.id}}">
<span class="badge">{{hero.id}}</span> {{hero.name}}
</a>
<button class="delete" title="delete hero"
(click)="delete(hero)">x</button>
</li>
</ul>

 بهCSS  مقداری کد، قرار دهیدhero  را در سمت راست ورودیdelete برای اینکه مکان دکمه
. می توانید این کد را در بازبینی نهایی کد پیدا کنید. اضافه کنیدheroes.component.css
. را به کامپوننت اضافه کنیدDelete () handler
src/app/heroes/heroes.component.ts (delete)
delete(hero: Hero): void {
this.heroes = this.heroes.filter(h => h !== hero);

this.heroService.deleteHero(hero).subscribe();
}

 اما همچنان آپدیت کردن، محول می کندHeroService  را بهHero  پاک کردن،با وجود اینکه این کامپوننت
 را از آن لیستhero-to-delete  این کامپوننت بالفاصلهdelete()  متد. های خود مسئول استhero لیست
. از سرور موفق بیرون می آیدHeroService پاک می کند با این فرض که
subscribe  به هر حال. نداردheroService.delete()  برگشتی توسطobservable کامپوننت کار خاصی با
.کردن راهی است که باید برود
! را به سرور ارسال نمی کندdelete  در این صورت سرویس درخواست،  را از قلم بیندازیدsubscribe () اگر
! شودsubscribe  کاری نمی کند تا اینکه چیزیobservable  یک،طبق قانون
 کلیک کنید تاHeroes  وdashboard  را پاک کنید سپس بر رویsubscribe () می توانید برای امتحان موقتا
. ها را دوباره ببینیدhero لیست

HeroService.deleteHero() آموزش اضافه کردن
. را اضافه کنیدdeleteHero() به شیوه زیر متد
src/app/hero.service.ts (delete)
/** DELETE: delete the hero from the server */
deleteHero (hero: Hero | number): Observable<Hero> {
const id = typeof hero === 'number' ? hero : hero.id;
const url = `${this.heroesUrl}/${id}`;

return this.http.delete<Hero>(url, httpOptions).pipe(
tap(_ => this.log(`deleted hero id=${id}`)),
catchError(this.handleError<Hero>('deleteHero'))
);

}

توجه داشته باشید که:


این کد  HttpClient.deleteرا فراخوانی می کند.



 URLمذکور مجموع  heroes resource URLو آیدی  heroمد نظر برای پاک کردن است.



ارسال داده مانند زمانی نیست که با  putو  postکار می کردید.



همچنان  httpOptionsرا ارسال می کنید.

مرورگر را  refreshکنید و قابلیت جدید  deleteکردن را امتحان کنید.

آموزش جستجو با اسم
در این تمرین آخر شما خواهید آموخت که اپراتورهای  observableرا به یکدیگر زنجیر کنید تا بتوانید تعداد
درخواست های  HTTPمشابه را به حداقل برسانید و مصرف پهنای باند را به حداقل برسانید.
شما قابلیت جستجوی  heroها را به داشبورد اضافه خواهید کرد .پس از اینکه کاربرد اسمی را درون search
 boxتایپ می کند ،شما باید درخواست های  HTTPتکراری را برای آن  heroها را ایجاد کنید به گونه ای که این
عمل بر اساس اسم وارد شده فیلتر شده باشد .هدف شما تنها این است که به اندازه نیاز درخواست HTTP
صادر کنید.

آموزش HeroService.searchHeroes
کار خود را با اضافه کردن متد  searchHeroesبه  HeroServiceشروع کنید.
src/app/hero.service.ts
* GET heroes whose name contains search term */
{ >][searchHeroes(term: string): Observable<Hero
{ ))(if (!term.trim
// if not search term, return empty hero array.
;)][(return of
}

return this.http.get<Hero[]>(`${this.heroesUrl}/?name=${term}`).pipe(
tap(_ => this.log(`found heroes matching "${term}"`)),
catchError(this.handleError<Hero[]>('searchHeroes', []))
);
}

 دیگر.اگر عبارتی برای جستجو کردن وجود نداشته باشد این متد بالفاصله آرایه ای خالی را برگشت می دهد
 است کهURL  تنها تفاوت مشهود بین این دو. هستندgetHeroes() بخش های این متد تا حد زیادی شبیه به
. استفاده شده استquery string  ازsearch term در این حالت در کنار

آموزش اضافه کردن جستجو به داشبورد
< )را به پایینapp-hero-search>( Hero  را باز کرده و المان جستجویDashboardComponent قالب
. اضافه کنیدDashboardComponent قالب
src/app/dashboard/dashboard.component.html
<h3>Top Heroes</h3>
<div class="grid grid-pad">
<a *ngFor="let hero of heroes" class="col-1-4"
routerLink="/detail/{{hero.id}}">
<div class="module hero">
<h4>{{hero.name}}</h4>
</div>
</a>
</div>
<app-hero-search></app-hero-search>

 متاسفانه اضافه. استHeroesComponent * در قالبngFor این قالب تا حد زیادی شبیه به تکرارکننده
 آنselector  نمی تواند کامپوننتی پیدا کند کهAngular .کردن این المان باعث خراب کردن نرم افزار می شود
.< مطابقت داشته باشدapp-hero-search> با
. این مشکل را خودتان حل کنید.هنوز وجود نداردHeroSearchComponent

HeroSearchComponentlink آموزش ایجاد
. را ایجاد کنیدHeroSearchComponent  یکCLI با
ng generate component hero-search
 را تولید می کند و این کامپوننت را به اعالن هایHeroSearchComponent  سهCLI در این حالت
. اضافه می کندAppModule
 و لیستی از نتایج جستجوی مطابق کنیدtext box  تولید شده را جایگزین یکHeroSearchComponent قالب
)(مانند زیر
src/app/hero-search/hero-search.component.html
1. <div id="search-component">
2.

<h4>Hero Search</h4>

3.
4.

<input #searchBox id="search-box" (keyup)="search(searchBox.value)" />

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

<ul class="search-result">
<li *ngFor="let hero of heroes$ | async" >
<a routerLink="/detail/{{hero.id}}">
{{hero.name}}
</a>
</li>

12. </ul>
13. </div>

hero-  خصوصی را بهCSS  یک استایل،همانطور که در بازبینی نهایی کد نشان داده شده است
. اضافه کنیدsearch.component.css

 مربوط بهsearch()  متدkeyup event binding  یک،پس از اینکه کاربر در کادر جستجو تایپ می کند
.کامپوننت را با مقادیر جدید کادر جستجو فراخوانی می کند

AsyncPipe آموزش
* در لیستیngFor  به دقت نگاه کنید تا ببینید که. را تکرار می کندhero * اشیایngFor ،همانطور که می دانید
. به تکرار می پردازدheroes  و نهheroes$ به نام
<li *ngFor="let hero of heroes$ | async" >

. هست نه یک آرایهobservable  یکheroes$  قراردادی است که نشان می دهد، $ عالمت
 می توانیدasync  (|) را به همراهpipe  در ادامه کاراکتر. نمی تواند انجام دهدobservable * کاری باngFor
. استAngular  مربوط بهasyncPipe مشاهده کنید که بیانگر
 می کند تا دیگر شما مجبور به انجام این کارsubscribe ، observable  به صورت خودکار در یکAsyncPipe
.در کالس کامپوننت نباشید

HeroSearchComponent class  کردنFix آموزش
. و متادیتای تولید شده را جایگزین کنیدHeroSearchComponent مانند زیر کالس
src/app/hero-search/hero-search.component.ts
1. import { Component, OnInit } from '@angular/core';
2.
3. import { Observable, Subject } from 'rxjs';
4.
5. import {
6.
7.

debounceTime, distinctUntilChanged, switchMap
} from 'rxjs/operators';

8.
9. import { Hero } from '../hero';
10. import { HeroService } from '../hero.service';
11.
12. @Component({
13. selector: 'app-hero-search',
14. templateUrl: './hero-search.component.html',
15. styleUrls: [ './hero-search.component.css' ]
16. })
17. export class HeroSearchComponent implements OnInit {

18. heroes$: Observable<Hero[]>;
19. private searchTerms = new Subject<string>();
20.
21. constructor(private heroService: HeroService) {}
22.
23. // Push a search term into the observable stream.
24. search(term: string): void {
25.

this.searchTerms.next(term);

26. }
27.
28. ngOnInit(): void {
29.

this.heroes$ = this.searchTerms.pipe(

30.

// wait 300ms after each keystroke before considering the term

31.

debounceTime(300),

32.
33.

// ignore new term if same as previous term

34.

distinctUntilChanged(),

35.
36.

// switch to new search observable each time the term changes

37.

switchMap((term: string) => this.heroService.searchHeroes(term)),

38.

);

39. }
40. }

. دقت کنیدobservable  به عنوان یکheroes$ به اعالن
heroes$: Observable<Hero[]>;

.) می شودset(  تنظیمngOnInit این کد در

The searchTerms RxJS subject آموزش
. اعالن می شودRxJS Subject  به عنوان یکsearchTerms ویژگی
private searchTerms = new Subject<string>();
// Push a search term into the observable stream.

;)search(term: string): void { this.searchTerms.next(term
}

یک  Subjectهم منبعی از مقادیر  observableو هم خود  observableاست subscribe .کردن در subject
تفاوتی با  subscribeکردن در  observableندارد.
همچنین می توانید مانند متد )(  searchبا فراخوانی متد ) next(valueآن ،مقادیر را درون این observable
فشار دهید.
متد )( searchاز طریق  event bindingبه رخداد  keystrokeمربوط به کادر جستجو فراخوانی می شود.
><input #searchBox id="search-box" (keyup)="search(searchBox.value)" /

هر زمان که کاربر در  textboxتایپ کند search () ،binding ،را با مقدار  textboxفراخوانی می کند (« یک
عبارت جستجو») SearchTerms .تبدیل به یک  Observableشده و جریان پایداری از عبارات جستجو را از
خود بیرون می دهد.

آموزش زنجیر کردن اپراتورهای RxJS
رد کردن مستقیم عبارات جستجو به )( searchHeroesبعد از هر  keystrokeکاربر باعث ایجاد مقدار زیادی از
 HTTP requestمی شود که در ادامه سنگین شدن منابع سرور سایت و هدر رفتن شبکه سلولی اینترنت می
شود.
در عوض ،متد )( ngOnInitاز طریق یک سری از اپراتورهای  searchTerms observable ، RxJsرا  pipeمی
کند که باعث کاهش تعداد فراخوانی ها به)(  searchHeroesو در نهایت برگشت دادن یک observable
نتایج جستجوی مربوط به  heroها در زمان مناسب می شود (هر کدام یک ][ . )Hero
در زیر می توانید کد را مشاهده کنید.
(this.heroes$ = this.searchTerms.pipe
// wait 300ms after each keystroke before considering the term debounceTime(300),
// ignore new term if same as previous term distinctUntilChanged(),
>= )// switch to new search observable each time the term changes switchMap((term: string
this.heroService.searchHeroes(term)),
;)



) debounceTime(300پیش از رد کردن آخرین رشته  ،تا زمانی که جریان رویدادهای رشته
ای جدید ( )new string eventsبه مدت  300میلی ثانیه متوقف شود  ،صبر می کند .در این
حالت شما نمی توانید بیشتر از  300میلی ثانیه درخواست ایجاد کنید.



)( distinctUntilChangedتضمین می کند که تنها در صورتی درخواست ارسال شود که متن
فیلتر ) (filter textتغییر کرده باشد .



)( switchMapبه ازای هر یک از عبارات جستجویی که از پس دو مورد باال برآمده باشند،
 service searchرا فراخوانی می کند .این تابع  observableهای قبلی جستجو را لغو می کند
و تنها آخرین  search service observableرا برگشت می دهد.

در  ، switchMap operatorتمامی  key eventهای دارای صالحیت می توانند باعث فراخوانی متد
)( HttpClient.getشوند .حتی اگر بین درخواست ها  300میلی ثانیه فاصله باشد ،باز هم باید منتظر تعدادی
زیادی از درخواست  HTTPباشید که حتی ممکن است بازگشت آن ها به ترتیب حالت ارسالی آن ها صورت نگیرد.
)( switchMapوظیفه حفظ ترتیب اصلی درخواست ها و در عین حال برگشت دادن  observableهایی را برعهده
دارد که توسط آخرین متد  HTTPفراخوانی شده باشند .نتایج حاصل از فراخوانی های پیشین لغو و متروک می
شوند.
توجه داشته باشید که لغو کردن  observableپیشین )( searchHeroesباعث لغو کردن درخواست های
 HTTPدر حال انتظار نمی شود .نتایج ناخواسته به راحتی پیش از رسیدن به کد نرم افزارتان دور ریخته می
شوند.
یادتان باشد که کالس کامپوننت در  subscribe ،heroes$ observableنمی کند .این وظیفه بر عهده
 AsyncPipeموجود در قالب است.

نتیجه را امتحان کنید
مجددا نرم افزار را اجرا کنید .در داشبورد متنی را به دلخواه وارد کنید .در صورتی که کاراکتری را وارد کنید که با
یکی از اسامی  heroها مطابقت داشته باشد ،نتیجه ای مانند زیر را باید بگیرید :

بازبینی نهایی کد
برنامه ی شما باید مانند این لینک باشد:
https://angular.io/generated/live-examples/toh-pt6/stackblitz.html

src/app/  (تمامی این کدها در پوشه ی.کدهای بحث شده در این صفحه را می توانید در ادامه مشاهده کنید
).موجود هستند

HeroService, InMemoryDataService, AppModule
hero.service.ts
1. import { Injectable } from '@angular/core';
2. import { HttpClient, HttpHeaders } from '@angular/common/http';
3.
4. import { Observable, of } from 'rxjs';
5. import { catchError, map, tap } from 'rxjs/operators';
6.
7. import { Hero } from './hero';
8. import { MessageService } from './message.service';
9.
10. const httpOptions = {
11. headers: new HttpHeaders({ 'Content-Type': 'application/json' })
12. };
13.
14. @Injectable({ providedIn: 'root' })
15. export class HeroService {
16.
17. private heroesUrl = 'api/heroes'; // URL to web api
18.
19. constructor(
20. private http: HttpClient,
21. private messageService: MessageService) { }
22.
23. /** GET heroes from the server */
24. getHeroes (): Observable<Hero[]> {
25. return this.http.get<Hero[]>(this.heroesUrl)
26. .pipe(
27. tap(heroes => this.log('fetched heroes')),
28. catchError(this.handleError('getHeroes', []))
29. );
30. }

31.
32. /** GET hero by id. Return `undefined` when id not found */
33. getHeroNo404<Data>(id: number): Observable<Hero> {
34. const url = `${this.heroesUrl}/?id=${id}`;
35. return this.http.get<Hero[]>(url)
36. .pipe(
37. map(heroes => heroes[0]), // returns a {0|1} element array
38. tap(h => {
39. const outcome = h ? `fetched` : `did not find`;
40. this.log(`${outcome} hero id=${id}`);
41. }),
42. catchError(this.handleError<Hero>(`getHero id=${id}`))
43. );
44. }
45.
46. /** GET hero by id. Will 404 if id not found */
47. getHero(id: number): Observable<Hero> {
48. const url = `${this.heroesUrl}/${id}`;
49. return this.http.get<Hero>(url).pipe(
50. tap(_ => this.log(`fetched hero id=${id}`)),
51. catchError(this.handleError<Hero>(`getHero id=${id}`))
52. );
53. }
54.
55. /* GET heroes whose name contains search term */
56. searchHeroes(term: string): Observable<Hero[]> {
57. if (!term.trim()) {
58. // if not search term, return empty hero array.
59. return of([]);
60. }
61. return this.http.get<Hero[]>(`${this.heroesUrl}/?name=${term}`).pipe(
62. tap(_ => this.log(`found heroes matching "${term}"`)),
63. catchError(this.handleError<Hero[]>('searchHeroes', []))
64. );
65. }
66.

67. //////// Save methods //////////
68.
69. /** POST: add a new hero to the server */
70. addHero (hero: Hero): Observable<Hero> {
71. return this.http.post<Hero>(this.heroesUrl, hero, httpOptions).pipe(
72. tap((hero: Hero) => this.log(`added hero w/ id=${hero.id}`)),
73. catchError(this.handleError<Hero>('addHero'))
74. );
75. }
76.
77. /** DELETE: delete the hero from the server */
78. deleteHero (hero: Hero | number): Observable<Hero> {
79. const id = typeof hero === 'number' ? hero : hero.id;
80. const url = `${this.heroesUrl}/${id}`;
81.
82. return this.http.delete<Hero>(url, httpOptions).pipe(
83. tap(_ => this.log(`deleted hero id=${id}`)),
84. catchError(this.handleError<Hero>('deleteHero'))
85. );
86. }
87.
88. /** PUT: update the hero on the server */
89. updateHero (hero: Hero): Observable<any> {
90. return this.http.put(this.heroesUrl, hero, httpOptions).pipe(
91. tap(_ => this.log(`updated hero id=${hero.id}`)),
92. catchError(this.handleError<any>('updateHero'))
93. );
94. }
95.
96. /**
97. * Handle Http operation that failed.
98. * Let the app continue.
99. * @param operation - name of the operation that failed
100.

* @param result - optional value to return as the observable result

101.

*/

102.

private handleError<T> (operation = 'operation', result?: T) {

103.

return (error: any): Observable<T> => {

104.
105.

// TODO: send the error to remote logging infrastructure

106.

console.error(error); // log to console instead

107.
108.

// TODO: better job of transforming error for user consumption

109.

this.log(`${operation} failed: ${error.message}`);

110.
111.

// Let the app keep running by returning an empty result.

112.

return of(result as T);

113.

};

114.

}

115.
116.

/** Log a HeroService message with the MessageService */

117.

private log(message: string) {

118.

this.messageService.add(`HeroService: ${message}`);

119.

}

120.

}

in-memory-data.service.ts
1. import { InMemoryDbService } from 'angular-in-memory-web-api';
2.
3. export class InMemoryDataService implements InMemoryDbService {
4. createDb() {
5. const heroes = [
6. { id: 11, name: 'Mr. Nice' },
7. { id: 12, name: 'Narco' },
8. { id: 13, name: 'Bombasto' },
9. { id: 14, name: 'Celeritas' },
10. { id: 15, name: 'Magneta' },
11. { id: 16, name: 'RubberMan' },
12. { id: 17, name: 'Dynama' },
13. { id: 18, name: 'Dr IQ' },
14. { id: 19, name: 'Magma' },
15. { id: 20, name: 'Tornado' }

16. ];
17. return {heroes};
18. }
19. }

app.module.ts
1. import { NgModule } from '@angular/core';
2. import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
3. import { FormsModule } from '@angular/forms';
4. import { HttpClientModule } from '@angular/common/http';
5.
6. import { HttpClientInMemoryWebApiModule } from 'angular-in-memory-web-api';
7. import { InMemoryDataService } from './in-memory-data.service';
8.
9. import { AppRoutingModule } from './app-routing.module';
10.
11. import { AppComponent } from './app.component';
12. import { DashboardComponent } from './dashboard/dashboard.component';
13. import { HeroDetailComponent } from './hero-detail/hero-detail.component';
14. import { HeroesComponent } from './heroes/heroes.component';
15. import { HeroSearchComponent } from './hero-search/hero-search.component';
16. import { MessagesComponent } from './messages/messages.component';
17.
18. @NgModule({
19. imports: [
20. BrowserModule,
21. FormsModule,
22. AppRoutingModule,
23. HttpClientModule,
24.
25. // The HttpClientInMemoryWebApiModule module intercepts HTTP requests
26. // and returns simulated server responses.
27. // Remove it when a real server is ready to receive requests.
28. HttpClientInMemoryWebApiModule.forRoot(
29. InMemoryDataService, { dataEncapsulation: false }

30. )
31. ],
32. declarations: [
33. AppComponent,
34. DashboardComponent,
35. HeroesComponent,
36. HeroDetailComponent,
37. MessagesComponent,
38. HeroSearchComponent
39. ],
40. bootstrap: [ AppComponent ]
41. })
42. export class AppModule { }

HeroesComponent

heroes/heroes.component.html

1. <h2>My Heroes</h2>
2.
3. <div>
4. <label>Hero name:
5. <input #heroName />
6. </label>
7. <!-- (click) passes input value to add() and then clears the input -->
8. <button (click)="add(heroName.value); heroName.value=''">
9. add
10. </button>
11. </div>
12.
13. <ul class="heroes">
14. <li *ngFor="let hero of heroes">
15. <a routerLink="/detail/{{hero.id}}">
16. <span class="badge">{{hero.id}}</span> {{hero.name}}
17. </a>
18. <button class="delete" title="delete hero"
19. (click)="delete(hero)">x</button>

20. </li>
21. </ul>

heroes/heroes.component.ts
1. import { Component, OnInit } from '@angular/core';
2.
3. import { Hero } from '../hero';
4. import { HeroService } from '../hero.service';
5.
6. @Component({
7. selector: 'app-heroes',
8. templateUrl: './heroes.component.html',
9. styleUrls: ['./heroes.component.css']
10. })
11. export class HeroesComponent implements OnInit {
12. heroes: Hero[];
13.
14. constructor(private heroService: HeroService) { }
15.
16. ngOnInit() {
17. this.getHeroes();
18. }
19.
20. getHeroes(): void {
21. this.heroService.getHeroes()
22. .subscribe(heroes => this.heroes = heroes);
23. }
24.
25. add(name: string): void {
26. name = name.trim();
27. if (!name) { return; }
28. this.heroService.addHero({ name } as Hero)
29. .subscribe(hero => {
30. this.heroes.push(hero);
31. });

32. }
33.
34. delete(hero: Hero): void {
35. this.heroes = this.heroes.filter(h => h !== hero);
36. this.heroService.deleteHero(hero).subscribe();
37. }
38.
39. }

heroes/heroes.component.css
1. /* HeroesComponent's private CSS styles */
2. .heroes {
3. margin: 0 0 2em 0;
4. list-style-type: none;
5. padding: 0;
6. width: 15em;
7. }
8. .heroes li {
9. position: relative;
10. cursor: pointer;
11. background-color: #EEE;
12. margin: .5em;
13. padding: .3em 0;
14. height: 1.6em;
15. border-radius: 4px;
16. }
17.
18. .heroes li:hover {
19. color: #607D8B;
20. background-color: #DDD;
21. left: .1em;
22. }
23.
24. .heroes a {
25. color: #888;

26. text-decoration: none;
27. position: relative;
28. display: block;
29. width: 250px;
30. }
31.
32. .heroes a:hover {
33. color:#607D8B;
34. }
35.
36. .heroes .badge {
37. display: inline-block;
38. font-size: small;
39. color: white;
40. padding: 0.8em 0.7em 0 0.7em;
41. background-color: #607D8B;
42. line-height: 1em;
43. position: relative;
44. left: -1px;
45. top: -4px;
46. height: 1.8em;
47. min-width: 16px;
48. text-align: right;
49. margin-right: .8em;
50. border-radius: 4px 0 0 4px;
51. }
52.
53. button {
54. background-color: #eee;
55. border: none;
56. padding: 5px 10px;
57. border-radius: 4px;
58. cursor: pointer;
59. cursor: hand;
60. font-family: Arial;
61. }

62.
63. button:hover {
64. background-color: #cfd8dc;
65. }
66.
67. button.delete {
68. position: relative;
69. left: 194px;
70. top: -32px;
71. background-color: gray !important;
72. color: white;
73. }

HeroDetailComponent
hero-detail/hero-detail.component.html
<div *ngIf="hero">
<h2>{{hero.name | uppercase }} Details</h2>
<div><span>id: </span>{{hero.id}}
</div>
<div>
<label>name:
<input [(ngModel )]="hero.name" placeholder="name"/>
</label>
</div>
<button (click)="goBack()">go back</button>
<button (click)="save()">save</button>
</div>

hero-detail/hero-detail.component.ts
1. import { Component, OnInit, Input } from '@angular/core';

2. import { ActivatedRoute } from '@angular/router';
3. import { Location } from '@angular/common';
4.
5. import { Hero } from '../hero';
6. import { HeroService } from '../hero.service';
7.
8. @Component({
9. selector: 'app-hero-detail',
10. templateUrl: './hero-detail.component.html',
11. styleUrls: [ './hero-detail.component.css' ]
12. })
13. export class HeroDetailComponent implements OnInit {
14. @Input() hero: Hero;
15.
16. constructor(
17. private route: ActivatedRoute,
18. private heroService: HeroService,
19. private location: Location
20. ) {}
21.
22. ngOnInit(): void {
23. this.getHero();
24. }
25.
26. getHero(): void {
27. const id = +this.route.snapshot.paramMap.get('id');
28. this.heroService.getHero(id)
29. .subscribe(hero => this.hero = hero);
30. }
31.
32. goBack(): void {
33. this.location.back();
34. }
35.
36. save(): void {
37. this.heroService.updateHero(this.hero)

38. .subscribe(() => this.goBack());
39. }
40. }

HeroSearchComponent
hero-search/hero-search.component.html
1. <div id="search-component">
2. <h4>Hero Search</h4>
3.
4. <input #searchBox id="search-box" (keyup)="search(searchBox.value)" />
5.
6. <ul class="search-result">
7. <li *ngFor="let hero of heroes$ | async" >
8. <a routerLink="/detail/{{hero.id}}">
9. {{hero.name}}
10. </a>
11. </li>
12. </ul>
13. </div>

hero-search/hero-search.component.ts
1. import { Component, OnInit } from '@angular/core';
2.
3. import { Observable, Subject } from 'rxjs';
4.
5. import {
6. debounceTime, distinctUntilChanged, switchMap
7. } from 'rxjs/operators';
8.
9. import { Hero } from '../hero';
10. import { HeroService } from '../hero.service';
11.

12. @Component({
13. selector: 'app-hero-search',
14. templateUrl: './hero-search.component.html',
15. styleUrls: [ './hero-search.component.css' ]
16. })
17. export class HeroSearchComponent implements OnInit {
18. heroes$: Observable<Hero[]>;
19. private searchTerms = new Subject<string>();
20.
21. constructor(private heroService: HeroService) {}
22.
23. // Push a search term into the observable stream.
24. search(term: string): void {
25. this.searchTerms.next(term);
26. }
27.
28. ngOnInit(): void {
29. this.heroes$ = this.searchTerms.pipe(
30. // wait 300ms after each keystroke before considering the term
31. debounceTime(300),
32.
33. // ignore new term if same as previous term
34. distinctUntilChanged(),
35.
36. // switch to new search observable each time the term changes
37. switchMap((term: string) => this.heroService.searchHeroes(term)),
38. );
39. }
40. }

hero-search/hero-search.component.css
1. /* HeroSearch private styles */
2. .search-result li {
3. border-bottom: 1px solid gray;
4. border-left: 1px solid gray;

5. border-right: 1px solid gray;
6. width:195px;
7. height: 16px;
8. padding: 5px;
9. background-color: white;
10. cursor: pointer;
11. list-style-type: none;
12. }
13.
14. .search-result li:hover {
15. background-color: #607D8B;
16. }
17.
18. .search-result li a {
19. color: #888;
20. display: block;
21. text-decoration: none;
22. }
23.
24. .search-result li a:hover {
25. color: white;
26. }
27. .search-result li a:active {
28. color: white;
29. }
30. #search-box {
31. width: 200px;
32. height: 20px;
33. }
34.
35.
36. ul.search-result {
37. margin-top: 0;
38. padding-left: 0;
39. }

خالصه
حاال به انتهای راه رسیده اید و تا به این لحظه چیزهای زیادی آموخته اید مانند:


برای استفاده از  HTTPدر نرم افزار ،وابستگی های مورد نیاز را اضافه کردید.



برای بارگیری  heroها از یک  HeroService ،web APIرا ریفاکتور کردید.



برای پشتیبانی از متدهای )( put() ،postو )( HeroService ،deleteرا گسترش دادید.



برای اضافه کردن ،ویرایش کردن و پاک کردن  heroها کامپوننت ها را آپدیت کردید.



 in-memory web APIرا پیکربندی کردید.



نحوه ی استفاده از  ovservableها را آموختید.

این چکیده ای بود از آموزش  Tour of Heroesدر این نقطه شما آماده اید تا در بخش اصول بنیادین Angular
( )fundamentalsدر رابطه با  Angularاطالعات بیشتری کسب کنید.
در این بخش کار خود را می توانید از بخش معماری آغاز کنید.

