Lab 06 HTTP
Intro
ในแลปนี้เราจะสร้าง Web App ทีใ่ ช้งาน HTTP GET, POST และ DELETE ซึ่งเป็ น Method
ทีใ่ ช้บ่อยทีส่ ุด ผูท้ ใี่ ช้ Web App นี้จะสามารถเลือกการกระทาได้สามแบบได้แก่ ดูขอ้ ความ โพสข้อความ และ
ลบข้อความ (ลักษณะคล้ายกับ Twitter แบบง่าย) ก่อนอื่นเลยเราจะต้องกาหนดขอบเขตของข้อมูลทีเ่ ราจะเก็บ
โดยในครัง้ นี้เราจะเก็บข้อมูลชื่อผูโ้ พส ตัวข้อความ และเวลาทีโ่ พส เพื่อให้ขอ้ มูลทุกส่วนเป็ นไปในทางเดียวกัน
เราจะสร้างคลาสทีเ่ ก็บข้อมูลดังนี้
export class Tweet {
id : number;
name : string;
msg : string;
date : Date;
}

Setup Mock Server
เพื่อให้งา่ ยต่อการ Debug เราจะสร้าง Mock Server ในรูปแบบของ Service โดยการ
Implements InMemoryDbService ในฟั งก์ชนั createDb เราอาจจะสร้างข้อมูลจาลอง 1 entry
เพื่อเอาไว้เป็ น Default ตอนโหลดแอพครัง้ แรก
1. ดูการสร้าง InMemoryDbService ใน Lab05
2. ถ้าหาก StackBlitz แจ้งว่าไม่ได้ลง angular-in-memory-web-api ให้คลิกที่ Install Package
3. อย่าลืม import Module ต่าง ๆ ในไฟล์ app.module.ts

Tweet Service
Tweet Service จะเป็ นส่วนทีเ่ ราใช้เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล (ในทีน่ ี้คอื Mock Server)
ตอนนี้เราจะสร้างฟั งก์ชนั getTweets ก่อนเพื่อให้ Display Tweet Component เรียกใช้งานได้
ซึ่งฟั งก์ชนั นี้จะใช้ HTTP GET โดยส่งผ่านแค่ URL
1. เลียนแบบการสร้าง Tweet Service ได้จาก Product Service ของ Lab05
2. URL ทีใ่ ช้จะเป็ นในลักษณะของ “api/ชื่อตัวแปรในฟั งก์ชนั createDb”

Display Tweet Component
Display Tweet Component เป็ นส่วนทีแ่ สดงผล Tweet ทัง้ หมด หลัก ๆ คือการเรียกใช้งาน
Tweet Service ใน ngOnInit เพื่อเอาข้อมูลมาเก็บไว้ในตัวแปรภายใน Component
เราสามารถเลียนแบบการสร้าง Component นี้ได้จาก Product List Component ใน Lab05

Add Tweet Component
Add Tweet Component เป็ นส่วนทีใ่ ช้โพสข้อความหรือเพิม่ Tweet ทีเ่ ก็บอยู่ใน Mock Server
ก่อนอื่นเราจะต้องสร้างฟั งก์ชนั addTweet ใน Tweet Service ก่อน ผ่านทางการใช้งาน HTTP POST
เนื่องจากเราจะต้องส่งข้อมูลเพิม่ เติมทาให้รูปแบบการใช้งานจะต่างจาก HTTP GET เล็กน้อย HTTP POST จะรับ 3
Parameters ได้แก่ URL, Data, และ Option
1. URL ใช้แบบเดียวกันกับ HTTP GET เนื่องจากเราจะเพิม่ ข้อมูลไปยังตัวแปรเดิม
2. Data เป็ นข้อมูลทีจ่ ะเพิม่ ในทีน่ ี้คอื Tweet Object
ซึ่งจะมีขอ้ มูลชื่อผูใ้ ช้และข้อความทีร่ บั เข้ามาจากแบบฟอร์ม (ทีเ่ ราจะสร้างในลาดับถัดไป) ส่วน id จะต้อง
Generate เอง ดังนัน้ เราควรจะสร้าง private variable เพื่อจัดการไม่ใช้ id ซ้ากัน
ส่วนเวลาทีโ่ พสเราสามารถใช้ฟังก์ชนั new Date() จาก JavaScript ได้โดยตรง
let tweet : Tweet = {
id:this.id,
name:p1,
msg:p2,
date:new Date()
};
3. Option จะเป็ นการระบุรูปแบบการส่งข้อมูลรวมทัง้ Header ด้วย
const httpOptions = {
headers: new HttpHeaders({
'Content-Type':

'application/json',

'Authorization': 'my-auth-token'
})
};

4. การเรียกใช้ HTTP GET ก็จะเป็ นในลักษณะคล้ายแบบนี้
this.http.post<Tweet>(this.tweetUrl, tweet, httpOptions);
หลังจากทีเ่ ราเพิม่ ฟั งก์ชนั ใน Tweet Service เราก็พร้อมทีจ่ ะสร้าง Add Tweet Component ซึ่ง
Component จะมีส่วนทีร่ บั Input มาจากผูใ้ ช้ นัน่ ก็คอื Form นัน่ เอง เราจะใช้ Reactive Form Module
ในการควบคุม Form ทัง้ หมด
1. ทีไ่ ฟล์ app.module.ts ให้ import ReactiveFormsModule จาก @angular/forms
รวมทัง้ เพิม่ ReactiveFormsModule ในส่วน imports ของ NgModule
2. สร้าง Add Tweet Component
a. Import FormControl, FormGroup, Validators จาก @angular/forms
b. Import TweetService และ Tweet จากไฟล์ทเี่ กี่ยวข้อง
c. Inject private tServ : TweetService ใน constructor
d. สร้างตัวแปร Form Group แล้วเพิม่ Form Control 2 ตัว
เอาไว้ควบคุมข้อมูลชื่อผูใ้ ช้และข้อความทีพ่ มิ พ์
form = new FormGroup({
name : new FormControl(''),
msg : new FormControl(''),
});
e. สร้างฟั งก์ชนั onSubmit เอาไว้ผูกกับปุ่ม Tweet เพื่อโพสข้อความ ซึ่งด้านในก็เรียกใช้ฟังก์ชนั
addTweet ของ Tweet Service
onSubmit() {
this.tServ.addTweet(
this.form.value.name,
this.form.value.msg
).subscribe();
}
f. สร้าง Form เพื่อรับข้อมูลจากผูใ้ ช้ ตัง้ ชื่อฟอร์มเป็ นชื่อตัวแปรของ FormGroup ส่วน Input อื่น
ๆ ให้ตงั ้ ค่า FormControlName เป็ นชื่อตัวแปรของ FormControl ทีส่ ร้างไว้ใน

FormGroup นอกจากนี้แล้วเราจะต้องกาหนดค่า (ngSubmit) ให้เป็ นชื่อฟั งก์ชนั onSubmit
ทีเ่ ราสร้างขึน้ เมื่อสักครู่
<form [formGroup]="form" (ngSubmit)="onSubmit()">
Name :
<input type="text" formControlName="name"><br>
Message :
<textarea formControlName="msg"></textarea>
<div><input type="submit" value="Tweet"></div>
</form>
หลักจากทีเ่ ราสร้าง Add Tweet Component เสร็จแล้ว เราก็จะเพิม่ Component
นี้ให้กบั แอพหลักโดยการสร้างเมนูและใช้ routerLink เป็ นตัวเชือ่ มแต่ละ Component
1. ใน app.module.ts ให้ import RouterModule จาก @angular/router
2. ภายใน NgModule ใต้ imports เพิม่ RouterModule พร้อมกาหนด path
RouterModule.forRoot([
{ path: '', component: DisplayTweetComponent },
{ path: 'tweet', component: AddTweetComponent }
]),
3. สร้างเมนูใน app.component.html พร้อมกาหนด routerLink
<h1>Twitter</h1>
| <a routerLink="">Timeline</a>
| <a routerLink="/tweet">Tweet</a> |
<router-outlet></router-outlet>

Delete Tweet Feature (แบบฝึกหัด)
ในส่วน Display Tweet Component ให้เพิม่ ปุ่ม Delete สาหรับแต่ละ Tweet
เมื่อคลิกแล้วให้เรียกใช้ฟังก์ชนที
ั ่ ล่ บ Tweet นัน้ โดยใช้ id เป็ นตัวระบุ Tweet การใช้งาน HTTP DELETE จะมีอยู่
2 Parameters คือ URL และ Option ในส่วนของ URL จะอยู่ในรูปแบบของ “api/ชื่อตัวแปรใน
createDb/ค่า id ของ Tweet ทีต่ ้องการลบ” หลังจากลบแล้วอย่าลืมอัพเดต Tweet ทีแ่ สดงผลด้วย
return this.http.delete(url,httpOptions);

