Authentication Guards
ตอนนี้เราสามารถเข้าได้ทุกเพจได้ทุกเวลา ซึง่ นี้ไม่ใช่สงิ่ ทีถ่ ูกต้องเสมอไป
•
•
•
•
•

ผูใ้ ช้อาจจะไม่ถูกอนุญาตให้เข้าดู Component นี้
ผูใ้ ช้อาจจะต้อง Login ก่อน
จาเป็ นต้องมีขอ้ มูลก่อนถึงจะแสดงผล Component นี้
อาจจะต้องบันทึกการเปลีย่ นก่อนออกจาก Component นี้ (Auto-save)
หรือแม้กระทังมี
่ ป่ มุ ให้ยนื ยันก่อนออกจาก Component นี้ (พิมพ์ขอ้ ความในเฟสแต่ยงั
ไม่ได้กดโพสต์แล้วพยายามจะคลิกไปหน้าอื่น เฟสก็จะมีขอ้ ความแจ้งเตือน)

ในสถานการณ์เหล่านี้เราจาเป็ นต้องใช้ Guard ร่วมกับ Route ใน Angular โดยค่าทีส่ ง่ ออกมา
จาก Guard จะส่งผลกระทบให้กบั Route ดังนี้
• ถ้า Return true ผูใ้ ช้สามารถเข้าถึง Component ได้
• ถ้า Return false การเข้าถึง Component นัน้ จะถูกหยุด และไม่ทาอะไร (ยกเว้นว่าเราจะ
สังให้
่ Route ส่งผูใ้ ช้ไปเพจอื่นแทน)
• ถ้า Return UrlTree การเข้าถึงจะถูกหยุดแล้วไปใช้ UrlTree แทน
Route สามารถเรียกใช้งาน Interface ใน Guard ได้ดงั นี้
• CanActivate ใช้ตดั สินใจว่า Route นัน้ สามารถเข้าถึงได้หรือไม่
• CanActivateChild ใช้ตดั สินใจว่า Route Child นัน้ สามารถเข้าถึงได้หรือไม่
• CanDeactivate ใช้ตดั สินใจว่า Route นัน้ ควรปิ ดหรือไม่
สาหรับในแลปนี้เราสนใจแค่ CanActivate ทีม่ กั จะทามาใช้ร่วมกับ Authentication โดยเรา
ควบคุมสิทธิการเข้าถึงไม่ว่าผูใ้ ช้จะ Login หรือมีสถานะทีก่ าหนดไว้ เริม่ ต้นด้วยการสร้าง Guard
1. ใช้ Angular Generator สร้าง Guard ตัง้ ชื่อว่า auth
2. ตัง้ ค่าตัวแปร isLoggedIn ประเภท Boolean ขึน้ มา

3.
4.
5.
6.

ในฟั งก์ชนั ่ canActivate ให้เปลีย่ น return true; มาเป็ น return this.isLoggedIn
Import AngularFireAuth จาก @angular/fire/auth
สร้างฟั งก์ชนั ่ constructor แล้ว inject ตัวแปรประเภท AngularFireAuth
ในฟั งก์ชนั ่ constructor ให้ผกู ค่า this.isLoggedIn ไว้กบั ข้อมูล Auth จาก
AngularFireAuth ผ่านตัวแปร authState ด้วยการ Subscribe

this.afAuth.authState.subscribe((user) => {
if(user) {
this.isLoggedIn = true;
} else {
this.isLoggedIn = false;
}
});

หลังจากทีเ่ ราสร้าง Auth Guard เรียบร้อยแล้ว เราจะทาการเพิม่ canActivate: [AuthGuard] ไป
ยัง path ทีเ่ กีย่ วข้อง ในทีน่ ้คี อื ‘tweet’
1. ไปยัง app.module.ts แล้ว Import AuthGuard จาก ./auth.guard (หรือ path ไปยัง
auth.guard.ts ทีส่ ร้างขึน้ มา)
2. แก้ไข path ‘tweet’ เป็ น
{path:'tweet',component:AddTweetComponent,canActivate:[AuthGuard]}
ทีน้เี ราลองเข้าไปยังหน้าเพจเราแล้วเติม /tweet เราจะพบว่าเมนูโหลดมาแต่ไม่มี Component
อะไรโหลดเลย นันแสดงว่
่
า AuthGuard ได้บล็อกการเข้าดูของเพจ /tweet สาเร็จ ทีน้ลี อง Login
แล้วเข้าในยังเพจ /tweet ด้วยวิธกี ารพิมพ์ URL เราจะพบว่า Add Tweet Component แสดง
ผลได้ถูกต้อง แต่การไม่แสดง Component อะไรเลยเมือ่ ผูใ้ ช้ไม่ได้ Login อาจจะทาให้เกิดความ
สับสนว่าเว็บแอพเราไม่สามารถใช้งานได้ ดังนัน้ แทนทีจ่ ะบล็อกการเข้าถึงอย่างเดียวเราจึง
จาเป็ นต้อง Route ผูใ้ ช้ไปยังหน้าทีเ่ หมาะสมด้วย เราสามารถทาได้โดยการแก้ไขการ return ค่า
จาก AuthGuard ให้มกี าร Route ไปยังเพจแรกได้ดงั นี้
1. Import Router จาก @angular/router
2. Inject ตัวแปรประเภท Router ไว้ใน constructor

3. แก้ไขการ Return ตัวแปรของฟั งก์ชนั ่ canActivate มาเป็ นการ Return ฟั งก์ชนใหม่
ั่
4. ในฟั งก์ชนใหม่
ั ่ นนั ้ ให้ Return ค่า true false เหมือนเดิม แต่ก่อนหน้านัน้ ให้มกี ารเช็ค
สถานะ Login ถ้าไม่ได้ Login ให้เรียกฟั งก์ชนั ่ navigate ของตัวแปรทีป่ ระกาศไว้ในข้อ
2.

