Laboratorium 5: Formularze
Na tych zajęciach zajmiemy się dodawaniem komentarzy do naszych galerii. Na
początek stworzymy formularz do ich dodawania oraz mechanizmy odpowiadające za
ich dodawanie oraz usuwanie z listy. W zadaniu wykorzystamy możliwości Angulara w
zakresie walidacji formularzy.
Strona powinna później wyglądać mniej więcej tak:

Na koniec wykorzystamy localStorage do zapisu tych danych w pamięci przeglądarki
tak, żeby były dostępne pomiędzy kolejnymi przeładowaniami strony.

Ćwiczenie 2. Komponent formularza
1. Na początek utworzymy nowy komponent comment-form.

2. W kolejnym kroku zdefiniujemy interfejs komentarza IComment.ts:
export interface IComment {
galleryId: string;
commentId: string;
dateCreated: Date;
firstName: string;
lastName: string;
email: string;
message: string;
}

3. Tym razem nie będziemy mieć gotowej listy komentarzy. Będziemy za to
potrzebować pustego obiektu comment, do którego odnosi się formularz.
4. Wstawimy go w komponencie w ngOnInit(), ale wcześniej ułatwimy sobie pracę:
Wymyślanie unikalnego ID dla komentarza byłoby bez sensu. Skorzystajmy z
gotowej biblioteki uuid.
W konsoli wpisujemy:
npm install uuid

U góry naszego komponentu dodajemy import.
import * as uuid from 'uuid/v4';

5. Teraz możemy zdefiniować obiekt comment:
ngOnInit() {
this.comment = this.setEmptyComment();
}
private setEmptyComment() {
const newDate = new Date();
return {
galleryId: this.galleryId,
commentId: uuid(),
firstName: '',
lastName: '',
email: '',
message: '',
dateCreated: newDate
};
}

Dopiszmy w ngOnInit
console.log(this.comment)

Oba id i data powinny dostawić się automatycznie.

Ćwiczenie 2. Formularz
1. Teraz czas na formularz. Budujemy go prawie tak jak zawsze. Ważnych jest kilka
zmian. W znaczniku form musimy powiedzieć Angularowi, że to jego formularz i
nadać mu nazwę:
<form #commentForm="ngForm" (ngSubmit)="onSubmit()" novalidate>

#commentForm to nasza nazwa formularza, zaś ngSubmit – wywołanie funkcji przy
wysyłaniu formularza.
2. Następnie musimy połączyć pola formularza z naszym obiektem komentarzy. Tu
przykład dla firstName.
<input type="text" class="input-control" name="firstName"
#firstName="ngModel" [(ngModel)]="comment.firstName" required>

Już coś w tym stylu robiliśmy wcześnie przy przeszukiwaniu galerii. Teraz musieliśmy
jeszcze powiedzieć Angularowi, jak chcemy żeby identyfikował pola.
Popraw pozostałe pola!!
3. Teraz musimy dodać przycisk do wysyłania danych.
<button class="button button-primary"
[disabled]="!commentForm.form.valid">Send message</button>

Zwróć uwagę na [disabled] –ten zapis oznacza, że formularz wyśle się tylko, gdy
będzie poprawny. Pamiętaj, że wszystkie pola formularza, muszą być required!
4. Na koniec zdefiniujemy naszą funkcje onSubmit() w komponencie commentform.component.ts:
onSubmit() {
console.log('submited!', this.comment);
}

Na razie niewiele robi, ale po wysłaniu formularza, wyświetli nam dane w konsoli.
Cały komponent powinien wyglądać tak:

Ćwiczenie 3. Sprawdzanie poprawności
1. Wspomniałam wcześniej, że Angular potrafi kontrolować wartości w formularzu.
Wykorzystuje do tego kilka stanów: https://angular.io/guide/forms#track-controlstate-and-validity-with-ngmodel
Otwórz konsolę w przeglądarce (Prawym myszy + Zbadaj) i zobacz kod html dla
formularza. Wpisz różne wartości. Zauważ, że Angular dopisuje do formularza
różne stany. Dzięki temu możemy kontrolować wprowadzane dane.

2. Wykorzystamy to u siebie.
Pod każdym polem w formularzu dodajmy linię z błędem. Linia ta będzie ukryta,
jeśli pole jest poprawne.

<p [hidden]="firstName.valid || firstName.pristine">First name
required!</p>

3. Pole email może mieć nie tylko błąd, jeśli jest puste, ale także, gdy ktoś wpisał
niepoprawny email. Zapewnijmy sprawdzanie obu przypadków przez dodanie do
pola argumentu pattern. Jeśli email nie będzie mu odpowiadał, wyświetli błąd.
<label>Email</label>
<input type="email" class="input-control" name="email" #email="ngModel"
[(ngModel)]="comment.email" required pattern="[a-z0-9!#$%&'*+\/=?^_`{|}~.]+@[a-z0-9]([a-z0-9-]*[a-z0-9])?(\.[a-z0-9]([a-z0-9-]*[a-z0-9])?)*">
<p class="form-error" *ngIf="email.invalid && !email.pristine &&
!email.dirty">Email required!</p>
<p class="form-error" *ngIf="email.invalid && !email.pristine &&
email.dirty">Wrong email!</p>

Uzupełnij pozostałe pola.
Sprawdź teraz działanie formularza.

Ćwiczenie 4. Zapisywanie komentarzy na listę komentarzy
1. Mamy formularz, pora wykorzystać dane, które dostarcza. Na początek stworzymy
sobie pustą tablicę komentarzy:
comments: IComment[] = [];

2. Jak ją wypełnić danymi? Proste. W naszej funkcji onSubmit(). Wpisujemy tam:
onSubmit() {
this.comments.push(this.comment);
console.log('comments', this.comments);
}

3. Sprawdź, co się dzieje. Dane się dodają, ale formularz nie czyści. Wyczyśćmy go po
każdym dodaniu komentarza.
onSubmit() {
this.comments.push(this.comment);
this.comment = this.setEmptyComment();
console.log('comments', this.comments);
}

4. Jest jeden problem. Za każdym razem po odświeżeniu strony dane znikają i trzeba
dodawać je od nowa. Możemy je zapisać w pamięci lokalnej przeglądarki i mieć
zawsze 
W onSubmit() nad console.log() dodajemy linię:
localStorage.setItem('comments', JSON.stringify(this.comments));

Sprawdź w konsoli w Application LocalStorage czy się zapisały.
5. Fajnie by było, jakby się jeszcze wczytywały po odświeżeniu strony. W ngOnInit
dodajemy linię, która wczyta wszystkie komentarze:
this.comments = JSON.parse(localStorage.getItem('comments'));

Zadanie samodzielne
1. Wyświetl komentarze na stronie.
2. Obecnie po zmianie galerii nadal widzimy komentarze z galerii poprzedniej.
Przefiltruj je tak, żeby widać było zawsze tylko komentarze z obecnej galerii.

Podpowiedź:
Użyj galleryId i metofy this.comments.filter

