
Sprawozdanie 2 z Web 2.0
Angular 9 (aplikacja po stronie klienta)

W drugim sprawozdaniu  oczekuję od Państwa napisania aplikacji  wykazującej  znajomość
podstaw  frameworka  Angular.  Zależnie  od  liczby  wykorzystanych  elementów
konstrukcyjnych będzie odpowiednia ocena.

Sprawozdania oddajemy na platformie e-learning.pcz.pl w kursie Tworzenie 
serwisów Web 2.0 – laboratorium – RP 2019-20ST
(https://e-learning.pcz.pl/course/view.php?id=1932)
 

Oddajemy dwa pliki:           
• Nazwisko.pdf -  sprawozdanie w pliku PDF, opis tego co zrobiliśmy
• Nazwisko.zip - spakowany katalog z projektem w formie archiwum, format zip albo

inny, uwagi:
◦ proszę nie pakować katalogu node_modules! dużo zajmuje, w frameworku 

Angular 9 nawet bardzo dużo miejsca, a nie jest potrzebny
◦ oddawany plik może mieć do 10 MB – bez node_modules na pewno wystarczy
◦ w archiwum proszę załączyć dodatkowe pliki, jeśli mogą one być mi potrzebne do

sprawdzenia aplikacji, np. zawartość bazy danych do API, jeśli ma ona działać
u mnie  lokalnie,  jakieś  skrypty,  jakieś  pliki  konfiguracji…  ja  potrzebuje
uruchomić aplikację i sprawdzić jak działa i co w niej jest

◦ w pliku z aplikacją  powinien być plik package.json ze wszystkimi pakietami,
których wasza aplikacja używa, czyli jak coś instalujecie to z opcją  --save, po
rozpakowaniu  pakietu  i  poleceniu  npm  install powinienem  mieć  aplikację
gotową do uruchomienia

◦ cała  aplikacja  ma  być  gotowa  do  działania  po  wykonaniu  poleceń:
npm install  oraz  ng serve

◦ wyglądu definiowanego w frameworkach CSS zasadniczo nie  oceniam w tym
sprawozdaniu, ale jakaś czytelność aplikacji powinna być

Sprawozdanie  można  oddawać  do  końca  tego  roku  akademickiego,  nie  ma  ograniczenia
czasowego,  ale  proponuję  zrobić  to  jak  najszybciej,  najlepiej  do  pierwszego  terminu
egzaminu  (połowa czerwca),  bo  pomoże  Wam ono  się  nauczyć  lepiej  Angulara  i  łatwiej
będzie egzamin zdać na dobrą ocenę, poza tym, teraz jesteście na bieżąco z tematyką, a np. po
wakacjach dla niektórych to może być nauka od samego początku…

Sprawozdanie  w  pliku  PDF  nie  musi  być  wyczerpującym  opisem  z  wchodzeniem
w szczegóły, ale przydałoby się najważniejsze elementy przedstawić, żebym wiedział, ile jest
zrobione, jak Państwa ocenić, za co, bez potrzeby pieczołowitego szukania tego w kodzie.

Każdy student ma na początku ocenę (liczbę punktów) z  tego sprawozdania  1.0 .  Za
zaimplementowanie  w  aplikacji  i  wykazanie  w  sprawozdaniu  każdego  z  poniższych
elementów są dodatkowe punkty do oceny ze sprawozdania. Generalnie można tutaj zebrać
też dużo punktów, jeśli  się  komuś będzie chciało. Pierwsze 3 zadania są obowiązkowe,
reszta, jak będzie Państwu pasować. Na uzyskanie zaliczenia tego sprawozdania trzeba zrobić
porządnie przynajmniej 4 zadania,  ale proponuję zrobić przynajmniej 5, jak już ktoś chce
mieć tylko 3.0.

https://e-learning.pcz.pl/course/view.php?id=1932


Zad. Punkty Funkcjonalność w aplikacji

1 ± 0.5 Opis sprawozdania w pliku PDF – obowiązkowe

Zależnie od jakości tego opisu, można uzyskać z tego zadania między +0.5,
a -0.5 (jak jest zrobione bardzo źle). Zwykle studenci mają tutaj koło +0.3 do
oceny.

2 + 0.5 Spersonalizowane „Hello World” – obowiązkowe

Jeden moduł zawierający jeden komponent z wyświetlaniem zmienionej treści
niż domyślne „Hello World” w Angular 9, czyli jakiś swój obrazek, nagłówek,
kilka zdań treści, jakieś menu, info o autorze...

3 + 0.5 Jeden komponent z danymi i ich edycją – obowiązkowe

Utworzenie w pliku tablicy z obiektami (przynajmniej 5 elementów), które
będziemy  prezentować  w  komponencie,  np.  książki,  samochody,  kraje,
zwierzęta w zoo, rzeki w Polsce, mikroprocesory… Prezentacja w głównym
komponencie  tej  listy  z  możliwością  klikania  i  edycji  danych  wybranego
obiektu.

4 + 0.5 Dwa komponenty zależne, nadrzędny i podrzędny

Drugi komponent  podrzędny do tego głównego, który wyświetla szczegóły
wybranego  obiektu  i  pozwala  na  edycje  danych  wybranego  obiektu.  To
zadanie jest rozwinięciem zadania 3, korzystamy z dekoratora @Input(), tak,
jak to było na laboratoriach i na wykładzie.

5 + 0.5 Własna  usługa,  wykorzystana  zamiast  prostego  wczytania  danych
z tablicy

Tworzymy własną usługę, którą wykorzystujemy w komponencie głównym
zamiast danych obiektów umieszczonych w tablicy. Usługa powinna działać
poprzez wstrzykiwanie zależności. Trzeba też użyć  ngOnInit do wczytania
danych z usługi.

6 + 0.5 Własne metody w komponentach

Trzeba  stworzyć  i  użyć  przynajmniej  dwóch metod w którymś  ze  swoich
komponentów, które będą miały więcej niż jedną linię kodu, np. średnia ocen.
Najlepiej chociaż kilka linijek kodu. Chodzi o to, żeby pokazać, że umiemy
tworzyć  jakąś  funkcjonalność  pod  wyświetlanie  danych  użytkownikowi
w klasie komponentu.

7 + 0.5 Dwa dodatkowe komponenty

Utworzenie  dwóch  dodatkowych  komponentów  wzajemnie  powiązanych
i robiących  coś  sensownego,  np.  Prezentacja  danych  tablicowych
umieszczonych wewnątrz każdego z naszych obiektów, np. ocen z różnych
przedmiotów studentów.

8 + 0.5 Wykorzystanie trasowania

Udostępnienie  różnych  adresów  URL  w  aplikacji,  które  są  związane
z różnymi komponentami.  Powinny być  przynajmniej  3  adresy URL dla 3
różnych komponentów.



9 + 0.5 Wykorzystanie usługi HTTP

Trzeba  wykorzystać  usługę  HTTP w  Angular  z  jakimś  działającym  API.
Powinny być przynajmniej 3 operacje z podstawowego CRUD. API powinno
być  albo  online,  albo  być  wysłane  w aplikacji  napisanej  w MEAN Stack
działające u mnie lokalnie, ale ma od razu działać i ma mieć dane, które API
będzie  mogło  wykorzystywać,  tzn.  lokalne  API  w  MEAN  Stack  po
uruchomieniu ma od razu utworzyć jakieś przykładowe dane, żeby ja nad tym
już nie musiał siedzieć… bo nie będę!

10 + 0.5 Własna dyrektywa strukturalna z parametrem

Piszemy jakąś  przykładową dyrektywę strukturalną z  przynajmniej  jednym
parametrem i wykorzystujemy ja w naszej Angularowej aplikacji. Nie musi
być  jakoś  bardzo  skomplikowana  i  rozbudowana,  ale  musi  mieć  jakieś
sensowne działanie.

11 + 0.5 Wykorzystanie filtrów Angulara, w tym jednego własnego

W  aplikacji  trzeba  wykorzystać  przynajmniej  dwa  wbudowane  filtry
z Angulara, np. uppercase i currency. Dodatkowo należy zdefiniować jakiś
prosty własny filtr i też go przynajmniej raz użyć.

12 + 0.5 Coś od siebie

Można uzyskać + 0.5 więcej, jak zrobicie coś fajnego od siebie, coś więcej.
Dowolna  funkcjonalność  z  Angulara,  ale  żeby  to  było  porządnie,  solidnie
zrobione, nie tylko ledwie zarysowane, że tak można.

13 + 0.5 Aplikacja działająca online

Zrobienie  aplikacji  działającej  online  również  podnosi  ocenę.  Można
wykorzystać Heroku i/lub jeszcze jakąś bazę danych, np. mLab. Wiem jednak,
ze dla wielu studentów było to bardzo trudne i może nie być sensu próbować
się z tym mierzyć.

Wybór  jest  duży,  na  5.0  wystarczy  zrobić  porządnie  8  zadań.  Wystarczy  więc  materiał
laboratoriów przerobić na bazie jakichś oryginalnych, utworzonych samodzielnie danych i to
wystarczy.

https://mlab.com/
https://www.heroku.com/

