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	ိမေတ်ဆက်

React  ဟာ က<=့အချ=ိ်မှာ အရမ်း<ဟာ့<=တဲ့  Front-end  =ည်းပညာတစ်ခုပါ။ တစ်ကယ်<တာ့  Front-
end =ည်းပညာ အ<==ဲ့တင် မကပါဘူး၊  Hybrid Mobile App =ည်းပညာ အ<==ဲ့<ရာ၊ Cross-platform
Software  Development  =ည်းပညာအ<==ဲ့ပါ  လူကြကိုက်များ<=ပါတယ်။  Front-end  တို့  Hybrid  တို့
Cross-platform တို့လ့ုိ စကားလံုး<တU<Vကာင့် <ခါင်းစားသUားရင် သိပ်စိတ်မပူပါ=ဲ့။ React ဟာ သူသဘာဝ
အရကိုက =ည်းပညာပိုင်း အဆင့်မြမင့် ရှုပ်<\Uးပြပီး <လ့လာရ ခက်ခဲပါတယ်။ ဒီစာအုပ်မှာ အ့ဲဒီလုိ <လ့လာရ
ခက်ခဲတဲ့  =ည်းပညာကို  အတတ်နိုင်ဆုံး  လUယ်သUား<အာင်၊  ရှင်းသUား<အာင်  လုိရင်းတိုရှင်း  ဆက်လက်
<aာ်မြပသUားမှာပါ။

က<=့အချ=ိ်အ<=အ\ားအရ <လ့လာသူ<တUဟာ စာ<တUအများကြကီးကို  မaတ်ချင်Vက<တာ့ပါဘူး။ လုိရင်း
ပဲ သိချင်Vကတဲ့<ခတ် မြaစ်<=ပါပြပီ။ အင်တာ=က်<Vကာင့်ပါ။ လုိရင်းကိုသိရရင် ကျ=်တာက ချက်မြခင်း သိaို့မ
လုိဘူး<လ။ လုိလာ<တာ့မှ Vကည့်လုိက်လို့ ရ<=တာကိုး။

ဒါ<Vကာင့် အပို<တUကို <လbာ့ပြပီး လုိရင်းကိုပဲ ဆက်လုိက်Vကရ<အာင်။
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အခန်း (၁) - ES6

<မြခာက်ကြကိမ်<မြမာက်  Version  မြaစ်တဲ့အတUက်  ES6  လ့ုိ  အတို<ကာက်ပြပီး၊  (၂၀၁၅)  ခုနှစ်မှာ  a=်တီးခဲ့တဲ့
အတUက်  ECMAScript2015  လ့ုိလည်း<ခါ်တဲ့  =ည်းပညာဟာ လကရ်ှိ  JavaScript (ES5)  မှာ အသုံးဝင်တဲ့
မြaည့်စUက် လုပ်<ဆာင်ချက်<ပါင်းများစUာ=ဲ့ အဆင့်မြမှင့်တင်\ားတဲ့ =ည်းပညာ မြaစ်ပါတယ်။  ES6  မှာ ပါဝင်
လာတဲ့  လုပ်<ဆာင်ချက်<တU\ဲက  React  ကို  <လ့လာတဲ့အခါမှာ  မမြaစ်မ<=  သိ\ားသင့်တဲ့
လုပ်<ဆာင်ချက်<တUကို  <ရoး\ုတ်<aာ်မြပပါမယ်။  အားလံုးကို<သချာမှတ်\ား<ပးပါ။  <ရှ့<လbာက်  ဒီ<ရး
=ည်း<တUကို ဆက်တိုက် အသံုးမြပုသUား<တာ့မှာ မ့ုိလို့ပါ။

Block-scope Variables
JavaScript  မှာ  ပံုမှ=်အားမြaင့်  var Keyword  ကို  သံုးပြပီး  Variable  <တU  <Vကညာနိုင်ပါတယ်။ အ့ဲဒီလုိ
<Vကညာ\ားတဲ့  Variable <တUဟာ Function Scope သ<ဘာသဘာဝ ရှိVကပါတယ်။ ဥပမာ -

function app() {
if(true) {

var i = 10;
}

return i;
}

app(); // => 10
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=မူ=ာ  Function  မှာ  Variable  i ကို  if Statement  \ဲမှာ  <Vကညာ\ား<ပမယ့်  အမြပင်က<=လည်း
အသံုးမြပုလို့  ရ<=တာကို  <တU့ရမှာပါ။  ES6  မှာပါလာတဲ့  let Keyword  ကို  အသံုးမြပု၍  Variable  <တU
<Vကညာမယ်ဆိုရင်<တာ့ Block Scope Variable <တUကို ရရိှမှာ မြaစ်ပါတယ်။ ဥပမာ -

function app() {
if(true) {

let i = 10;
}

return i;
}

app(); // => ReferenceError: i is not defined

ဒီ=မူ=ာမှာ အလားတူပဲ  Variable  i ကို  if Statement  \ဲမှာပဲ <Vကညာ\ားပါတယ်။ ဒါ<ပမယ့် မြပင်ပ
က<= ရယူအသံုးလ့ုိ မရ<တာ့တာကို <တU့ရမှာ မြaစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ မဆိုင်တဲ့  Variable  <တUကို မှားယUင်း
အသံုးမြပုမိမြခင်းက<= ကာကUယ်<ပးလ့ုိ ပုိ<ကာင်းတဲ့ စ=စ်မြaစ်ပါတယ်။ ဒါ<Vကာင့် အခု<=ာက်ပိုင်း var ကို
လံုးဝ မသံုးသင့်<တာ့ဘူးလ့ုိ <မြပာVကတာမျ ို း<တU ရှိလာပါပြပီ။

<=ာက်\ပ်  ES6  မှာပါဝင်တဲ့  Block Scope Variable  တစ်မျ ို းက<တာ့  Constant  မြaစ်ပါတယ်။  const
Keyword ကို အသံုးမြပု <Vကညာရပါတယ်။ Constant မြaစ်လ့ုိ တ=်aုိးကို တစ်ကြကိမ်သာ သတ်မှတ်နိုင်မှာမြaစ်
ပြပီး မြပင်ဆင်ခUင့်ကို<ပးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာ -

const num = 1;
num = 2; //=> TypeError: invalid assignment to const `num`

ဒါဟာလည်း  အ<ရးပါတဲ့  မြaည့်စUက်ချက်  မြaစ်ပါတယ်။  မ<မြပာင်းသင့်တဲ့  တ=်aိုး<တUကို  မ<တာ်တဆ
<မြပာင်းလဲမိမြခင်းက<= ကာကUယ်<ပးပါတယ်။ \ူးမြခားချက်တစ်ခုကို<တာ့ သတိမြပုပါ။ ဒီလုိပါ -

const user = { name: 'Bob' };
user.name = 'Tom';
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ဒီ<ရး=ည်းက TypeError မမြaစ်ဘဲ အလုပ်လုပ်သUားမှာ မြaစ်ပါတယ်။ Constant ဟာ Object တစ်ခုမြaစ်မယ်
ဆိရုင် Object Property <တU မြပင်တာကို<တာ့ လက်ခံတယ်ဆိုတဲ့ သ<ဘာပါ။

Map, Filter, Reduce
<=ာက်တစ်ဆင့်မှာ  Arrow  Function  အ<Vကာင်း  <မြပာချင်ပါတယ်။  =မူ=ာတUဲမြပချင်လ့ုိ  map(),
filter() =ဲ့  reduce() ဆိုတဲ့  အရမ်းအသံုးဝင်တဲ့  Array  Function  <တUအ<Vကာင်း  အရင်<မြပာပါ
မယ်။ map() Function ဟာ <ပးလုိက်တဲ့  Array <ပါ်မှာ အ<မြခခံပြပီး အမြခား Array တစ်ခုကို မြပ=်<ပးတဲ့
Function မြaစ်ပါတယ်။ ဥပမာ -

let nums = [ 1, 2, 3, 4 ];
let result = nums.map(function(n) {
return n + 1;

});

result; // => [ 2, 3, 4, 5 ]

=မူ=ာအရ nums Array  ကို အ<မြခခံပြပီး  result Array  ကို မြပ=်ရတာ မြaစ်ပါတယ်။  Array Item တစ်ခု
ချင်းစီ <ပါ်မှာ <ပးလုိက်တဲ့  Callback Function အလုပ်လုပ်သUားလ့ုိ မူလတ=်aုိးကို  1 <ပါင်းပြပီး မြပ=်ရတာ
ကို <တU့ရမှာ မြaစ်ပါတယ်။ ဒီ<=ရာမှာ \ူးမြခားချက်အ<==ဲ့  သတိမြပုရမှာက nums Array  ရဲ့ မူလတ=်aိုး
<တUကို  လံုးဝ  မ<မြပာင်းဘဲ  Array  အသစ်တစ်ခု  \ုတ်<ပးတာမြaစ်လ့ုိ  ပုိစ=စ်ကျတဲ့  <ရး=ည်းလ့ုိ  ဆိုနိုင်ပါ
တယ်။  ဒီ<ရး=ည်းဟာ  Functional  Programming  က<=  လာပါတယ်။  ဒီစာအုပ်မှာ  Functional
Programming အ<Vကာင်း<တာ့ \ည့်သUင်း<aာ်မြပနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။

အကျဉ်းချုပ်အ<==ဲ့ <=ာက်ပုိင်းမှာ Array   <တU စီမံa့ုိအတUက်   for     တို့   for-in     တို့လုိ   Loop   <တUကို မသံုး  
<တာ့ဘဲ    map()     ကို  အသံုးမြပုသင့်တယ်   လ့ုိမှတ်သားနိုင်ပါတယ်။  ပုိစ=စ်ကျသလုိ  <ရး\ံုးအရလည်း  ပုိ
ကျစ်လစ် သUားမှာပါ။

filter() Function  ကလည်း အလားတူပဲ  Array  တစ်ခု<ပါ်မှာ အ<မြခခံပြပီး  <=ာက်  Array  တစ်ခုကို
မြပ=်<ပးပါတယ်။ ဒါ<ပမယ့်  map() လုိ  Item အားလံုးကို မြပ=်<ပးတာ မဟုတ်ဘဲ  Condition  ကိုက်ညီတဲ့
Item <တUကိုပဲ <ရoးပြပီး မြပ=်<ပးတာ မြaစ်ပါတယ်။ ဥပမာ -
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let nums = [ 1, 2, 3, 4 ];
let result = nums.filter(function(n) {
return n % 2;

});

result // => [ 1, 3 ]

=မူ=ာအရ nums Array  ကို အ<မြခခံပြပီး  result Array  ရပါတယ်။ ဒါ<ပမယ့်  Item တစ်ခုချင်းစီ<ပါ်မှာ
အလုပ်လုပ်aုိ့ <ပးလုိက်တဲ့  Callback Function မှာ  Item Value  n ကို  2  ရဲ့ စားကြွကင်း ရိှမှ မြပ=်<ပးaို့ စစ်
\ားလ့ုိ စားကြွကင်းရှိတဲ့ [ 1, 3 ] ကိုပဲ မြပ=်ရတာ မြaစ်ပါတယ်။ ဒီ\က်ပုိ စိတ်ဝင်စားa့ုိ<ကာင်းတဲ့ ဥပမာ
ကို <ပးရရင် ဒီလိုပါ။

let users = [
{ name: 'Bob', gender: 'male' },
{ name: 'Alice', gender: 'femail' },
{ name: 'Tom', gender: 'male' }

];

let result = users.filter(function(user) {
return user.gender == 'male';

});

result;

// [ 
//  { name: 'Bob', gender: 'male' }, 
//  { name: 'Tome', gender: 'male' } 
// ]

=မူ=ာအရ <ပး\ားတဲ့ users Object Array \ဲက gender Property တ=်aုိး male မြaစ်<=သူ<တUကို
သာ မြပ=်<ပး result Array ကို ရရိှမြခင်းပဲ မြaစ်ပါတယ်။

reduce() Function က<တာ့ <ပးလုိက်တဲ့ Array <ပါ်မှာ အ<မြခမြပုပြပီး တ=်aုိးတစ်ခုကို မြပ=်<ပးပါတယ်။
ဥပမာ -
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let nums = [ 1, 2, 3, 4 ];
let result = nums.reduce(function(a, n) {
return a + n;

});

result; // => 10

reduce() ရဲ့ Callback က<တာ့ Argument နှစ်ခုလက်ခံပါတယ်။ အရင်တ=်aုိး=ဲ့ လက်ရှိတ=်aုိးပါ။ =မူ
=ာအရ အရင်တ=်aိုးကို လက်ရှိတ=်aုိး=ဲ့ <ပါင်း<ပါင်း<ပးသUားလ့ုိ <=ာက်ဆုံးမှာ အားလံုး<ပါင်းမြခင်း တ=်aိုး
ကို ရရိှမှာ မြaစ်ပါတယ်။

ဒီ Function  သံုးခုဟာ အလU=်အသံုးဝင်ပြပီး <ရှ့<လbာက် ဆက်တိုက် အသံုးမြပုသUား<တာ့မှာပါ။ ဒါ<Vကာင့်
<ကာင်း<ကာင်း<Vကညက် =ားလည်<အာင်၊  လုိအပ်ရင် <=ာက်တစ်<ခါက်<လာက် မြပ=်Vကည့်\ား<ပးပါ။
Vကည့်ယံု=ဲ့လည်း မ<ကျ=ပ်ပါ=ဲ့၊  ချ<ရးပြပီး<တာ့လည်း စမ်းVကည့်ပါ။  Web Browser Console  \ဲမှာတင်
<ရးစမ်းလ့ုိ ရနိုင်ပါတယ်။

Arrow Function
JavaScript မှာ Function <Vကညာ=ည်း (၂) =ည်းရှိတယ်လ့ုိ <မြပာနိုင်ပါတယ်။ ပ\မ=ည်းက ဒီလုိပါ -

function add(a, b) {
return a + b;

}

<=ာက်တစ်=ည်းက ဒီလုိပါ -

let add = function(a, b) {
return a + b;

};

ဒီဒုတိယ=ည်းက၊ တစ်ကယ်<တာ့  Variable  တစ်ခရုဲ့  တ=်aုိး<=ရာမှာ  Anonymous Function  တစ်ခုကို
\ည့်<ပးလုိက်တာပါ။ JavaScript မှာ Function Name မပါတဲ့  Nameless Function <ခါ် Anonymous
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Function <တUကို ကျယ်ကျယ်မြပ=့်မြပ=့် သံုးVကပါတယ်။ ES6 မှာ<တာ့ Arrow Function လ့ုိ<ခါ်တဲ့ <ရး\ံုး
သစ် \ပ်တိုး ပါဝင်လာပါတယ်။ ဒီလုိပါ -

let add = (a, b) => {
return a + b;

}

အလUယ်မှတ်ချင်ရင်    Parameter List    <ရှ့ က    function   Keyword    ကို aယ်\ုတ်လိုက်ပြပီး    Parameter  
List    <=ာက်မှာ    =>     သ<ကxတ<လးကို  \ည့်<ပးလုိက်တာပါ  ။  ဒီ  Arrow Function  <ရး\ံုးမှာ  ပါဝင်တဲ့
Statement က တစ်<Vကာင်းတည်းဆိုရင် တU=့်ကUင်း<တU=ဲ့  return Keyword ကို မ\ည့်ဘဲ <ရးလို့ရပါ
တယ်။ ဒီလုိပါ -

let add = (a, b) => a + b;

ပြပီး<တာ့ Parameter တစ်ခုတည်းဆိုရင် ဝုိက်ကUင်း အaUင့်ပိတ် မ\ည့်ဘဲလည်း <ရးလ့ုိရပါတယ်။ ဒီလိုပါ -

let twice = n => n * 2;

ဒါဆိုရင် n ကို လက်ခံပြပီး 2 =ဲ့<မြမှာက် မြပ=်<ပးတဲ့ Function တစ်ခုကို ရသUားတာပါ။ အစပုိင်း အမြမင်စိမ်းပြပီး
မျက်စိလည်ချင်စရာ  <ကာင်း<ပမယ့်၊  သ<ဘာ<ပါက်သUားရင်  <တာ်<တာ်<ရးလ့ုိ<ကာင်းပြပီး  အသံုးဝင်တဲ့
<ရး\ံုးမြaစ်တယ်ဆိုတာကို <တU့ရမှာပါ။ အ\က်မှာ <လ့လာခဲ့တဲ့ Array Function <တUရဲ့ တUဲသံုးမြပပါမယ်။

// Regular Function
let nums = [ 1, 2, 3, 4];
let result = nums.map(function(n) {
return n + 1;

});

// Arrow Function
let nums = [ 1, 2, 3, 4 ];
let result = nums.map(n => n + 1);
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<ရး\ံုးကျစ်လစ်မှုပိုင်းမှာ  အများကြကီး  ကUာသUားတာကို  <တU့ရမှာပါ။  ဒီ\က်ပုိပြပီး  တုိချင်ရင်လည်း  ဒီလုိ
တိုက်ရိုက<်ရးလုိက်လ့ုိ ရနိုင်ပါတယ်။

 [ 1, 2, 3, 4 ].map(n => n + 1); // => [ 2, 3, 4, 5 ]

အလားတူပါပဲ filter() တို့ reduce() တို့မှာလည်း ဒီတိုင်း<ရးလ့ုိ ရပါတယ်။

[ 1, 2, 3, 4 ].filter(n => n % 2); // => [ 1, 3 ]
[ 1, 2, 3, 4 ].reduce((a, n) => a + n);// => 10

reduce() မှာ  Parameter  နှစ်ခုမုိ့  ဝုိက်ကUင်း=ဲ့  \ည့်<ရးခဲ့ရတာ<လး  မြပ=်သတိ<ပးချင်ပါတယ်။  ဒီ
Arrow Function  <ရး\ံုးဟာလည်း  <ရှ့<လbာက်ဆက်တိုက်  အသံုးမြပုသUားမယ့်  <ရး\ံုးမြaစ်ပါတယ်။  ဒါ
<Vကာင့် စမ်း<ရးVကည့်ပြပီး <ကာင်း<ကာင်း=ားလည်<အာင် <သချာမြပ=်Vကည့်\ား<စချင်ပါတယ်။ 

Default Parameter Value and Rest Parameter
Default Parameter Value လုပ်<ဆာင်ချက်က<တာ့ PHP တို့  Python တို့မှာ အရင်ကတည်းက ပါဝင်တဲ့
လုပ်<ဆာင်ချက်ပါ။  JavaScript  အတUက်<တာ့  ES6  ကျ<တာ့မှပဲ  ပါလာပါတယ်။  အသံုးဝင်တဲ့
လုပ်<ဆာင်ချက်ပါပဲ။ ဥပမာ -

function add(a, b) {
return a + b;

}

add(1); // => NaN

=မူ=ာမှာ  add() Function  ကို<ခါ်တဲ့အခါ  Argument  နှစ်ခု<ပးရမယ့်အစား တစ်ခုပဲ  <ပးလိုက်တဲ့အခါ
ဒုတိယ Argument က undefined မြaစ်သUားလို့ အဆင်မ<မြပတဲ့သ<ဘာကို <တU့ရနိုင်ပါတယ်။ Function
<Vကညာစဉ်မှာ Parameter တ=်aုိး \ည့်သတ်မှတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အခုလုိ မြaစ်သUားပါမယ်။
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function add(a, b = 0) {
return a + b;

} 

add(1); // => 1

b Parameter အတUက် <ခါ်ယူစဉ်မှာ Argument မ<ပးခဲ့<ပမယ့် 0 ကို  Default Value အ<==ဲ့ အသံုးမြပု
သUားလို့  အဆင်<မြပသUားတဲ့  သ<ဘာပါ။  Argument  <တU  Parameter  <တU<Vကာင့်လည်း  မျက်စိလည် မ
သUားပါ=ဲ့ဦး။ ဒီတ=်aုိး<တU=ဲ့ ပက်သက်ပြပီး Function <Vကညာစဉ်မှာ Parameter လ့ုိ<ခါ်ပြပီး Function <ခါ်
ယူတဲ့အခါ Argument လ့ုိ <ခါ်Vကတဲ့အတUက် နှစ်မျ ို းမြaစ်<=တာပါ။ တစ်ကယ်<တာ့ အတူတူပါပဲ။

Rest  Parameter  ဆိုတာက<တာ့  Function  <Vကညာစဉ်မှာ  Parameter  အ<ရအတUက်ကို  အ<သ  မ
သတ်မှတ်<တာ့ပဲ <ပးချင်သ<လာက်<ပး အက=ု်လက်ခံလုိတဲ့အခါ အသံုးဝင်ပါတယ်။ ဥပမာ - 

function add(a, b, ...c) {
return c;

}

add( 1, 2, 3, 4, 5 )        // => [3, 4, 5]

=မူ=ာမှာ Argument အ<==ဲ့ <ပးလုိက်တဲ့ တ=်aုိး<တU\ဲက 1 က a အတUက်မြaစ်သUားပြပီး၊ 2 က b အတUက်
မြaစ်သUားပါတယ်။ ကျ=်တဲ့  3, 4, 5 က<တာ့ Array အ<==ဲ့  c အတUက် မြaစ်သUားတဲ့ သ<ဘာကို <တU့ရ
မှာ မြaစ်ပါတယ်။ \ံုးစံအတိုင်း လက်<တU့ချ<ရးVကည့်ပြပီး <သချာ=ားလည်<အာင် လုပ်\ားa့ုိ လုိပါမယ်။

Spread Operator
Array, String စသည့် Loop ပါတ်လ့ုိ ရနိုင်တဲ့ Iteratable Value <တUကို ခUဲမြa=့် <ပးနိုင်တဲ့ လုပ်<ဆာင်ချက်
ကို Spread လုပ်တယ်လ့ုိ <ခါ်ပါတယ်။ ဥပမာ -

let alphas = [ 'a', 'b', 'c' ];
let nums = [1, 2, 3];
[ alphas, nums ]; // => [ ['a', 'b', 'c'], [1, 2, 3] ]
[ ...alphas, ...nums ]; // => ['a', 'b', 'c', 1, 2, 3]
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ပ\မ=မူ=ာမှာ  alphas Array  =ဲ့  nums Array  ကို  <=ာက်  Array  တစ်ခု\ဲ ဒီတိုင်း\ည့်လုိက်တဲ့အခါ
ရလဒ် Array က နှစ်\ပ်မြaစ်သUားတာကို <တU့ရမှာ မြaစ်ပါတယ်။ <=ာက်=မူ=ာမှာ<တာ့ အစက်က<လးသံုး
စက် ( … ) <ရှ့ ကပါသUားလ့ုိ Array Content ကို မြa=့်ချ<ပးသUားလ့ုိ အတUဲလုိက် တစ်ဆက်တည်း မြaစ်သUား
တာကို  <တU့ရမှာပါ။  Array Spread  ဆိုတာ ဒါပါပဲ။ <ရှ့ ဆက် အသုံးမြပုသUားမယ့် လုပ်<ဆာင်ချက် မြaစ်ပါ
တယ်။

Destructuring
Array <တU Object <တUကို မြaည်ချလ့ုိရတဲ့ လုပ်<ဆာင်ချက်ပါ။ ဥပမာ - ရိုးရိုး<ရးမယ်ဆိုရင် ဒီလုိ <ရးရနိုင်
ပါတယ်။

let fruits = [ 'Apple', 'Orange' ];
let apple = fruits[0];
let orange = fruits[1];

apple; // => Apple

ဒါကိုပဲ Destructure လုပ်ပြပီး<ရးမယ်ဆိုရင် အခုလိ<ုရးလုိရပါတယ် -

let fruits = [ 'Apple', 'Orange' ];
let [ apple, orange ] = fruits;

apple; // => Apple

Object <တUမှာလည်း အတူတူပါပဲ။ ရိုးရိုး<ရးမယ်ဆိုရင် ဒီလုိ<ရးရနိုင်ပါတယ် -

let user = { name: 'Alice', age: 22 };
let name = user.name;
let age = user.age;

အ့ဲဒါကို Destructure လုပ်ပြပီး<ရးမယ်ဆိုရင်<တာ့ အခုလုိ <ရးနိုင်ပါတယ်။
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let user = { name: 'Alice', age: 22 };
let { name, age } = user;

ဒီ=ည်း=ဲ့ ကျစ်လစ်တဲ့<ရးဟ=်ကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ပုိစိတ်ဝင်စားaို့<ကာင်း<အာင် Function =ဲ့ =မူ=ာ တUဲသံုး
မြပပါဦးမယ်။ ရိုးရိုးဆိုရင် ဒီလုိပါ။

function show(user) {
return user.name + ' is ' + user.age + ' years old.';

}

let user = { name: 'Alice', age: 22 };

show(user); // => Alice is 22 years old.

Destructure ကိုအသံုးမြပုပြပီး <ရးမယ်ဆို ဒီလို<ရးနိုင်ပါတယ်။

function show({ name, age }) {
return name + ' is ' + age + ' years old.';

}

Function  Parameter  သတ်မှတ်ကတည်းက  Destructure  လုပ်ပြပီး  သတ်မှတ်လုိက်တာ  မြaစ်ပါတယ်။
တူညီတဲ့ ရလဒ်ကိုပဲ ရမှာမြaစ်ပြပီး ဒီ<ရးဟ=်ကိုလည်း ဆက်လက်အသံုးမြပုသUားမှာ မြaစ်ပါတယ်။

String Interpolation
ပြပီးခဲ့တဲ့ =မူ=ာမှာပဲ String <တUကို Format လုပ်ရတာ အဆင်မ<မြပတာကို <တU့ခဲရ့ပါပြပီ။ + Operator <တU
သံုးပြပီး  Variable  <တU=ဲ့  String  <တUကို တUဲရဆကရ်တာ <ရးရအလုပ်ရှုပ်သလုိ aတ်ရလည်း ခက်ပါတယ်။
ES6 String Interpolation ကိုအသံုးမြပုပြပီး ဒီမြပဿ=ာကို <မြaရှင်းနိုင်ပါတယ်။

function show({ name, age }) {
return `${name} is ${age} years old.`;

}
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ဒီ<ရး=ည်းမှာ<တာ့  Plus  +  <တU=ဲ့  တUဲဆက်<=စရာမလုိ<တာ့ဘဲ  String  အတUင်းမှာ  တ=်aိုး<တUကို
တစ်ခါတည်း \ည့်<ပးလုိက်လ့ုိ  ရသUားပါပြပီ။  တ=်aုိး<တUကို<တာ့  <ဒါ်လာသ<ကxတ<=ာက်မှာ တU=့်ကUင်း
အaUင့်အပိတ်=ဲ့ \ည့်<ပးရပါတယ်။ ဒါဟာလည်း <တာ်<တာ်အသံုးဝင်တဲ့ လုပ်<ဆာင်ချက်<လး တစ်ခုပါပဲ။
String ကို Single Quote / Double Quote များနှင့် မ<ရးသားပဲ Backtick အaUင့်အပိတ်မြaင့် <ရးသားတာ
ကို<တာ့ သတိမြပုပါ။

Property Shorthand & Trailing Comma
မူလ JavaScript မှာ ဒီလိုမြပဿ=ာမျ ို းကို မVကာခဏ <တU့ရပါတယ်။

let name = 'Bob';
let age = 22;
let user = {
    name: name,
    age: age,
    say: function() {
        return 'Hello'
    }
}

Property Name =ဲ့  Value အမြaစ်အသံုးမြပုတဲ့  Variable အမည်တူ<=တာပါ။ ဒီလုိအ<မြခအ<=မျ ို းမှာ  ES6
Property Shorthand အကူအညီ=ဲ့ အခုလုိ<ရးလို့ရပါတယ်။

let name = 'Bob';
let age = 22;
let user = {
    name,
    age,
    say() {
        return 'Hello'
    }
};

Method  say() အတUက်လည်း  function  Keyword  မပါဝင်<တာ့တာကို  သတိမြပုပါ။  ရိုးရိုး<လး=ဲ့
အသံုးဝင်တဲ့  <ရးဟ=်မြaစ်ပါတယ်။  Trailing  Comma  ဆိုတာက<တာ့  ရိုးရိုး  JavaScript  မှာ  ဒီကုဒ်ဟာ
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Error တက်ပါတယ်။

let users = [
{ name: 'Alice', age: 22 },
{ name: 'Bob', age: 23 },
{ name: 'Mary', age: 22 },

];

<=ာက်ဆုံးက Comma <လးတစ်ခု ပုိသUားလို့ပါ။ ES6 မှာ<တာ့ ဒါကိုလက်ခံပါတယ်။ ပုိသUားလည်းပဲ Error
မမြaစ်<တာ့ဘဲ လက်ခံအလုပ်လုပ်<ပးသUားမှာ မြaစ်ပါတယ်။

Class
JavaScript ဟာ မူလဒီဇိုင်းအရ Classical OOP မဟုတ်ပါဘူး။ Prototype OOP လ့ုိ<ခါ်ပါတယ်။ Object
<တU တည်<ဆာက်a့ုိ Class <တUကိုမသံုးဘဲ Object Constructor =ဲ့ JSON တို့ကို အသံုးမြပုပါတယ်။ ဒါ<ပ
မယ့် ES6 မှာ<တာ့ Class <ရး\ံုးပါဝင်လာပါပြပီ။ ဒီလုိပါ -

class Animal {
constructor(legs, wings) {

this.legs = legs;
this.wings = wings;

}

say() {
return 'Hello, World';

}
}

Constructor တစ်ခု=ဲ့ Method တစ်ခုတို့ ပါဝင်တဲ့ Class မြaစ်ပါတယ်။ အမြခား<သာ Classical OOP <ရ\ံုး
<တU=ဲ့  သိပ်မကUာပါဘူး။ \ူးမြခားချက်ကို  <ရoး\ုတ်<မြပာရရင်  Public, Private  စသမြaင့်  Access Control
Modifier <တU မရှိမြခင်း=ဲ့  Method <တU<Vကညာတဲ့အခါမှာ function Keyword \ည့်စရာ မလုိမြခင်းတို့ကို
သတိမြပုသင့်ပါတယ်။ Static Method <တU<တာ့ <ရးလို့ရပါတယ်။ ဒီလုိပါ -
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class Math {
static add(a, b) {

return a + b;
}

}

Math.add(1, 2); // => 3

ES6  Class  \Uက်<ပါ်ခါစမှာ  Property  <တUကို  တိုက်ရိုက်  သတ်မှတ်အသံုးမြပုလို့မရဘဲ  Constructor
အတUင်းမှာပဲ this က<=တစ်ဆင့် <Vကညာသတ်မှတ်ရပါတယ်။ <=ာက်ပုိင်းမှာ<တာ့ Class Field လ့ုိ<ခါ်
တဲ့ လုပ်<ဆာင်ချက် ပါဝင်လာလ့ုိ Property <တUကို တိုက်ရိုက် <Vကညာသတ်မှတ်လ့ုိ ရလာသလို Method
<တUကိုလည်း Class Field အ<==ဲ့ပဲ <ရးလ့ုိရလာပါတယ်။ ဥပမာ -

class Dog {
name = 'Bobby';

walk() {
return `${this.name} is walking`;

}

run = () => {
return `${this.name} is running`;

}
}

let bobby = new Dog();
bobby.name; // => Bobby
bobby.run(); // => Bobby is running

=မူ=ာမှာ  name Property  ကို  Class Field အ<==ဲ့ တိုက်ရိုက် <Vကညာ\ားပြပီး၊  run ဟာလည်း  Class
Field  တစ်ခုမြaစ်ပါတယ်။  ဒါ<ပမယ့်  သ့ူအတUက်<ပး\ားတာ  တ=်aုိးတစ်ခုမဟုတ်ဘဲ  Arrow  Function
တစ်ခုမြaစ်လ့ုိ Method အ<==ဲ့ အသံုးမြပုရတာကို <တU့နိုင်ပါတယ်။ ဒီ<ရး=ည်းဟာ <ရှ့ ဆက် အသံုးမြပုသUား
မယ့် <ရး=ည်းပဲ မြaစ်ပါတယ်။
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Module
မူလ  JavaScript  မှာ  Module  လုပ်<ဆာင်ချက်  မရှိပါဘူး။  ဒါ<Vကာင့်  သီးမြခားaုိင်<တUမှာ  ခU<ဲရး\ားတဲ့
JavaScript Code <တUကို တUဲaက်အသံုးမြပုလုိရင် HTML အတUင်းမှာ <script src=""> Element ကို
သံုးVကရပါတယ်။ ES6 မှာ<တာ့ Module လုပ်<ဆာင်ချက် ပါဝင်လာပါတယ်။

// math.js
export const PI = 3.1416

export function area(r) {
    return PI * r * r;
}

// app.js
import { PI, area } from './math'

area(8)   // => 201.0624

=မူ=ာမှာ  math.js က သူရဲ့  PI  တ=်aုိး=ဲ့  area() Function လုပ်<ဆာင်ချက်<တUကို  export လုပ်
<ပး\ားပြပီး app.js က ဒီတ=်aိုး=ဲ့ လုပ်<ဆာင်ချက်<တUကို import လုပ်ယူ အသုံးမြပု\ားတာကို <တU့
ရနိုင်ပါတယ်။  Import  လုပ်ယူတဲ့အခါ  လုိအပ်ရင်  Module  File  Path  ကို  အမြပည့်အစုံ<ပးရ<ပမယ့်၊
<=ာက်ဆုံးက .js Extension က ချ=်\ားလ့ုိရပါတယ်။

ဒီကုဒ်ကို  လက်<တU့  စမ်းသပ်a့ုိ<တာ့  =ည်း=ည်း  ခက်ပါတယ်။  Browser  <တUက  Support  လုပ်<ပမယ့်
တစ်မြခားကုဒ်<တUကို  Browser  Console  \ဲမှာ  <ကာက်<ရးVကည့်လုိက်လ့ုိ  မရပါဘူး။  အ=ည်းဆုံး
<script type="module"> Element ကို အသံုးမြပုa့ုိ လုိပါတယ်။ ပြပီး<တာ့ aုိင်က<= တိုက်ရိုက်စမ်း
လ့ုိ  မရပါဘူး၊  Web server  <လးတစ်ခု<လာက်  ရိှမှ  စမ်းလ့ုိရမှာပါ။  ဒါ<Vကာင့်  <ရး\ံုးကိုပဲ  မှတ်\ားပါ၊
React  ကုဒ်<တU <ရးတဲ့အခါမှပဲ တစ်ခါတည်း \ည့်စမ်းVကတာ<ပါ့။  Export  =ဲ့  Import  မှာ <ရ\ံုးမူကUဲ
<တU အများကြကီးရှိ<ပမယ့် <=ာက်\ပ် Default Export <လာက်ကို <လ့လာ\ားလုိက်ရင် ရပါပြပီ။ ဒီလိုပါ -
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// math.js
export default function add(a, b) {
return a + b;

}

(သ့ုိမဟုတ်)

// math.js
function add(a, b) {
return a + b;

}

export default add;

Default Export <ပး\ားတဲ့ တ=်aုိး=ဲ့ လုပ်<ဆာင်ချက်<တUကို Import လုပ်ယူပံုက ဒီလုိပါ။

// app.js
import add from './math';

(သ့ုိမဟုတ်)

// app.js
import sum from './math'

=မူ=ာမှာ Import လုပ်ယူတဲ့အခါ အမည်ကို  sum လ့ုိ <ပး\ား<ပမယ့် Default Export <ပး\ားတဲ့  add
လုပ်<ဆာင်ချက်ကိုပဲ  sum အမည်=ဲ့ ရရိှမှာမြaစ်ပါတယ်။ ဒီ<ရး=ည်းကို  ဆက်လက်အသံုးမြပုသUားမှာ မြaစ်ပါ
တယ်။
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အခန်း (၂) – React Basic

React  ကိုအသံုးမြပုပြပီး  စမ်းသပ်အဆင့်က<=  လက်<တU့သံုး  ပ<ရာဂျက်<တUအ\ိ  <ရးသားaို့အတUက်
လုိအပ်မယ့်  =ည်းပညာအားလံုးက  create-react-app လ့ုိ<ခါ်တဲ့  Package  တစ်ခုမှာ  အားလုံး
စုစည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီ Package ကို မသုံးဘဲ ရိုးရိုး  JavaScript ကုဒ်aုိင်အ<==ဲ့ \ည့်သံုးလည်း ရနိုင်ပါ
တယ်။ ဒီစာအုပ်မှာ create-react-app ကို အသံုးမြပုပြပီး<တာ့ပဲ <aာ်မြပသUားမှာပါ။

create-react-app ဟာ  NPM  Package  တစ်ခုမြaစ်ပြပီး  စမ်းသပ်<ရးသားလုိတဲ့  ကU=်ပျူတာမှာ
NodeJS ရှိ\ားaို့ လုိအပ်မှာမြaစ်ပါတယ်။ NodeJS =ဲ့ NPM အ<Vကာင်းကို ဒီစာအုပ်မှာ အကျယ်မချဲ့ပါဘူး။
လုိသ<လာက်ပဲ  <မြပာသUားမှာပါ။  ပ\မဦးဆုံးအ<==ဲ့  ကိုယ့်စက်\ဲမှာ  NodeJS  ကို  Install  လုပ်a့ုိလိုပါ
တယ်။ ပံုမှ=်အားမြaင့် NodeJS ကို  Install လုပ်လုိက်ရင် NPM က တစ်ခါတည်း ပါဝင်သUားမှာပါ။ ဒီစာ<ရး
<=ချ=ိ်မှာ <=ာက်ဆုံး NodeJS Version က 13.12.0 မြaစ်ပြပီး Recommended Version က 12.16.1 မြaစ်ပါ
တယ်။ nodejs.org မှာ Download ရယူနိုင်ပါတယ်။ Download ယူ=ည်း<တU Install လုပ်=ည်း<တU \ည့်
မ<မြပာပါဘူး။ သက်ဆိုင်ရာ Website =ဲ့ အင်တာ=က် လမ်းညွှ=်<တUက<=တစ်ဆင့် ကိုယ်တိုင် Install လုပ်
ယူရမှာမြaစ်ပါတယ်။  NodeJS  =ဲ့  NPM  ကို  Install  လုပ်ပြပီး<=ာက်  Command  Prompt  (သ့ုိမဟုတ်)
Terminal ကိုaUင့်ပြပီး အခုလုိ စစ်Vကည့်နိုင်ပါတယ်။

>> node -v
v12.16.1

>> npm -v
6.14.4

https://nodejs.org/
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ဒီလုိရလဒ်မျ ို းကို မရ<သးဘူးဆိုရင် Install လုပ်\ားတာ မမြပည့်စုံ<သးလ့ုိပါ။ 

	ှတ်ချက် ။ ။ အ=က်<ရာက်  Box  =ဲ့  <aာ်မြပ\ားတာ<တU အားလံုးက  Command Prompt (သ့ုိမဟုတ်)
Terminal မှာ ရိုက်ရမယ့် Command <တUမြaစ်ပါတယ်။ ဒီမbား<လးနှစ်ခု >> က \ည့်ရိုက်စရာ မလုိပါဘူး။
ရိုက်ရမယ့် Command ကို မbား\ုိး မြပ\ားတာပါ။ Command Prompt =ဲ့  Terminal ဆိုပြပီး နှစ်မျ ို း <မြပာ
<မြပာ<=ရတာ  အလုပ်ရှုပ်ပါတယ်။  Windows  မှာ  Command  Prompt  လ့ုိ<ခါ်ပြပီး  ကျ=်  OS  <တUမှာ
Terminal လ့ုိ <ခါ်Vက<လ့ရှိလ့ုိပါ။ <ရှ့ <လbာက် Terminal လ့ုိပဲ ဆက်<မြပာသUားပါမယ်။

ဒီအဆင့်\ိ ရပြပီဆိုရင်<တာ့ Step-by-Step လုိက်လုပ်လ့ုိရပါပြပီ။ ဒီအခ=်းက အ<ရးအကြကီးဆုံးပါပဲ။ aတ်ယံု
ပဲ မaတ်ပါ=ဲ့၊ တစ်ခါတည်း လက်<တU့လုိက်လုပ်Vကည့်ပါ။ aတ်ယံုပဲaတ်လ့ုိ =ားလည်တယ်\ား၊ <=ာက်<=့
တ=်း<မ့သUားမှာပါ။ တစ်ခါတည်း လုိက်လုပ်မှ ပုိပြပီး=ားလည်သလုိ မှတ်လည်းမှတ်မိမှာ မြaစ်ပါတယ်။

Step 1 – Install create-react-app
ပ\မအဆင့်အ<==ဲ့ မိမိနှစ်သက်ရာ အမည်=ဲ့ aုိဒါတစ်ခု<ဆာက်ပါ။ အ့ဲဒီaုိဒါ\ဲမှာ Terminal ကိုaUင့်ပါ။

Tip – Windows Explorer ရဲ့ Address Bar \ဲမှာ cmd လ့ုိ ရိုက်၊ Enter နှိပ်ပြပီး လက်ရှိ <ရာက်<=တဲ့ aုိဒါ
\ဲမှာ Terminal ကို တ=်းaUင့်လ့ုိရပါတယ်။

ပြပီးရင်
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create-react-app ကို အခုလုိ Install လုပ်ပါ။ 

>> npm install create-react-app

NPM ကို အသံုးမြပုပြပီး လက်ရှိaုိဒါ\ဲမှာ create-react-app ကို Install လုပ်လုိက်တာပါ။ install
အစား အတို<ကာက် i လ့ုိ <မြပာရင်လည်း ရပါတယ်။ aUင့်Vကည့်ရင် node_modules ဆိုတဲ့ aုိဒါတစ်ခု=ဲ့
package-lock.json ဆိုတဲ့aုိင်တစ်ခု  ဝင်သUားတာကို  <တU့ရမှာပါ။  node_modules aုိဒါ\ဲမှာ
Install  လုပ်လုိက်တဲ့  Package  <တU=ဲ့  ဆက်စပ်  Package  <တUကို  သိမ်းသUားမှာမြaစ်ပြပီး  package-
lock.json မှာ<တာ့ အ့ဲဒီ Package <တUရဲ့ Version =ဲ့ ဆက်စပ်မှု အချက်အလက်<တUကို သိမ်း\ားမှာ
မြaစ်ပါတယ်။

Step 2 – Create a React Project
<=ာက်တစ်ဆင့်အ<==ဲ့ React ပ<ရာဂျက်တစ်ခုကို အခုလုိ တည်<ဆာက်ရပါမယ်။

>> npx create-react-app first

npx ကိုအသံုးမြပုပြပီး Install လုပ်\ားတဲ့  Package <တUကို  Run လ့ုိ ရပါတယ်။ ဒီလုိ ပ<ရာဂျက်aုိဒါ\ဲမှာ
Install  လုပ်\ားတဲ့  Package  <တUကို  Local Package  လ့ုိ<ခါ်ပြပီး  Global Package  ဆိုတာလည်း ရှိပါ
<သးတယ်။ \ည့်မVကည့်ပါ=ဲ့ဦး၊ သိချင်ရင် <=ာက်မှ<လ့လာပါ။ အခု  Local Package =ဲ့ပဲ <ရှ့ဆက်သUား
ပါမယ်။ <ပး\ားတဲ့ Command အရ create-react-app ကို သံုးပြပီး first အမည်=ဲ့ React ပ<ရာ
ဂျက်တစ်ခု တည်<ဆာက်လုိက်တာပါ။ တည်<ဆာက်လိုက်တဲ့ React ပ<ရာဂျက်\ဲကို Terminal မှာ သUား
လုိက်ပါ။ အခုလုိ သUားလ့ုိရပါတယ်။

>> cd first 

ပြပီးရင် ပ<ရာဂျက်ကို အခုလုိ Run လ့ုိရပါတယ်။

>> npm start
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ဒီလုိ Run <ပးလုိက်တယ်ဆိုရင် Web Browser အလုိအ<လbာက် ပUင့်လာပြပီး အခုလုိရလဒ်ကို ရရိှမှာ မြaစ်ပါ
တယ်။

ဒါဟာ တည်<ဆာက်လုိက်တဲ့  React ပ<ရာဂျက် Sample ရလဒ် မြaစ်ပါတယ်။ ဒီလုိရလဒ် <ပါ်တယ်ဆိုရင်
React  ပ<ရာဂျက်တစ်ခု  တည်<ဆာက်မြခင်း  ပြပီးသUားပြပီ  မြaစ်ပါတယ်။  မ<ပါ်ရင်<တာ့  Step  1  က<=စပြပီး
<သချာaတ်ပြပီး <=ာကတ်စ်<ခါက် မြပ=်စမ်းVကည့်ပါ။

Step 3 – First React Component
ပ<ရာဂျက်aုိဒါ\ဲက  aုိင်<တUကို  တစ်ချက်<လ့လာVကည့်ပါ။  <လာ<လာဆယ်မှာ  တစ်မြခားaုိင်<တUကို  \ိ
စရာ မလုိ<သးပါဘူး။ src aုိဒါ\ဲက App.js \ဲမှာ ကျွ=်<တာ်တို့ရဲ့ အဓိကကုဒ်<တUကို <ရးသားသUားမှာ
မြaစ်ပါတယ်။ ဒါ<Vကာင့်  App.js \ဲက Sample  ကုဒ်<တUကို အကု=်aျက်မြပစ်လုိက်ပြပီး ဒီကုဒ်ကို  ကူး<ရး
<ပးပါ။

import React from 'react';
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class App extends React.Component {
    render() {
        return <h1>Hello React</h1>;
    }
}

export default App;

ဒါဟာ အ<မြခခံအကျဆုံး React Component တစ်ခုမြaစ်ပါတယ်။ ဒီအဆင့်မှာ React Component တစ်ခုရ
a့ုိ အချက်   (  ၃  )   ချက်လုိတယ်   လ့ုိ မှတ်\ား<ပးပါ။ 

၁။ React.Component ကို Extend လုပ်\ားတဲ့ Class မြaစ်ရမယ်
၂။ render() Method ပါရမယ်။
၃။ Element တစ်ခုကို Return မြပ=်<ပးရမယ်။

ဒီ  (၃) ချက် မြပည့်စုံရင်  React Component တစ်ခရုပါပြပီ။ လUယ်ပါတယ်။ တစ်မြခား=ည်း<တUလည်း ရှိ<သး
<ပမယ့် တစ်ဆင့်ချင်းပဲ သUားပါမယ်။ ဒီအဆင့်မှာ  React Component  တစ်ခရုa့ုိ ဒီ  (၃)  ချက်လုိတယ်လ့ုိ
သာ မှတ်\ား<ပးပါ။

=မူ=ာအရ App Class  ဟာ React.Component ကို  Extend လုပ်\ားပြပီး  render() Method က
<h1> Element တစ်ခုကို  Return မြပ=်<ပး\ားပါတယ်။ တည်<ဆာက်ရရှိလာတဲ့  App Component  ကို
<=ာက်ဆုံးမှာ Export လုပ်<ပး\ားတာကို သတိမြပုပါ။ အခု<=ရလဒ်ကို Vကည့်ရင် အခုလုိ<တU့ရမှာပါ။
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create-react-app က ပ<ရာဂျက်အတUက် Hot Reloading လ့ုိ<ခါ်တဲ့ စ=စ်ကို တစ်ခါတည်း \ည့်
\ား<ပးလ့ုိ <ရး\ားတဲ့ကုဒ်မှာ တစ်ခုခုမြပင်လိုက်တဲ့အခါ <=ာက်တစ်ခါ aUင့်စရာမလုိဘဲ၊ Refresh <တUဘာ
<တU လုပ်စရာ မလုိဘဲ ရလဒ်ကို တ=်းမြမင်ရတာကိုလည်း သတိမြပုVကည့်ပါ။

Step 4 – JSX
<ရး\ားတဲ့=မူ=ာမှာ \ူးမြခားချက်တစ်ခု ကျ=်ပါ<သးတယ်။ <h1> ဆိုတဲ့ HTML Element ကို JavaScript
\ဲမှာ တိုက်ရိုက်\ည့်<ရး\ားပါတယ်။ ရိုးရိုး JavaScript အရဆိုရင် ဒါဟာ Syntax မှား<=ပါတယ်။ တစ်
ကယ်ဆို ဒီလုိမြaစ်သင့်ပါတယ်။

render() {
    return "<h1>Hello React</h1>";
}

ဒါမှ မှ=်က=်တဲ့  JavaScript  <ရး\ံုးမြaစ်မှာပါ။  React  <ပါ်ခါစကဆိုရင် တူညီတဲ့ရလဒ်ရa့ုိ အခုလုိ<ရးရပါ
တယ်။
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React.createElement('<h1>', null, 'Hello React');

ဒီ=ည်း=ဲ့  <h1> ကိုအသံုးမြပု\ားပြပီး  Hello React ဆိုတဲ့  Content  ပါဝင်တဲ့   Component  ကို
တည်<ဆာက်ယူရတာပါ။ ဒါ<ပမယ့် <ရးရတာ အဆင်မ<မြပပါဘူး။ ဒါ<Vကာင့် <=ာက်ပုိင်းမှာ  JSX  လ့ုိ<ခါ်
တဲ့ =ည်းပညာကို တီ\Uင်ခဲ့တာပါ။ JSX ဆိုတာ တစ်ကယ်<တာ့ ရိုးရိုး<လးပါ။ HTML Code ကို JavaScript
\ဲမှာ  တိုက်ရိုက်\ည့်<ရးလို့  ရ<အာင်  \Uင်<ပးလုိက်တဲ့  =ည်းပညာလ့ုိ  အလUယ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။  JSX
<ရး\ံုးဟာ အများအားမြaင့်  HTML  <ရး\ံုး=ဲ့  တူပါတယ်။  Element  တိုင်းမှာ  အပိတ်ပါရမယ်၊  class
Attribute အစား className လ့ုိ သံုးရမယ် စသမြaင့် ခြွခင်းချက်တစ်ချ ို ့ ရှိ<ပမယ့် <ခါင်းစားခံပြပီး ကြကိုမှတ်
မ<=ပါ=ဲ့။  ကုဒ်=မူ=ာ<တU  <ရးရင်း=ဲ့  ဒီ\ူးမြခားချက်  <လး<တUက  သ့ူဘာသာ  သတိမြပုမိလာပါလိမ့်မယ်။
<စာ<စာက <ရးခဲ့တဲ့ ကုဒ်ကို ဒီလုိ မြပင်ပြပီး စမ်းVကည့်ပါ။

import React from 'react';

class App extends React.Component {
    render() {
        return (
            <div>
                <h1>Hello React</h1>
                <ul>
                    <li>Item One</li>
                    <li>Item Two</li>
                </ul>
            </div>
        )
    }
}

export default App;

render() Function က Return မြပ=်<ပးတာ HTML Structure တစ်ခုမြaစ်သUားပါပြပီ။ \ူးမြခားချက် နှစ်
ချက် ရှိပါတယ်။ ပ\မတစ်ချက်က HTML (JSX) Structure ကို <ရးတဲ့အခါ တစ်<Vကာင်းတည်းမ<ရးဘဲ ခUဲ
<ရးချင်လ့ုိ  ဝုိက်ကUင်းအaUင့်အပိတ်\ဲမှာ  <ရး\ားရပါတယ်။  မှတ်\ားပါ။  ဝုိက်ကUင်းအaUင့်အပိတ်\ဲမှာမှ
အခုလုိ ခUဲ<ရးလ့ုိ ရပါတယ်။ ဒုတိယတစ်ခုက<တာ့ အ\က်မှာ <မြပာခဲ့ပြပီးသားပါ။ React Component တစ်
ခုမြaစ်a့ုိ  Element တစ်ခုကို  Return မြပ=်<ပးရမယ်ဆိုတာ ပါပါတယ်။ တစ်ခု\က်ပုိလ့ုိမရပါဘူး။ ဒါ<Vကာင့်
<div> တစ်ခု\ဲမှာ အားလံုးကို စု<ရးပြပီး တစ်ခုတည်း အ<==ဲ့ မြပ=်<ပး\ားရတာကို သတိမြပုVကည့်ပါ။
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Step 5 – Using Component
ဒီတစ်ခါ  Component  တစ်ခုတည်<ဆာက်ပြပီး <=ာက်  Component  တစ်ခုက<= ယူသံုးတဲ့  ကုဒ်ကို  <ရး
Vကည့်ပါမယ်။ ဒီလုိပါ - 

import React from 'react';

class Item extends React.Component {
    render() {
        return <li>Content</li>;
    }
}

class App extends React.Component {
    render() {
        return (
            <div>
                <h1>Hello React</h1>
                <ul>
                    <Item />
                    <Item />
                </ul>
            </div>
        )
    }
}

export default App;

Item အမည်=ဲ့  Component  တစ်ခုကို  အရင်<ဆာက်\ားပြပီး<တာ့  မှ  App Component  \ဲမှာ  အ့ဲဒီ
Item ကို ယူသံုး\ားတာပါ။

Step 6 – props
=ည်း=ည်းပို အ<ရးကြကီးတာ<လး လာပါပြပီ။ Component တစ်ခု=ဲ့တစ်ခု <ခါ်ယူအသံုးမြပုတဲ့အခါ Data <ပး
လ့ုိရပါတယ်။ HTML Property အ<==ဲ့ <ပးရပါတယ်။ ဒီလို<ပးလိုက်တဲ့ တ=်aုိး<တUကို  Property လ့ုိ<ခါ်
ပြပီး props က<=တစ်ဆင့် မြပ=်ယူသုံးလ့ုိရပါတယ်။ ဒီလိုပါ -
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import React from 'react';

class Item extends React.Component {
    render() {
        return (
            <li>
                {this.props.name},
                ${this.props.price}
            </li>
        );
    }
}

class App extends React.Component {
    render() {
        return (
            <div>
                <h1>Hello React</h1>
                <ul>
                    <Item name="Apple" price="0.99" />
                    <Item name="Orange" price="0.89" />
                </ul>
            </div>
        )
    }
}

export default App;

App က Item Component  ကို အသံုးမြပုတဲ့အခါ name =ဲ့  price ဆိုတဲ့  Property  နှစ်ခု<ပး\ားသလုိ့
Item  ကလည်း  အ့ဲဒီ  Property  နှစ်ခုကို  အသုံးမြပုအလုပ်လုပ်\ားမြခင်း  မြaစ်ပါတယ်။  JSX  <ရး\ံုးအရ
HTML    \ဲမှာ    JavaScript Expression    <တU \ည့်<ရးချင်ရင် တU=့်ကUင်း  အaUင့်အပိတ်\ဲမှာ <ရး<ပးရပါ  
တယ်။ ဒါ<Vကာင့် ဒီကုဒ်ရဲ့ ရလဒ်က အခုလုိမြaစ်မှာပါ -
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Step 7 – state
<=ာက်\ပ် အ<ရးကြကီးတဲ့  သ<ဘာသဘာဝက<တာ့  state မြaစ်ပါတယ်။  state ဆိုတာ  Component
အတUက် Data ပါ။  state မှာ သိမ်း\ားတဲ့  Data <တUကို အသံုးမြပုပြပီး  Component ကို <aာ်မြပ<စနိုင်ပါ
တယ်။  ကုဒ်<တUများလာပြပီမုိ့လ့ုိ  အကု=်လံုးကို  \ပ်ခါ\ပ်ခါ  <ရးမမြပ<တာ့ပါဘူး။  အ<မြပာင်းအလဲ  မရှိတဲ့
အပုိင်း<တU ချ=်ပြပီး အ<မြပာင်းအလဲရှိတဲ့အပုိင်းပဲ <ရoး\ုတ်မြပပါ<တာ့မယ်။ ဥပမာ - 
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 class App extends React.Component {
    state = {
        items: [
            { id: 1, name: 'Apple', price: 0.99 },
            { id: 2, name: 'Orange', price: 0.89 },
        ]
    }

    render() {
        return (
            <div>
                <h1>Hello React</h1>
                <ul>
                    {this.state.items.map(i => {
                    return (

<Item  
name={i.name} 
price={i.price} 

/>
)

                    })}
                </ul>
            </div>
        )
    }
}

=မူ=ာမှာ state လ့ုိ<ခါ်တဲ့  Class Field တစ်ခုပါဝင်လာပြပီး၊ သ့ူရဲ့  items <=ရာမှာ JSON Data Array
တစ်ခုကို <ပး\ားပါတယ်။ အ့ဲဒီ Array ကို map() =ဲ့ Loop လုပ်ပြပီး <Item /> <တUကို <aာ်မြပ\ားတာ
ကို <တU့နိုင်ပါတယ်။ ဒီအ\ိ state ရဲ့ \ူးမြခားချက်ကို မမြမင်ရ<သးပါဘူး။ ဒီအ\ိဆိုရင် state ဆိုတာ
Variable တစ်ခု\က် မပုိ<သးပါဘူး။ 

တစ်မြခား Variable <တU=ဲ့ မတဘူဲ \ူးမြခားတာက<တာ့ state     တ=်aုိး<မြပာင်းရင်   Component   က အလုိ  

အ<လbာက်  ၊   <မြပာင်းလဲသUားတဲ့  တ=်aုိး=ဲ့အညီ <aာ်မြပ<ပးသUားမှာ  မြaစ်ပါတယ်  ။  ဒါဟာ  React  ရဲ့  အဓိက
အကျဆုံး Concept ပါ။ state <မြပာင်းရင် Component က အလုိအ<လbာက် <မြပာင်းလဲ <aာ်မြပ<ပးမြခင်း
ပါပဲ။
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လုိ - တို  - ရှင်း ဆိုတဲ့အတိုင်း လုိရင်းကိုပဲ <မြပာ\ားတာပါ။ ဒီအတိုင်းပဲ မှတ်\ား<ပးပါ။ <=ာက်ကUယ်မှာ
<လး=က်တဲ့ =ည်းပညာသ<ဘာသဘာဝ<တU ရိှ<=<ပမယ့် လုိရင်း အနှစ်ချုပ်က<တာ့ ဒါပါပဲ။ အ<ရးကြကီးလ့ုိ
\ပ်<မြပာပါဦးမယ်။ state     <မြပာင်းရင်   Component   ရဲ့ <aာ်မြပပံု လုိက်<မြပာင်းပါတယ်  ။

Step 8 – Changing state
state <မြပာင်းရင် Component ရဲ့ <aာ်မြပပံုပါ လုိက်<မြပာင်းပံုကို =မူ=ာ စမ်းVကည့်ရ<အာင်။ ပ\မဦးဆုံး
အ<==ဲ့ App Class အတUက် add() Method <လးတစ်ခု အခုလုိ <ရး<ပးလုိက်ပါမယ်။

add = () => {
    let id = this.state.items.length + 1;

    this.setState({
        items: [
            ...this.state.items,
            { id, name: `Item ${id}`, price: 0.01 * id  }
        ]
    });
}

state ကို မြပင်a့ုိ setState() ကိုသုံးရမြခင်း မြaစ်ပါတယ်။ <မြပာင်း<စလိုတဲ့ တ=်aုိးကို <ပးရပါတယ်။ =
မူ=ာမှာ  items အတUက်  Array  တစ်ခု<ပး\ားပါတယ်။ =ဂို  state \ဲက  items <တUကို  Spread
Operator အကူအညီ=ဲ့ အရင်မြa=့်\ည့်လုိက် ပြပီးမှ <=ာက်က<= \ပ်တိုးလုိတဲ့ Data ကို \ပ်တိုး\ားတာ
မြaစ်ပါတယ်။ ဒါ<Vကာင့် add() Method အလုပ်လုပ်တိုင်း  state ရဲ့  items မှာ အသစ်အသစ် တိုး<=
မှာ မြaစ်ပါတယ်။

add() ဟာ  Arrow Function  တစ်ခုမြaစ်ပြပီး၊  Property Shorthand  <ရး\ံုးကို  \ည့်သံုး\ားပါတယ်။
String  Interpolation  <ရး\ံုးကို  \ည့်သံုး\ားတာလည်း  သတိမြပုပါ။  ဒီ<ရး\ံုး<တUဟာ  အ<ရးပါပါ
တယ်။ ဒီ<ရး\ံုး<တU  မ<Vကညက်ရင်  ကုဒ်=မူ=ာ<တUက =ားလည်ရ ခက်<=မှာပါ။  ဒါ<Vကာင့်  လုိအပ်ရင်
အခ=်း (၁) ကို <သ<သချာချာ အရင်မြပ=်<လ့လာ\ား<ပးပါ။

တမင်ခUဲပြပီး ရှင်းမြပချင်လ့ုိ add() ကုဒ်ကို အရင်မြပတာပါ။ App Class ရဲ့ လက်ရှိ ကုဒ်အမြပည့်အစုံက ဒီလုိပါ
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class App extends React.Component {
    state = {
        items: [
            { id: 1, name: 'Apple', price: 0.99 },
            { id: 2, name: 'Orange', price: 0.89 },
        ]
    }

    add = () => {
        let id = this.state.items.length + 1;
        this.setState({
            items: [
                ...this.state.items,
                { id, name: `Item ${id}`, price:  0.01 * id  }
            ]
        });
    }

    render() {
        return (
            <div>
                <h1>Hello React</h1>
                <ul>
                    {this.state.items.map(i => {
                    return (

<Item  
name={i.name} 
price={i.price} 

/>
)

                    })}
                </ul>
                <button onClick={this.add}>Add</button>
            </div>
        )
    }
}

render() Method  က  Return  မြပ=်<ပး\ားတဲ့  JSX  \ဲမှာ  <button> တစ်ခု  ပါဝင်လာပြပီး
onClick မှာ  add() ကို  Assign  လုပ်\ားတာကို  <တU့ရမှာ  မြaစ်ပါတယ်။  Assign  လုပ်\ားတယ်လ့ုိ
<မြပာတာကို သတိမြပုပါ။  <button onClick={this.add()}> လ့ုိ<ရးရင်  React  က လက်မခံပါ
ဘူး။  Component  ကို  <aာ်မြပတိုင်း  အ့ဲဒီ  Method  က  Run  <=မှာ  မ့ုိလ့ုိပါ။  <button
onClick={this.add}> လ့ုိပဲ  <ရးရပါတယ်။  ဒီ<တာ့မှ  Component  ကို<aာ်မြပစဉ်မှာ  add()
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Method ကို onClick အတUက် သတ်မှတ်ယံုပဲ သတ်မှတ်ပြပီး၊ Button ကို တစ်ကယ်နှိပ်လုိက်<တာ့မှ Run
<စမှာမြaစ်ပါတယ်။ ဒါ<လးက မျက်စိလည်ချင်စရာ<လးမို့လ့ုိ ဒီစာပုိဒ်ကို <=ာက်တစ်ခါ မြပ=်aတ်<ပးပါ။

<button onClick="this.add"> လ့ုိ <ရးလို့မရတာကိုလည်း သတိမြပုပါ။ Quote အaUင့်အပိတ်=ဲ့
မ<ရးပါဘူး။ တU=့်ကUင်း အaUင့်အပိတ်=ဲ့ <ရးပါတယ်။ ဒါ<လးလည်းအရမ်းမှားတတ်Vကပါတယ်။ <=ာက်\ပ်
သတိမြပုစရာက ရိုးရိုး HTML မှာ Case Insensitive မ့ုိလ့ုိ onclick, onClick ကြကိုက်သလုိ <ရးလို့ ရပါ
တယ်။ JSX မှာ မရပါဘူး။ onClick ပဲ မြaစ်ရပါတယ်။

ဒီကုဒ်ကို  စမ်းVကည့်တဲ့အခါ သတိ\ားVကည့်ပါ။  Button  ကို  နှိပ်လိုက်ရင် <aာ်မြပ<=တဲ့  List  \ဲမှာ  Item
အသစ်တိုးလာတာကို <တU့ရပါလိမ့်မယ်။ ကျွ=်<တာ်တို့ <ရး\ားတဲ့ကုဒ်မှာ Item အသစ်တိုးပြပီး List ကို မြပ
<ပးလုိက်ပါဆိုတဲ့ကုဒ်  မပါဝင်ပါဘူး။  state မှာ  <မြပာင်းလုိက်/တိုးလုိက်တဲ့  ကုဒ်ပဲပါပါတယ်။  state
<မြပာင်းသUားလ့ုိ <မြပာင်းသUားတဲ့ Data =ဲ့အညီ React က အလိုအ<လbာက် မြပ<ပးသUားမြခင်းပဲ မြaစ်ပါတယ်။

Step 9 – key Property and Virtual DOM
အခုလက်ရှိ<ရး\ားတဲ့ကုဒ်ကို Browser မှာစမ်းVကည့်တဲ့အခါ Console ကို aUင့်Vကည့်ပါ။ အခုလုိ Warning
ကို <တU့ရနိုင်ပါတယ်။
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ဘာအဓိပ္ပါယ်လည်းဆို<တာ့၊  Array ကို  Loop လုပ်ပြပီး Component ကို <aာ်မြပ<စတဲ့အခါ key Property
ပါဝင်သင့်ပါတယ်လ့ုိ <မြပာ\ားတာပါ။ ဘာ<Vကာင့်လဲဆိုတာကို  ရှင်းမြပa့ုိအတUက်  Virtual DOM  လ့ုိ<ခါ်တဲ့
=ည်းစ=စ်အ<Vကာင်း =ည်း=ည်း<မြပာa့ုိလုိပါတယ်။

Item (၅)  ခုပါတဲ့  List  တစ်ခု ရှိတယ် ဆိုVကပါစို့။ အရင်တုံးက စ=စ်<တUမှာ  Item အသစ်တစ်ခု တိုးလုိက်
တယ်ဆိုတာ တစ်ကယ်<တာ့  Item (၆)  ခုပါတဲ့  List  တစ်ခု=ဲ့  =ဂို  Item (၅)  ခုပါတဲ့  List  ကို  အစား\ိုး
ပစ်လုိက်Vကတာပါ။  ဆိုလုိတာက  တစ်ခုခုမြပင်လိုက်ရင်  မြပင်တဲ့<=ရာတင်  <မြပာင်းတာ  မဟုတ်ဘဲ
Component UI   တစ်ခုလံုး <မြပာင်းသUားတဲ့သ<ဘာ   ရှိပါတယ်။

Virtual DOM ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပံုက<တာ့၊ Item (၅) ခုပါတဲ့ List ရဲ့ Browser <ပါ်မှာ <aာ်မြပတဲ့ DOM Tree =ဲ့
ပံုစံတူ  Object  တစ်ခု\ုတ်\ားလုိက်တယ်။ အသစ်တစ်ခုတိုးလိုက်လ့ုိ  <aာ်မြပပံု  <မြပာင်းရ<တာ့မယ်ဆိုရင်
<မြပာင်းရမယ့်  DOM Tree  =ဲ့ ပံုစံတူ  Object  တစ်ခု \ပ်\ုတ်တယ်။ အ့ဲဒီနှစ်ခု ဘယ်<=ရာမှာ ဘာကUာလဲ
တိုက်စစ်တယ်။  ပြပီး<တာ့မှ  ကUာသUားတဲ့  <=ရာ<လး<တUပဲ  <ရoးပြပီး<တာ့  တစ်ကယ့်    Browser    မှာ  မြပင်  
<ပးလုိက်တဲ့စ=စ် မျ ို းပါ။ ဆိုလုိတာက လုပ်စရာရှိတဲ့အလုပ်<တUကို  Browser  <ပါ်မှာ တိုက်ရိုက် မလုပ်ဘဲ
JavaScript မှာပဲ အလုပ်လုပ်လုိက်တာ မြaစ်သUားလ့ုိ ပုိမြမ=်သUားမှာ မြaစ်ပါတယ်။
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ဒီ\က်ပိုရှင်းချင်ရင်<တာ့ အရင်ကသုံးခဲ့Vကတဲ့  Template System <တUအ<Vကာင်း=ဲ့  Browser DOM Re-
rendering  ရဲ့  <နှး<ကUးပံုတို့ကို  <မြပာရမှာပါ။  \ံုးစံအတိုင်း  ဒီ<=ရာမှာ  အ့ဲဒီ<လာက်  အကျယ်မချဲ့ပါဘူး။
လုိရင်းကိုပဲ မှတ်\ားလုိက်ပါ။

map() =ဲ့ Loop ပါတ်ပြပီး <aာ်မြပ\ားတဲ့ ကုဒ်ကို ဒီလုိ မြပင်<ပးရမှာပါ။

<ul>
    {this.state.items.map(i => {

return (
<Item 

key={i.id} 
name={i.name} 
price={i.price}

/>
)

    })}
</ul>

ဒီ=ည်း=ဲ့  key Property  ပါဝင်သUားသလုိ့ သ့ူရဲ့  တ=်aုိးကလည်း  Unique  မြaစ်သUားပါတယ်။ အ့ဲဒီလုိ  key
Property  သာမပါခဲ့ရင်  React  က  Virtual  DOM  လုပ်<ဆာင်ချက်ကို  အသံုးမြပု<ပးနိုင်မှာ  မဟုတ်ဘဲ၊
တစ်ခုခု  အ<မြပာင်းအလဲရှိခဲရ့င်  Item  အားလံုးကို  အစအဆုံး  တစ်<ခါက်မြပ=်<aာ်မြပ<စမှာ မြaစ်ပါတယ်။ ဒါ
<Vကာင့် ဒီ key <လး\ည့်လိုက်တာ=ဲ့ List <တUရဲ့ အလုပ်လုပ်ပံု ပုိမြမ=်သUားမှာပဲ မြaစ်ပါတယ်။

Step 10 – Input
ဆက်လက်ပြပီး  React  မှာ  Input  <တU  စီမံပံုအ<Vကာင်းကို  <မြပာပါမယ်။  React  ကိုအသံုးမြပုတဲ့  အခါမှာ
HTML Element <တUကို တိုက်ရိုက်စီမံမြခင်း မမြပုရပါဘူး။ ဒါ<ပမယ့် Input <တUက<တာ့ ခြွခင်းချက်=ဲ့ လုိအပ်
တဲ့အခါ တိုက်ရိုက်စီမံရပါတယ်။ ဒီလုိကိစ္စမျ ို းအတUက် React မှာ ref လ့ုိ<ခါ်တဲ့ =ည်းပညာတစ်ခု ပါဝင်ပါ
တယ်။ ဒီကုဒ် သံုး<Vကာင်းကို သီးမြခားအရင် <လ့လာVကည့်ပါ။

nameRef = React.createRef();
<input type="text" ref={this.nameRef} />
let name = this.nameRef.current.value;
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ပ\မတစ်<Vကာင်းက  React.createRef() ကိုအသံုးမြပုပြပီး  nameRef ကို  တည်<ဆာက်ပါတယ်။
<=ာက်တစ်<Vကာင်းမှာ <input /> Element ရဲ့  ref <=ရာမှာ တည်<ဆာက်\ားတဲ့  nameRef ကို
<ပးလုိက်ပါတယ်။ <input> = nameRef လ့ုိ ညွှ=်း<ပးလိုက်တဲ့ သ<ဘာမျ ို းပါ။ ဒီလိုညွှ=်းပြပီးပြပီဆိုရင်
nameRef ကို အသံုးမြပုပြပီး  <input> ကို စီမံလို့ရသUားပါပြပီ။ <=ာက်ဆုံးတစ်<Vကာင်းက nameRef ကို
အသံုးမြပုပြပီး <input> ရဲ့ value ကို ယူလိုက်တာပါ။ ဒီ=ည်း=ဲ့ React မှာ Input <တUကို စီမံပါတယ်။ <ရး
လက်စကုဒ်မှာ ဒီ=ည်းကို အခုလုိ \ည့်သUင်း အသံုးမြပုလိုက်ပါ။

class App extends React.Component {
    state = {
        items: [
            { id: 1, name: 'Apple', price: 0.99 },
            { id: 2, name: 'Orange', price: 0.89 },
        ]
    }

    nameRef = React.createRef();
    priceRef = React.createRef();

    add = () => {
        let id = this.state.items.length + 1;
        let name = this.nameRef.current.value;
        let price = this.priceRef.current.value;

        this.setState({
            items: [
                ...this.state.items,
                { id, name, price }
            ]
        });
    }

    render() {
        return (
            <div>
                <h1>Hello React</h1>
                <ul>
                    {this.state.items.map(i => {
                        return (
                            <Item id={i.id} name={i.name} price={i.price} />
                        )
                    })}
                </ul>
                <input type="text" ref={this.nameRef} /><br />
                <input type="text" ref={this.priceRef} /><br />
                <button onClick={this.add}>Add</button>
            </div>
        )
    }
}
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render() ရဲ့  Return မြပ=်<ပးတဲ့  JSX မှာ <input> Element နှစ်ခု \ည့်သUင်း<ပးပြပီး  nameRef =ဲ့
priceRef တို့ကို အသံုးမြပု\ားပါတယ်။ ပြပီးတဲ့အခါ add() Function မှာ အ့ဲဒီ Input <တUမှာ <ရးမြaည့်
\ားတဲ့ တ=်aုိးကို ယူပြပီး အသံုးမြပုသUားမြခင်းပဲ မြaစ်ပါတယ်။

<တာ်<တာ်မြပည့်စုံ<=ပါပြပီ။ React ရဲ့ အ<မြခခံသ<ဘာသဘာဝ<တUလည်း စုံသ<လာက် ရိှ<=ပါပြပီ။ ကျ=်ရှိ<=
တဲ့ အ<Vကာင်းအရာ<တUကို <=ာကတ်စ်ခ=်း ခUဲပြပီး<တာ့ ဆက်<လ့လာသUားVကရ<အာင်ပါ။

ဒီအခ=်းမှာ<aာ်မြပခဲ့တဲ့ ကုဒ်<တUအပါအဝင် ဒီစာအုပ်မျာ =မူ=ာ <aာ်မြပ\ားတဲ့ ကုဒ်<တUအားလံုးကို <အာက်
ကလိပ်စာမှာ Download ရယူနိုင်ပါတယ်။

- https://github.com/eimg/react-book

https://github.com/eimg/react-book
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အခန်း (၃) – React Data Flow

ပြပီးခဲ့တဲ့အခ=်းမှာ  props =ဲ့  state အ<Vကာင်း  <လ့လာခဲ့Vကပါတယ်။  ဒီအ<Vကာင်းအရာ<တU=ဲ့  ပက်
သက်ရင် သတိမြပုရမယ့် အ<ရးကြကီးတဲ့ အချက် (၅) ချက် ရိှပါတယ်။ =ည်း=ည်း <ခါင်းရှုပ်စရာ<လး<တU မ့ုိ
လ့ုိ <သချာ ဂရုစိုက်aတ်Vကည့်<ပးပါ။ လုိအပ်ရင် နှစ်ခါသုံးခါ မြပ=်aတ်ပါ။

၁။ props     ဟာ   Read-only   မြaစ်ပါတယ်  ။ Component <တUဟာ props Data <တUကို 
အသံုးမြပုလို့ ရပါတယ်။ မြပင်လို့ <မြပာင်းလို့မရပါဘူး။

၂။ state က<တာ့ မြပင်လို့ <မြပာင်းလို့ ရပါတယ်။ state Data <မြပာင်းရင် Component 
<aာ်မြပပုံ အလုိအ<လbာက် <မြပာင်းလဲပုံကို <လ့လာခဲ့Vကပြပီး မြaစ်ပါတယ်။

၃။ Data   ဟာ   Parent to Child   မြမင့်ရာက<= =ိမ့်ရာကိုပဲ စီးဆင်းပါတယ်  ။ =ိမ့်ရာက<= မြမင့်
ရာကို <မြပာင်းမြပ=်စီးဆင်းမြခင်း မရှိပါဘူး။ ပြပီးခဲ့တဲ့ =မူ=ာအရဆိရုင် Parent Component
မြaစ်တဲ့ App က Data <တUကို props အမြaစ်=ဲ့ Child Component မြaစ်တဲ့ Item ကို 
<ပးလ့ုိ ရပါတယ်။ ဒါ<ပမယ့် Item Component က App Component ကို Data <တU 
မြပ=်<ပးလ့ုိ မရပါဘူး။

၄။ Data   ဟာ အဆင့်ဆင့်ပဲ လက်ဆင့်ကမ်းပြပီး သUားလ့ုိရပါတယ်။ အဆင့်<ကျာ်လ့ုိ မရပါဘူး  ။
ဥပမာ - App  List  Item → → ဆိုပြပီး အဆင့်ဆင့် ရိှတယ်ဆိုရင် App က Item ကို အဆင့်
<ကျာ်ပြပီး Data <ပးလ့ုိမရပါဘူး။ App က List ကို <ပးရပါတယ်။ List က လက်ဆင့်ကမ်း
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ပြပီး<တာ့ Item ကို <ပးလို့ပဲရပါတယ်။ ဒီသ<ဘာသဘာဝကို မVကာခင် လက်<တU့ စမ်း
Vကည့်ပါမယ်။ အဆင့်<ကျာ်ပြပီး ရ<အာင်<ပးတဲ့ =ည်းလည်း ရှိ<တာရ့ှိပါ<တာ့။ ဒါကို<တာ့
<=ာက်တစ်ခ=်းသပ်သပ်=ဲ့ သီးမြခား <လ့လာပါမယ်။

၅။ Child Component က Parent Component ရဲ့ Data ကို props Method <တUသံုးပြပီး
စီမံလ့ုိ ရပါတယ်။ ဒါကို<တာ့ အခုပဲ လက်<တU့Vကည့်Vကပါမယ်။ ဆက်Vကည့်လုိက်ပါ။

props Methods
ပြပီးခဲ့တဲ့=မူ=ာမှာ <ရးခဲ့တဲ့ ကုဒ်မှာ Input <တU Button <တUကို သီးမြခား Component အမြaစ် ခUဲ\ုတ်လုိက်
ပါမယ်။ ဒီလို <ရးရမှာပါ။

class AddForm extends React.Component {
    nameRef = React.createRef();
    priceRef = React.createRef();

    render() {
        return (
            <div>
                <input type="text" ref={this.nameRef} /><br />
                <input type="text" ref={this.priceRef} /><br />
                <button onClick={this.add}>Add</button>
            </div>
        )
    }
}

App Component က ဒီအသစ်တည်<ဆာက်လုိက်တဲ့ AddForm ကို ယူသံုးမှာပါ။ မြပဿ=ာက AddForm
မှာပါတဲ့ <button> ရဲ့ onClick ကို သတိမြပုVကည့်ပါ။ add() Method ကို အသံုးမြပု\ားပါတယ်။ သူ့
မှာ  add() Method  မရှိပါဘူး။  မရှိလ့ုိ  <ရးလုိက်မယ်ဆိုရင်လည်း  အဆင်မ<မြပ<သးပါဘူး။  add()
Method ဆိုတာ state  items → မှာ Data အသစ် တိုး<ပးရတာပါ။ သ့ူမှာ state လည်း မရှိပါဘူး။ state →
items အမှ=်တကယ် ရှိ<=တာက App Component မှာပါ။ <သချာစဉ်းစားVကည့်ပါ။ Child Component
မြaစ်တဲ့  AddForm က  Parent  Component  မြaစ်တဲ့  App ရဲ့  state ကို  စီမံaို့  လုိအပ်<=တာပါ။  ဒီ
မြပဿ=ာကို <မြaရှင်းလ့ုိရပါတယ်။ App Component ရဲ့ ကုဒ်ကို အခုလုိ မြပင်<ပးရမှာပါ။
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class App extends React.Component {
    state = {
        items: [
            { id: 1, name: 'Apple', price: 0.99 },
            { id: 2, name: 'Orange', price: 0.89 },
        ]
    }

    add = (name, price) => {
        let id = this.state.items.length + 1;

        this.setState({
            items: [
                ...this.state.items,
                { id, name, price }
            ]
        });
    }

    render() {
        return (
            <div>
                <h1>Hello React</h1>
                <ul>
                    {this.state.items.map(i => {
                        return (
                            <Item
                                id={i.id}
                                name={i.name}
                                price={i.price} 
                            />
                        )
                    })}
                </ul>
                <AddForm add={this.add} />
            </div>
        )
    }
}

ပ\မဆုံး  add() Method  ကို<လ့လာVကည့်ပါ။  Input  စီမံတဲ့ကုဒ်<တU  မပါ<တာ့ပါဘူး။  Parameter
အ<==ဲ့  name =ဲ့  price တို့ကို  လက်ခံပြပီး အလုပ်လုပ်\ားပါတယ်။ <=ာက်\ပ် သတိမြပုရမှာက<တာ့
<AddForm> ကို  အသံုးမြပုပံုပါ။  add Property  အ<==ဲ့  သူရဲ့  add() Method  ကို  \ည့်<ပး\ားပါ
တယ်။ ဒါ<Vကာင့် AddForm က App ရဲ့ add() Method ကို add props က<=တစ်ဆင့် အသုံးမြပုလ့ုိ ရ
သUားပါပြပီ။ AddFrom ရဲ့ ကုဒ် အမြပည့်အစုံက ဒီလုိမြaစ်မှာပါ။
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class AddForm extends React.Component {
    nameRef = React.createRef();
    priceRef = React.createRef();

    add = () => {
        let name = this.nameRef.current.value;
        let price = this.priceRef.current.value;

        this.props.add(name, price);
    }

    render() {
        return (
            <div>
                <input type="text" ref={this.nameRef} /><br />
                <input type="text" ref={this.priceRef} /><br />
                <button onClick={this.add}>Add</button>
            </div>
        )
    }
}

အခု<တာ့  AddForm မှာလည်း  add() Method  ရိှသUားပါပြပီ။  <သချာဂရုစိုက်Vကည့်ပါ။  သူက
this.props.add() ကို သံုး\ားတယ်ဆိုတာ <တU့ ရပါလိမ့်မယ်။ မြပည့်စုံပါပြပီ။ ဒီအတိုင်းစမ်းVကည့်ရင်
အလုပ်လုပ်ပါတယ်။  ဒီ=ည်း=ဲ့  Parent  Component  က  Method  <တUကို  props  အ<==ဲ့  Child
Component ကို <ပးလ့ုိရပါတယ္။ Child Component က လက်ခံရရှိတဲ့  props Method က<=တစ်ဆင့်
Parent Component ရဲ့ state ကို လှမ်းစီမံလ့ုိ ရသUားပါတယ်။

ဒီသ<ဘာသဘာဝကို <ကာင်း<ကာင်း=ားလည်ပြပီဆိုရင် React ကို အ<တာ်<လး ပုိင်နိုင်သUားပြပီလ့ုိ <မြပာလ့ုိ
ရနိုင်ပါတယ်။
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props Waterfall
<=ာက်\ပ်<လ့လာမှာက<တာ့ ဟိုးအ<ပါ်က =ံပါတ် (၄) မှာ <မြပာ\ားတဲ့ props ရဲ့ အဆင့်လုိက် စီးဆင်း
ပံုကို <လ့လာVကမှာပါ။ <ပး\ားတဲ့ကုဒ်ကို <လ့လာVကည့်ပါ။ <အာက်က<=အ<ပါ်ကို <မြပာင်းမြပ=်Vကည့်ပါ။

class Title extends React.Component {
    render() {
        return  <h1>{this.props.name}</h1>;
    }
}

class Header extends React.Component {
    render() {
        return (
            <div>
                <Title name={this.props.name} />
            </div>
        )
    }
}

class App extends React.Component {
    render() {
        return (
            <div>
                <Header name="App Title" />
                ...
            </div>
        )
    }
}

Component (၃) ခုပါဝင်ပါတယ်။ App, Header =ဲ့ Title တို့ပါ။ App က Header ကို အသံုးမြပုပြပီး Header
က  Title  ကို  အသံုးမြပု\ားလုိ့  သူတို့ရဲ့  ဆက်စပ်မှုက  App  Header  Title  → → မြaစ်ပါတယ်။  Title  မှာ
အသံုးမြပုရမယ့်  name ကို  App  က တစ်ဆင့်<ကျာ်ပြပီး  Title  ကို  လှမ်း<ပးလ့ုိ မရတဲ့အတUက်  App  က<=
Header ကို <ပးပါတယ်။ Header က<=မှ Title ကို <ပး\ားတာကို သတိမြပုVကည့်ရမှာပဲ မြaစ်ပါတယ်။

React Component မှာ props Data <တUဟာ အခုလုိ တစ်ဆင့်ချင်းစီသာ အဆင့်ဆင့် လက်ဆင်ကမ်းပြပီး
<ပးသUားရပါတယ်။ အဆင့်<ကျာ်လ့ုိ မရပါဘူး။ အဆင့်<ကျာ်ချင်ရင် Context လုိ =ည်းပညာမျ ို းကို သံုးရပါ
တယ်။ ဒီအ<Vကာင်ကို<တာ့ သီးမြခား အခ=်းတစ်ခ=်း=ဲ့ <aာ်မြပ<ပးသUားမှာပဲ မြaစ်ပါတယ်။
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အခန်း (၄) – Composition and Code Splitting

Component Composition ဆိုတာ Component <တUကို လုိတဲ့<=ရာက <ခါ်ယူ အသံုးမြပုနိုင်ယံုသာမက
<ပါင်းစပ်ပြပီး<တာ့ပါ အသံုးမြပုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သ<ဘာသဘာဝပါ။ ဒီကုဒ်ကို <လ့လာVကည့်ပါ။

class Toolbar extends React.Component {
    render() {
        return (
            <div style={{ background: 'cyan', padding: 10 }}>
                {this.props.children}
            </div>
        );
    }
}

class App extends React.Component {
    render() {
        return (
            <div>
                <Toolbar>
                    <h1>Hello React</h1>
                    <h2>Component composition</h2>
                </Toolbar>
            </div>
        )
    }
}

=မူ=ာမှာ  Toolbar  Component  ကို  App  က  <ခါ်သံုး\ားပါတယ်။  ဒီအတိုင်းသံုးတာ  မဟုတ်ပါဘူး။
Toolbar  Component  အတUင်းမှာ  ရိှရမယ့်  Element  <တUကို  \ည့်သUင်း  သတ်မှတ်<ပး\ားတာကို
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သတိမြပုပါ။ Toolbar Component <ရး\ားပံုကို မြပ=်<လ့လာပါ။ props.children လ့ုိ<ခါ်တဲ့ အ\ူး
တ=်aုိးတစ်ခုကို  အသံုးမြပုပြပီး  <ပါင်းစပ်သုံးaုိ့  <ပးလာတဲ့  Element  <တUကို  အသံုးမြပု  <aာ်မြပ\ားတာကို
<တU့ရမှာ မြaစ်ပါတယ်။ ရလဒ်က ဒီလိုမြaစ်မှာပါ -

ဒီ=ည်း=ဲ့  React  မှာ  Component  <တUကို  <ပါင်းစပ်  အသံုးမြပုနိုင်ပါတယ်။  လက်<တU့ပ<ရာဂျက်<တUမှာ
ကုဒ်<တUရဲ့aUဲ့စည်းပံုက ဒီလုိမျ ို း မြaစ်နိုင်ပါတယ်။

<Toolbar>
<Logo image="/path/to/image" />
<Title>

<Heading>App Title</Heading>
<SubHeading>App Tag Line</SubHeading>

</Title>
<Menu>

<MenuItem value="Home" />
<MenuItem value="Users" />

</Menu>
</Toolbar>
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Code Splitting
အခု=မူ=ာ<တUမှာ ကုဒ်အားလံုးကို App.js တစ်aုိင်\ဲမှာ အကု=်စု<ရး\ားတာပါ။ ဒီလုိအကု=်စု<ရးမယ့်
အစား  လက်<တU့မှာ  Component  တစ်ခုကို  aုိင်တစ်ခု=ဲ့  ခUဲ<ရးသင့်ပါတယ်။  ခU<ဲရးပံု<ရး=ည်းက
အသစ်အဆ=်း<တာ့  မဟုတ်ပါဘူး။  ES6  Module  <ရး\ံုးကိုပဲ  အသံုးမြပုရမှာ  မြaစ်ပါတယ်။  ဥပမာ  -
Toolbar Component ကုဒ်<တUကို Toolbar.js \ဲမှာ အခုလုိ <ရးလို့ရနိုင်ပါတယ်။

import React from 'react';

class Toolbar extends React.Component {
    render() {
        return (
            <div style={{ background: 'cyan', padding: 10 }}>
                {this.props.children}
            </div>
        );
    }
}

export default Toolbar;

<=ာက်ဆုံးမှာ  Toolbar  ကို  Export  လုပ်<ပး\ားတာ<လး မ<မ့ပါ=ဲ့။ တစ်မြခား သတိမြပုစရာ<တU အ<==ဲ့
Component    ရဲ့အမည်ကို    Capital  Case    =ဲ့  <ပးရတယ်   ဆိုတဲ့  အချက်=ဲ့  Component    aုိင်အမည်ဟာ  
Component   အမည်=ဲ့ တူသင့်တယ်   ဆိုတဲ့ အချက်ပါပဲ။ မတူလည်း ဘာမှ<တာ့ မမြaစ်ပါဘူး။ ဒါ<ပမယ့် တူ
<အာင်<ပးမှသာ  Consistence  မြaစ်မှာပါ။ ဒီလုိ aုိင်ခUဲ<ရး\ားတဲ့  Component  ကို  App.js မှာ အခုလုိ
<ခါ်သုံးနိုင်ပါတယ်။
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import React from 'react';
import Toolbar from './Toolbar';

class App extends React.Component {
    render() {
        return (
            <div>
                <Toolbar>
                    <h1>Hello React</h1>
                    <h2>Component composition</h2>
                </Toolbar>
            </div>
        )
    }
}

export default App;

Toolbar  ကို  Import  လုပ်ပြပီး  ဆက်သံုးသUားယံုပါပဲ။  Import  လုပ်တဲ့အခါ  အမည်ကို  တစ်မြခားအမည်=ဲ့
<မြပာင်း<ပးမယ်ဆိုလည်း ရနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ -

import MyBar from './Toolbar';

ဒါဆိုရင် အသံုးမြပုတဲ့အခါ <MyBar> လ့ုိ သံုး<ပးရမှာပါ။ ရတယ်လ့ုိ<မြပာတာပါ၊ <ကာင်းတာ<တာ့ သ့ူမူရင်း
Component အမည်အတိုင်း အသံုးမြပုနိုင်ရင် အ<ကာင်းဆုံးပါပဲ။

ကုဒ်=မူ=ာ<တUကို  <ရးပြပီးသားအသင့်လုိချင်ရင်  https://github.com/eimg/react-book မှာ  Download
ရယူနိုင်ပါတယ်။

https://github.com/eimg/react-book
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အခန်း (၅) – Component Style

React Component  <တUရဲ့  Style  အတUက် =ည်းပညာအမျ ို းမျ ို း  ရှိပါတယ်။  CSS Module, CSS in JS,
Styled  Component  စသမြaင့်  ရှိVကပါတယ်။  CSS  Module  လုပ်<ဆာင်ချက်က<တာ့  ပ<ရာဂျက်\ဲမှာ
ပါဝင်ပြပီးသားပါ။ ဥပမာ - Toolbar.css အမည်=ဲ့ အခုလုိ <ရး\ားတယ်ဆိုVကပါစို့ -

.toolbar {
background: cyan;
padding: 10;

}

ဒီ  CSS  ကုဒ်aုိင်ကို  Module  တစ်ခုလုိ  သ<ဘာ\ားပြပီး  ES6  Import  =ဲ့  Import  လုပ်ယူလို့  ရပါတယ်။
Toolbar.js ရဲ့ကုဒ်က ဒီလုိမြaစ်သUားမှာပါ။

import React from 'react';
import './Toolbar.css';

class Toolbar extends React.Component {
    render() {
        return (
            <div className="toolbar">
                {this.props.children}
            </div>
        );
    }
}

export default Toolbar;
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CSS aုိင်ကို တုိက်ရိုက် Import လုပ်\ားတာကို <တU့ရမှာ မြaစ်ပါတယ်။ သတိမြပုစရာက<တာ့ ရိုးရိုး HTML
မှာလုိ Element Class အတUက် class Attribute ကို<တာ့ သံုးလ့ုိ မရပါဘူး။ className လ့ုိ သံုး<ပးရ
ပါတယ်။ id =ဲ့ တစ်မြခား Attribute ကို<တာ့ ရိုးရိုး HTML မှာလုိပဲ သံုးလ့ုိရပါတယ်။

CSS in JS
CSS in JS  =ည်းပညာကလည်း ပ<ရာဂျက်\ဲမှာ ပါပြပီးသားပါပဲ။  <ရး=ည်း  (၂)  =ည်း=ဲ့  <ရးနိုင်ပါတယ်။
ပ\မ=ည်းက<တာ့ Inline Style ကို အသံုးမြပုမြခင်းမြaစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပါ - 

render() {
    return (
        <div style={{ background: 'cyan', padding: 10 }}>
            {this.props.children}
        </div>
    );
}

style Attribute ကိုသုံးပြပီး<တာ့ CSS Style <တUကို JSON အ<==ဲ့ <ပးလုိက်တာပါ။ တU=့်ကUင်း နှစ်\ပ်
ဆိုတာသတိမြပုပါ။ ပ\မတU=့်ကUင်းက JSX ကို JavaScript Expression မြaစ်<Vကာင်းသိ<စပြပီး ဒုတိယတU=့်
ကUင်းက JSON အတUက်ပါ။ 

CSS Style Code <တU <ရးတဲ့အခါ ရိုးရိုး  CSS  <ရ\ံုးအတိုင်း <ရးယံုပါပဲ။ ခြွခင်းချက်<တUရှိ<ပမယ့် အများ
ကြကီး<ခါင်းစားခံပြပီး မှတ်မ<=ပါ=ဲ့ဦး။ သံုးခုမှတ်\ားရင် ရပါပြပီ။ CSS Property   <တUကို   Camel Case   =ဲ့ <ရး  
ရပါတယ်။   px   Unit    <တU \ည့်<ရးစရာ မလုိပါဘူး။    JSON Format   =ဲ့ <ရးရတာမြaစ်လ့ုိ    Style Property  
တစ်ခု=ဲ့တစ်ခုကို ရိုးရိုး   CSS   မှာလုိ   Semi-colon   =ဲ့ မမြခားဘဲ   Comma   =ဲ့ မြခား<ပးရတယ်   ဆိုတဲ့အချက်<တU
မှတ်\ားရင် ရပါပြပီ။ ဥပမာ ဒီလိုပါ -
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render() {
    let parent = 200;
    let height = 150;
    return (
        <div style={{ marginBottom: parent – height, 

border: '1px solid red' }}>
            {this.props.children}
        </div>
    );
} 

CSS မှာ margin-bottom လ့ုိ<ရး<ပမယ့် CSS in JS မှာ marginBottom လ့ုိ<ရးပါတယ်။ px Unit
\ည့်စရာ မလုိတဲ့အတUက်  လုိအပ်ရင် တ=်aုိး<တUကို  <ပါင်းနှုတ်<မြမှာက်စား  လုပ်လ့ုိရပါတယ်။  border
အတUက်<တာ့  1px solid red လ့ုိ  <ပး\ားပါတယ်။  px Unit  \ည့်<ပး\ားပါတယ်။ <ပးလ့ုိရပါ
တယ်။ Quote အaUင့်အပိတ်\ဲမှာ<တာ့ မြaစ်ရပါတယ်။

CSS  <တU များလာတဲ့အခါ မြပင်ဆင်\ိမ်းသိမ်းရလUယ်<အာင် ဒုတိယ <ရး=ည်းအ<==ဲ့  အခုလုိ ခUဲ<ရး\ား
သင့်ပါတယ်။

const styles = {
    toolbar: {
        marginBottom: 20,
        border: '1px solid red',
    }
}

ပြပီး<တာ့မှ လုိတဲ့<=ရာမှာ အခုလုိ \ည့်သံုးလုိက်တာ ပုိ<ကာင်းပါတယ်။

render() {
    return (
        <div style={styles.toolbar}>
            {this.props.children}
        </div>
    );
} 
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style     အတUက် တU=့်ကUင်း နှစ်\ပ်မလုိ<တာ့တာကို သတိမြပုပါ  ။  တစ်ခု\က်ပုိတဲ့  Style သတ်မှတ်ချက်
ကို Component မှာ တUဲသံုးချင်လည်း ရပါတယ်။ ဥပမာ - Style က ဒီလုိသတ်မှတ်\ားတယ် ဆိုပါစို့။

const styles = {
    toolbar: {
        marginBottom: 20,
        border: '1px solid red',
    },
    dark: {
        background: 'purple',
        color: 'white',
    }
}

Component မှာ အခုလုိ အလUယ်တစ်ကူ ယူသံုးလုိက်လ့ုိ ရပါတယ်။

render() {
    return (
        <div style={styles.toolbar, styles.dark}>
            {this.props.children}
        </div>
    );
}

တUဲသံုးချင်တဲ့ Style <တUကို Comma <လးခံပြပီး \ည့်သUားလုိက်တာပါပဲ။

<=ာက်တစ်=ည်းမြaစ်တဲ့  Styled Component က<တာ့ ပ<ရာဂျက်\ဲမှာ အသင့်မပါပါဘူး။ Package \ပ်
\ည့်ပြပီးမှ  အသံုးမြပုလ့ုိရမှာမြaစ်လ့ုိ  ဒီတစ်=ည်းကို<တာ့  ချ=်\ားလုိက်ပါမယ်။  React  =ဲ့ပက်သက်ပြပီး
<ကာင်း<ကာင်း ကျင်လည်လာပြပီဆို<တာ့မှ ကိုယ့်ဘာသာ ဆက်<လ့လာရမှာပါ။
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အခန်း (၆) – Functional Components

ဟိုး<ရှ့ပုိင်းမှာ <မြပာ\ားပါတယ်။ React Component တစ်ခုတည်<ဆာက်aုိ့ အ<မြခခံလုိအပ်ချက် အ<==ဲ့
React.Component ကို  Extend လုပ်\ားတဲ့  Class တစ်ခုမြaစ်ရမယ်၊ render() Method ပါရမယ်၊
Element  တစ်ခုကို  Return  မြပ=်<ပးရမယ်လ့ုိ <မြပာခဲ့ပါတယ်။ လက်<တU့မှာ  React Component  တစ်ခု
တည်<ဆာက်a့ုိ =ည်းလမ်း အမျ ို းမျ ို း ရှိပါတယ်။ ဒီတိုင်း<ရးရင်<တာင် ရပါတယ်။

const Header = <div><h1>Header</h1></div>;

ဒါလည်း  လက်<တU့အသံုးချလ့ုိရတဲ့  <Header> Component  မြaစ်သUားတာပါပဲ။  ဒီ\က်ပိုအ<ရးပါတဲ့
=ည်းလမ်းက<တာ့  Function  ကို အသံုးမြပုပြပီး  Component  <တU တည်<ဆာက်တဲ့=ည်း မြaစ်ပါတယ်။ သူ
မှာလည်း လုိအပ်ချက် (၃) ချက် ရိှပါတယ်။

၁။ React Namespace <အာက်မှာ ရိှရပါမယ်။
၂။ props ကို Argument အ<==ဲ့ လက်ခံရပါမယ်။
၃။ Element တစ်ခုကို Return မြပ=်<ပးရပါမယ်။

React Namespace <အာက်မှာ ရှရိမယ်ဆိုတာ React ကို  Import လုပ်\ားရမယ်လ့ုိ <မြပာတာပါ။ ဒီကုဒ်
ကို <လ့လာVကည့်ပါ။
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import React from 'react';

function Header(props) {
return (

<div>
<h1>{props.name}</h1>

</div>
);

}

export default Header;

React ကို Import လုပ်\ားပါတယ်။ Header Function က props ကို လက်ခံ\ားပါတယ်။ ပြပီး<တာ့
Element တစ်ခုကို Return မြပ=်<ပးပါတယ်။ ဒါ<Vကာင့် ဒါဟာ မြပည့်စုံတဲ့ React Component တစ်ခု မြaစ်ပါ
တယ်။  props ကို  အသံုးမြပုတဲ့အခါ  this.props လ့ုိ<မြပာစရာမလုိဘဲ  တိုက်ရိုက်  သံုး\ားတာကို
သတိမြပုပါ။  တစ်လက်စတည်း  Export  လုပ်ပုံလုပ်=ည်း  ဟာလည်း  အတူတူပဲဆိုတာ  သိ<စချင်လ့ုိ
တစ်ခါတည်း \ည့်ပြပီး Export လုပ်မြပ\ားပါတယ်။

ရိုးရိုး  Function  ကို  မသုံးဘဲ  Arrow Function  ကို  သံုးမယ်ဆိုရင်လည်း ရပါတယ်။ <ရး=ည်းက ဒီလုိမြaစ်
သUားမှာပါ။

const Header = props => {
return (

<div>
<h1>{props.name}</h1>

</div>
);

}

ဒီ\က်ကုဒ်ပုိတိုချင်ရင် ဒီတိုင်း<ရးလည်း ရပါတယ်။

const Header = props => (
<div>

<h1>{props.name}</h1>
</div>

);
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Arrow Function  မှာ တစ်<Vကာင်းတည်းဆိုရင်  တU=့်ကUင်း=ဲ့  return မလုိဘူး<လ။  သံုး\ားတာ တU=်
ကUင်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဝုိက်ကUင်းပါ။ အ့ဲဒါ<လးကို <သချာVကည့်a့ုိလုိပါတယ်။

Function Component <တUဟာ Functional Programming က<ပးတဲ့ အားသာချက်<တUကို ရပါတယ်။
အ့ဲဒါ<တUအ<Vကာင်း အ<သးစိတ်<တာ့ \ည့်မ<မြပာ<တာ့ပါဘူး။ တစ်မြခားမြမင်သာတဲ့ အားသာချက်က<တာ့
ကုဒ်ရဲ့ တို<တာင်းကျစ်လစ်မှုပဲ မြaစ်ပါတယ်။ ဒါ<Vကာင့် ဒီ<ရး=ည်းကို သိသUားပြပီဆိုရင် Class <တU မသံုးချင်
<တာ့ဘဲ Function ကိုပဲ သ<ဘာကျပြပီး ဆက်သံုးသUားVက<လ့ ရှိပါတယ်။

React  Basic  အခ=်းမှာ  <ပးခဲ့တဲ့  ကုဒ်=မူ=ာကို  Function  <တU=ဲ့  <မြပာင်း<ရးVကည့်ရ<အာင်။ Item
Component ကို အရင်<ရးပါမယ်။ ဒီလုိပါ -

const Item = props => {
    return (
        <li>
            {props.name},
            ${props.price}
        </li>
    )
}

ဒီကုဒ်ကို ဒီ\က်တိုသUား<အာင် အခုလုိ<ရးလ့ုိလည်း ရပါ<သးတယ်။

const Item = ({ name, price }) => (
    <li>{name}, ${price}</li>
)

ကုဒ်ရဲ့ တို<တာင်းကျစ်လစ်မှုက ဘာမှမဆိုင်<တာ့ပါဘူး။ မလုိအပ်တဲ့ aUဲ့စည်းပံုကုဒ်<တU=ဲ့ ရှုပ်<=စရာ မလုိ
<တာ့ပါဘူး။ Object Destructure <ရး=ည်းကိုသံုးပြပီး props ကို စလက်ခံကတည်းက name =ဲ့ price
အမြaစ်  မြa=့်ပြပီးလက်ခံ\ားတာပါ။  ဒီ<ရး=ည်းကို  ပုိပြပီး<တာ့  အသံုးမြပုa့ုိ  တိုက်တU=်းပါတယ်။ ဆက<်ရးတဲ့
ကုဒ် တိ<ုတာင်းကျစ်လစ် သUားယံုသာမက၊ ဒီ =မူ=ာကုဒ်ကို တစ်ချက်Vကည့်လုိက်တာ=ဲ့  name =ဲ့  price
လုိအပ်ပါလား ဆိုတာကို အလUယ်တစ်ကူ သိနိုင်လ့ုိ <ရရှည်မြပုမြပင်\ိမ်းသိမ်းရ လUယ်ကူတဲ့ကုဒ် မြaစ်သUား<စ
မှာပါ။
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App Component ကုဒ်ကို<တာ့ ဒီလုိ<ရးရမှာပါ။

const App = props => {
    return (
        <div>
            <ul>
                <Item name="Apple" price="0.99" />
                <Item name="Orange" price="0.89" />
            </ul>
        </div>
    )
}

သူကို<တာ့ တို<အာင် \ပ်မချုံ့<တာ့ပါဘူး။ တU=့်ကUင်း=ဲ့ return =ဲ့ အမြပည့်အစုံပဲ <ရး\ားပါ<တာ့မယ်။
<=ာက်\ပ် \ပ်မြaည့်ရမယ့် ကုဒ်<တU ရှိ<သးလ့ုိပါ။

state in Function Component
လက်ရှိဒီစာ<ရး<=ချ=ိ်မှာ <=ာက်ဆုံး  React Version က 16.3.1 မြaစ်ပါတယ်။ React 15.8.0 မတိုင်ခင်\ိ
Function Component  <တUမှာ  state ကို  အသံုးမြပုလ့ုိမရပါဘူး။  ဒါ<Vကာင့်  state အသံုးမြပုaို့လုိရင်
Class Component  ကိုပဲ သံုးရပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်  Function Component  ကို  Redux  လုိ  State  =ည်း
ပညာ=ဲ့ တUဲသုံးရပါတယ်။ Redux အ<Vကာင်းကို တစ်ခ=်းသပ်သပ် <=ာက်မှ <မြပာပါမယ်။ 

အခုချ=ိ်မှာ<တာ့  Hook  လ့ုိ<ခါ်တဲ့  =ည်းပညာ<တUရဲ့ အကူအညီ=ဲ့  Function Component  <တUမှာလည်း
state ကို  အသံုးမြပုလ့ုိရပါပြပီ။  useState(),  useReducer(),  useEffect() စသမြaင့်
Build-in Hook Function <တUရှိပါတယ်။ အ့ဲဒီ\ဲက useState() ကိုအသံုးမြပုပြပီး state <တUစီမံပုံကို
<aာ်မြပသUားပါမယ်။

ဒီကုဒ်ကို <လ့လာVကည့်ပါ။

let [ name, setName ] = React.useState('Bob');
let [ age, setAge ] = React.useState(22);
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React.useState() Function  က  တ=်aုိး  (state)  =ဲ့  အ့ဲဒီတ=်aုိးကို  မြပင်လ့ုိရတဲ့  Function
(setState)  ကို  မြပ=်<ပးပါတယ်။  Array  တစ်ခုအ<==ဲ့  မြပ=်<ပးလ့ုိ  Destructure  လုပ်ပြပီး  လက်ခံရပါ
တယ်။  state =ဲ့  setState လ့ုိ အမည်ကို<ပးလ့ုိရသလုိ တစ်မြခား ကြကိုက်တဲ့အမည်လည်း <ပးလ့ုိရပါ
တယ်။ <ပး\ားတဲ့ =မူ=ာ ပ\မတစ်<Vကာင်းမှာ name ဆိုတဲ့ state တ=်aုိး=ဲ့ setName() ဆိုတဲ့ အ့ဲ
ဒီတ=်aုိးကို  မြပင်လ့ုိရတဲ့  Function  ကိုရပြပီး၊  ဒုတိယ  တစ်<Vကာင်းမှာ  age ဆိုတဲ့  state တ=်aုိး=ဲ့
setAge() ဆိုတဲ့  Function  ကို ရပါတယ်။  useState() ကို <ခါ်ယူစဉ်မှာ <ပးလုိက်တဲ့  Argument
က state အတUက် Default Value မြaစ်သUားပါတယ်။ ဒါ<Vကာင့် လက်ရှိ name ရဲ့တ=်aုိးဟာ Bob မြaစ်<=
ပြပီး age ရဲ့တ=်aုိးက<တာ့ 22 မြaစ်<=ပါတယ်။

name တ=်aုိး<မြပာင်းချင်ရင် အခုလုိ အလUယ်တစ်ကူ<မြပာင်းနိုင်ပါတယ်။

setName('Tom'); // => name = Tom

age ကို <မြပာင်းချင်ရင်လည်း ဒီလုိပါပဲ၊ အလUယ်တစ်ကူ <မြပာင်းနိုင်ပါတယ်။

setAge(23); // => age = 23

ဒီ=ည်းကို အသုံးမြပုပြပီး App Component ကို မြပ=်<ရးVကည့်ပါမယ်။ ဒီလုိပါ -

const App = props => {
    let [ items, setItems ] = React.useState([
        { id: 1, name: 'Apple', price: 0.99 },
        { id: 2, name: 'Orange', price: 0.89 },
    ]);

    return (
        <div>
            <ul>
              {items.map(i => <Item name={i.name} price={i.price} />)}
            </ul>
        </div>
    )
}
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ဒီအဆင့်မှာ  useState() ရဲ့  အကူအညီ=ဲ့  items =ဲ့  setItems() ရသUားပါပြပီ။  items အတUက်
JSON Array  တစ်ခုကိုလည်း  Default Value  အ<==ဲ့<ပး\ားပါတယ်။ ပြပီးတဲ့အခါ  items ကို  map()
လုပ်ပြပီး <aာ်မြပ<စပါတယ်။ add() Function တစ်ခု <ရးVကည့်ပါမယ်။ ဒီလုိမြaစ်မှာပါ။

let add = () => {
    setItems([
        ...items,
        { id: 3, name: 'Banana', price: 0.75 }
    ]);
}

setItems() ကို Class Component ရဲ့ setState() အသုံးမြပုသကဲ့သ့ုိပဲ အသံုးမြပုသUားတာပါ။ ဒါကို
Input Ref <တUဘာ<တU အမြပည့်အစုံ=ဲ့ <ရးလိုက်မယ်ဆိုရင် အခုလုိ ရပါလိမ့်မယ်။

import React, { createRef, useState } from 'react';

const Item = ({ name, price }) => (
    <li>{name}, ${price}</li>
)

const App = props => {
    let [ items, setItems ] = useState([
        { id: 1, name: 'Apple', price: 0.99 },
        { id: 2, name: 'Orange', price: 0.89 },
    ]);

    let nameRef = createRef();
    let priceRef = createRef();

    let add = () => {
        let id = items.length + 1;
        let name = nameRef.current.value;
        let price = priceRef.current.value;

        setItems([
            ...items,
            { id, name, price }
        ]);
    }
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    return (
        <div>
            <ul>
                {items.map(i => (
                    <Item 
                        key={i.id}
                        name={i.name}
                        price={i.price}
                    />
                ))}
            </ul>
            <input type="text" ref={nameRef} /><br />
            <input type="text" ref={priceRef} /><br />
            <button onClick={add}>Add</button>
        </div>
    )
}

export default App;

အစက<=အဆုံးပါတဲ့  ကုဒ်အမြပည့်အစုံပါ။  ကူးယူ<ရးစမ်းVကည့်ရင် ဟိုး  React Basic  အခ=်းမှာ  <ရးခဲ့တဲ့
ကုဒ်=ဲ့ တူညီတဲ့ရလဒ်ကို ရမှာပါ။ ရလဒ်တူသလုိ <ရး\ားတဲ့ ကုဒ်ရဲ့ သ<ဘာသဘာဝကလည်း ခပ်ဆင်ဆင်
ပဲ မြaစ်ပါတယ်။ Class <တUအစား Function <တUမြaစ်သUားတာပဲ ကUာပါတယ်။

ဟိုးအ<ပါ်ဆုံးက  Import  မှာ  createRef =ဲ့  useState ကို  တစ်ခါတည်း  Destructure  လုပ်ပြပီး
Import လုပ်\ားတာကို သတိမြပုပါ။ ဒီ=ည်း=ဲ့ Import လုပ်<တာ့ ဆက<်ရးတဲ့ကုဒ်မှာ တိုပြပီး ရှင်းသUားတာ
<ပါ့။
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အခန်း (၇) – Context

React Component  <တUမှာ ပံုမှ=်အားမြaင့်  Data  <တUဟာ Parent to Child  လက်ဆင့်ကမ်းပြပီး  props
အ<==ဲ့ စီးဆင်းရတာကို <aာ်မြပခဲ့ပြပီးမြaစ်ပါတယ်။ <=ာက်တစ်<ခါက်<လာက် မြပ=်Vကည့်ရ<အာင်ပါ။

const App = props => {
    return <Header name="Hello React" />
}

const Header = props => {
    return <Title name={props.name} />
}

const Title = props => {
    return <h1>{props.name}</h1>
}

App Component က Hello React ဆိုတဲ့ တ=်aုိးကို Header Component \ံ name props အ<==ဲ့ <ပး
ပါတယ်။ Header က လက်ခံရရှိတဲ့ name ကို Title Component ရဲ့ props အမြaစ် လက်ဆင့်ကမ်း <ပးပါ
တယ်။  <=ာက်ဆုံးမှာ  Title  Component  က လက်ခံရရှိတဲ့  name props  ကို  အသံုးမြပုပါတယ်။  ဒီလုိ
တစ်ဆင့်ချင်းသာ သUားရပြပီး  App က Title  အကို အဆင့်<ကျာ်ပြပီး တိုက်ရိုက်  Data <ပးလ့ုိမရသလို၊  Title
ကလည်း App ဆီက Data <တUကို အဆင့်<ကျာ်ပြပီး လှမ်းယူလ့ုိ မရပါဘူး။

Context   ဆိုတာ လုိရင်းက<တာ့   Data   <တU အဆင့်<ကျာ် <ပးလ့ုိရ<အာင်၊ ယူလ့ုိရ<အာင် a=်တီး<ပး\ား  
တဲ့ =ည်းပညာတစ်ခုပါ။ ပြပီးခဲ့တဲ့ =မူ=ာကို Context သံုးပြပီး အခုလုိ <ရးနိုင်ပါတယ်။
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const MyContext = React.createContext();

const App = props => {
    return (
        <MyContext.Provider name="Hello React" />
            <Header />
        </MyContext.Provider>
    )
}

const Header = props => {
    return <Title />
}

const Title = props => {
    return (
        <MyContext.Consumer>
            { name => <h1>{name}</h1> }
        </MyContext.Consumer>
    )
}

ပ\မဆုံးအ<==ဲ့  App Component က name ကို  Context Provider မှာ<ပးလုိက်ပါတယ်။ Header ကို
မ<ပး<တာ့ပါဘူး။ Header ကလည်း Title ကို ဘာမှမ<ပး<တာ့ပါဘူး။ Title က Context Consumer ကို
သံုးပြပီး<တာ့ name ကို တိုက်ရိုက် ရယူလုိက်မြခင်းပဲ မြaစ်ပါတယ်။ ဒါ<Vကာင့် လုိအပ်တဲ့ Data ကို အဆင့်ဆင့်
လက်ဆင့်ကမ်း<=a့ုိ  မလုိ<တာ့ပဲ  တိုက်ရိုက်ရရှိသUားပါပြပီ။  =မူ=ာမှာက  Component  သံုးခုတည်းမ့ုိလုိပါ။
လက်<တU့မှာ  Component  <ပါင်းအဆင့်ဆင့်  မြaစ်လာမယ်ဆိုရင်  ဒီ=ည်းက သိသိသာသာ အသုံးဝင်မှာပဲ
မြaစ်ပါတယ်။

ဒီကုဒ်ကို <=ာက်တစ်မျ ို း<မြပာင်း<ရးမြပပါဦးမယ်။
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const MyContext = React.createContext("Hello React");

const App = props => {
    return <Header />
}

const Header = props => {
    return <Title />
}

const Title = props => {
    const name = React.useContext(MyContext)
    return <h1>{name}</h1>
}

Context Provider <တU Context Consumer <တU မပါ<တာ့ပါဘူး။ ပ\မဆုံး createContext() မှာ
ကတည်းက Default Value <ပးခဲ့ပါတယ်။ React က Context Provider မရှိရင် Default Value ကို သံုး
<ပးသUားမှာပါ။  Title  မှာ  Context  ကို အသံုးမြပုa့ုိအတUက်  Hook <တU\ဲက တစ်ခုမြaစ်တဲ့  Context Hook
ကို  အသံုးမြပုလုိက်လ့ုိ  Context  Consumer  ကိုလည်း  သံုးစရာ မလို<တာ့ပါဘူး။  ကုဒ်က =ည်း=ည်းပုိပြပီး
<တာ့ ရှင်းသUားပါတယ်။

အကယ်၍ Class Component <တUကို အသံုးမြပုပြပီး <ရးလုိတယ်ဆိုရင်လည်း အခုလုိ <ရးနိုင်ပါတယ်။

const MyContext = React.createContext("Hello React");

class App extends React.Component {
    render() {
        return <Header />
    }
}
class Header extends React.Component {
    render() {
        return <Title />
    }
}
class Title extends React.Component {
    static contextType = MyContext;
    
    render() {
        return <h1>{this.context}</h1>
    }
}
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အသံုးမြပုလိုတဲ့ Title Component မှာ contextType ကို Static Class Field အ<==ဲ့ <Vကမြငာ<ပးပြပီးမှ
သံုးရပါတယ်။ သံုးတဲ့အခါမှာ this.context က<= တစ်ဆင့်သာ အသုံးမြပုရလ့ုိ မျက်စိလည်ချင်စရာပါ။
Function Component ရဲ့ <ရး\ံုးက<တာ့ ပုိပြပီး =ားလည်ရ<ရာ အသံုးမြပုရပါလUယ်မယ်လ့ုိ \င်ပါတယ်။
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အခန်း (၈) – Redux

Redux ဟာ State Container =ည်းပညာလ့ုိ <ခါ်ပါတယ်။ တ=ည်းအားမြaင့် state Data <တUကို စီမံတဲ့
<=ရာမှာ  အသံုးမြပုရတဲ့  =ည်းပညာပါပဲ။  ဒီ=ည်းပညာဟာ  =ားလည်သUားရင်  ရိုးရှင်း<ပမယ့်၊  အစပုိင်းမှာ
=ားလည်ရခက်ပြပီး မျက်စိလည်<စနိုင်တဲ့ =ည်းပညာတစ်ခုပါ။ အတတ်နိုင်ဆုံး ကြကိုးစားပြပီး<တာ့ ရှင်း<အာင်
<မြပာသUားမှာ မြaစ်ပါတယ်။

ပ\မဦးဆုံး  state Date  <တUကို စီမံတဲ့  Function  တစ်ခုအ<Vကာင်း <မြပာပါမယ်။  Reducer Function
လ့ုိ <ခါ်ပါတယ်။ Redux   က   state   Data   <တUကို စီမံမ<ပးပါဘူး။ ကိုယ်တိုင်ပဲ စီမံရတာပါ  ။ အ့ဲဒီလုိ စီမံ
နိုင်aုိ့ လုိအပ်တဲ့  Container Framework ကိုသာ <ပး\ားတဲ့သ<ဘာပါ။  Reducer Function ရဲ့ အ<မြခခံ
aUဲ့စည်းပံုက ဒီလုိပါ။

function reducer(state, action) {
return state;

}

=မူ=ာမှာ Function Name ကို  reducer လ့ုိ<ပး\ား<ပမယ့် ဒီ=ာမည်က အ<ရးမကြကီးပါဘူး။ ကြကိုက်တဲ့
=ာမည် <ပးလ့ုိရပါတယ်။ အ<ရးကြကီးတာက<တာ့ state =ဲ့ action ဆိုတဲ့ Parameter နှစ်ခုပါa့ုိပါပဲ။ မ
မြaစ်မ<= ပါaို့လုိအပ်ပါတယ်။ <=ာက်\ပ်အ<ရးကြကီးတာက<တာ့ state ကို Return မြပ=်<ပးaုိ့လုိအပ်မြခင်း
မြaစ်ပါတယ်။  state Data  အကု=်လုံးကို  မြပ=်တာမြaစ်နိုင်တယ်၊  တစ်စတိ်တစ်ပုိင်းကို  မြပ=်တာ  မြaစ်နိုင်
တယ်။ ဒါက<တာ့ ကိုယ် ဒီ  Function  ကို  ဘယ်လုိ အလုပ်လုပ်<စချင်သလဲဆိုတဲ့<ပါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။
=ည်း=ည်း မြပင်လုိက်ပါမယ်။
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function reducer(state = [], action) {
if(action.type === "ADD") {

return [ ...state, action.name ];
}

return state;
}

state ရဲ့  Default  Value  ကို  Array  အလUတ်တစ်ခုလ့ုိ  သတ်မှတ်\ားတာကို  သတိမြပုပါ။  ပြပီးတဲ့အခါ
state ကို Return မြပ=်ပံုမြပ=်=ည်း <မြပာင်းသUားပါပြပီ။ action ရဲ့ Property type က ADD မြaစ်ခဲ့မယ်ဆို
ရင် မူလ state မှာ action ရဲ့ name ကို <ပါင်း\ည့်ပြပီးမှ Return မြပ=်<ပးသUားတာ မြaစ်ပါတယ်။ တစ်
မြခား  Delete,  Update,  Filter  စတဲ့  ကုဒ်<တUကို  ဒီ=ည်းအတိုင်း  ဆက<်ရးသUားရမှာပါ။  ဒါ<တUက
Programming Logic <တUမ့ုိလို့ ဒီ<=ရာမှာ =မူ=ာ <ရးမမြပ<တာ့ပါဘူး။ ကုဒ်ရှည်ပြပီး Vကည့်ရခက် =ားလည်
ရခက်သUားမှာ စိုးလို့ပါ။ ဒီ  Logic  <တUကို<တာ့ လကရ်ှိသိ\ားတဲ့  ဗဟုသုတ<ပါ်မှာ မူတည်ပြပီး ကိုယ်တိုင်
ကြကံဆပြပီး <ရးရ<တာ့မှာပါ။ ဒီ<=ရာမှာ<တာ့ Redux ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပံုကိုသာ ဆက်ရှင်းမြပသUားမှာပါ။

Redux  ရဲ့  createStore() လ့ုိ  <ခါ်တဲ့  Function  ကို  အသံုးမြပုပြပီး  State  Container  တစ်ခု
တည်<ဆာက် နိုင်ပါတယ်။ Reducer Function ကို Argument အ<==ဲ့ <ပးရပါတယ်။ ဒီလိုပါ။

const store = Redux.createStore(reducer);

ပြပီးတဲ့အခါ  dispatch() လ့ုိ<ခါ်တဲ့  Function တစ်ခု\ပ်မှတ်ရပါမယ်။  State Container  \ဲက state
ကို မြပင်ချင်ရင် dispatch() =ဲ့ မြပင်ရပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင် မြပင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူက Reducer ကို
သံုးပြပီး  အလုပ်လုပ်<ပးတာပါ။  တ=ည်းအားမြaင့်  dispatch()     ဆိုတာ    reducer()     ကို  <ခါ်<ပးတဲ့  

Function   လ့ုိ ဆိုနိုင်ပါတယ်  ။ dispatch() ကို <ခါ်တဲ့အခါ action ကို Argument အ<==ဲ့ \ည့်<ပး
ရပါတယ်။ ဥပမာ -

store.dispatch({  type: "ADD", name: "Apple" });

// => state = [ Apple ]



React – လိမေု - တိမေု - ရှင်း – အခ=်း (၈) – Redux 63

store.dispatch({  type: "ADD", name: "Orange" });

// => state = [ Apple, Orange ]

store.dispatch({  type: "ADD", name: "Mango" });

// => state = [ Apple, Orange, Mango ]

dispatch() Function ကို <ခါ်စဉ်မှာ <ပးလုိက်တဲ့ type: ADD <Vကာင့် state \ဲမှာ name <တU
တိုးတိုးသUားတဲ့ သ<ဘာကို <တU့ ရမှာ မြaစ်ပါတယ်။ type: ADD ဆိုရင် state \ဲမှာ name တိုးပြပီး မြပ=်
<ပးa့ုိကို ကျွ=်<တာ်တို့ကိုယ်တိုင် reducer() \ဲမှာ <ရး\ားခဲ့တယ်<လ။

တစ်ကယ်<တာ့  ဒါပါပဲ။  Redux  ရဲ့  အ<မြခခံ  ပြပီးသUားပါပြပီ။  မျက်စိလည်<=<သးရင်  <=ာက်တစ်<ခါက်
<လာက်  မြပ=်aတ်Vကည့်ပါ။  လက်<တU့  စမ်းVကည့်လို့<တာ့  ရဦးမှာ  မဟုတ်ပါဘူး။  စမ်းလို့ရတဲ့  ကုဒ်
အမြပည့်အစုံကို  <ပး\ားတာ မဟုတ်ဘဲ အလုပ်လုပ်ပံု သ<ဘာသဘာဝကို အရှင်းဆုံး=ားလည်<စမယ့် =မူ
=ာကို <ပး\ားတာမ့ုိလို့ပါ။

React & Redux
ဒီတစ်ခါ<တာ့ လက်<တU့စမ်းလို့ရတဲ့ ကုဒ်အမြပည့်စုံကို =မူ=ာ<ပးပါ<တာ့မယ်။ ပ\မဆုံးအ<= create-
react-app =ဲ့  React  ပ<ရာဂျက်  အသစ်တစ်ခု  <ဆာက်လုိက်ပါ။  ပြပီးတဲ့အခါ  သူ့\ဲမှာ  NPM  ရဲ့
အကူအညီ=ဲ့ redux =ဲ့ react-redux  တို့ကို Install လုပ်<ပးရပါမယ်။

>> create-react-app hello-redux
>> cd hello-redux
>> npm i redux react-redux

ပြပီးတဲ့အခါ index.js ကို aUင့်ပြပီး ဒီကုဒ်ကို <ရး<ပးရပါမယ်။
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import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';
import './index.css';
import App from './App';
import * as serviceWorker from './serviceWorker';

import { createStore } from 'redux';
import { Provider } from 'react-redux';

const store = createStore((state = [], action) => {
  if(action.type === "ADD") return [ ...state, action.item ];
  return state;
});

ReactDOM.render(
  <React.StrictMode>
    <Provider store={store}>
      <App />
    </Provider>
  </React.StrictMode>,
  document.getElementById('root')
);

// If you want your app to work offline and load faster, you can change
// unregister() to register() below. Note this comes with some pitfalls.
// Learn more about service workers: https://bit.ly/CRA-PWA
serviceWorker.unregister();

အကု=်မြပ=်<ရးစရာမလုိပါဘူး။  =မူ=ာမှာ  Bold  လုပ်<ပး\ားတဲ့  အပုိင်းပဲ  မြaည့်ရမှာပါ။  ကျ=်တာက =ဂို
ကတည်းက ပါလာတဲ့  ကုဒ်<တUပါ။  =ည်း=ည်း ရှင်းမြပပါမယ်။ ပ\မဆုံး  createStore Function  ကို
redux က <=  Import  လုပ်ယူပါတယ်။ ပြပီးတဲ့အခါ  Provider  လ့ုိ  <ခါ်တဲ့  Component  ကို  react-
redux က<=  Import  လုပ်ယူပါတယ်။  React  မှာ  Design  Pattern  <တU  ရိှပါတယ်။  Container
Component  ဆိုတာ  လည်း  တစ်ခုအပါအဝင်  မြaစ်ပါတယ်။  <လး=က်တဲ့  အ<Vကာင်းအရာ<တUမ့ုိလ့ုိ
အ<သးစိတ်ကို<တာ့ <=ာက်မှ ဆက်<လ့လာပါ။ <လာ<လာဆယ်မှာ ဒီလုိ အလUယ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ React
Component <တU တည်<ဆာက်တဲ့အခါ အခုလုိ ပံုစံတည်<ဆာက်a့ုိကို အား<ပးVကပါတယ်။

<Container>
<UI />

</Container>
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Container Component \ဲမှာ UI Component ကို \ားပါတယ်။ state     အပါအဝင်   Data   =ဲ့ပက်သက်  

တဲ့ ကိစ္စအားလံုးကို    Container    မှာပဲ လုပ်ပြပီး    UI    မှာ အသUင်းအမြပင်ပုိင်းပဲ ပါပါမယ်  ။  UI  မှာ  Data  စီမံမှုကို
လံုးဝ  မလုပ်တဲ့  <ရးဟ=်  မြaစ်ပါတယ်။  ဒီ=ည်း=ဲ့  Data  =ဲ့  UI  ကို  ခUဲ\ုတ်လုိက်လ့ုိ  ပုိပြပီး<တာ့  မြပုမြပင်
\ိ=်းသိမ်းရ လUယ်ကူတဲ့ ကုဒ်ကို ရမှာမြaစ်ပါတယ်။  react-redux က<= ယူ\ားတဲ့  Provider  ဆိုတာ
Container Component တစ်မျ ို း မြaစ်ပါတယ်။ ဘယ်လုိသုံး\ားလဲဆိုတာ <အာက်=ားမှာ Vကည့်လုိက်ပါ။

<Provider store={store}>
<App />

</Provider>

ဒီသ<ဘာပါပဲ။ store ဆိုတဲ့ Data ကို Provider ကပဲ စီမံမှာမြaစ်ပြပီး App မှာ Data စီမံတဲ့အလုပ်ကို မလုပ်
<တာ့ဘူးဆိုတဲ့ သ<ဘာပါ။ ဒီ<=ရာမှာ  store ဆိုတာ<လး လုိလာလ့ုိ သ့ူအ<ပါ်မှာ  createStore()
Function ရဲ့ အကူအညီ=ဲ့ store တစ်ခုတည်<ဆာက်\ားတာကို <တU့နိုင်ပါတယ်။ Reducer Function
ကို  သပ်သပ်<ရးမ<=<တာ့ပဲ  createStore() \ဲမှာပဲ  Arrow Function  =ဲ့  တစ်ခါတည်း<ရး\ားပါ
တယ်။ ပြပီးတဲ့အခါ App.js မှာ <ရးရမယ့်ကုဒ်က ဒီလုိပါ။

import React, { createRef } from 'react';
import { connect } from 'react-redux';

const Item = ({ name, price }) => (
    <li>{name}, ${price}</li>
)

const App = props => {
    let nameRef = createRef();
    let priceRef = createRef();

    const add = () => {
        props.add(

props.items.length + 1,
nameRef.current.value,
priceRef.current.value

    );
    }
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    return (
        <div>
            <ul>
                {props.items.map(i => (

<Item 
key={i.id}
name={i.name} 
price={i.price} 

/>
  )}

            </ul>
            <input type="text" ref={nameRef} /><br />
            <input type="text" ref={priceRef} /><br />
            <button onClick={add}>Add</button>
        </div>
    )
}

const stateToProps = state => {
    return {
        items: state
    };
}

const dispatchToProps = dispatch => {
    return {
        add: (id, name, price) => {
            dispatch({ 

type: 'ADD', 
item: { id, name, price } 

   });
        }
    }
}

const ReduxApp = connect(stateToProps, dispatchToProps)(App);

export default ReduxApp;

ရိှသမbကုဒ်အကု=်မြပ\ားလုိ့  မျက်စိ<=ာက်သUားနိုင်<ပမယ့်  ကုဒ်အများစုက  အရင်<ရး<=Vကကုဒ်=ဲ့  သိပ်မ
ကUာပါဘူး။ \ူးမြခားချက်<တUကို <ရoး\ုတ်<မြပာမြပပါမယ်။ ပ\မဆုံး connect() Function ကို react-
redux ဆီက<= Import လုပ်\ားပါတယ်။ connect() Function ဟာ Higher Order Function လ့ုိ
<ခါ်တဲ့  Function  တစ်မျ ို းပါ။ လUယ်လUယ်မှတ်ချင်ရင်  Function    တစ်ခုကို    Return    မြပ=်<ပးတဲ့    Function  
လ့ုိ မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ<လးတစ်ခု <ပးပါမယ် -
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function add(a) {
return function(b) {

return a + b;
}

}

=မူ=ာမှာ <ပး\ားတဲ့ add() Function ဟာ Higher Order Function တစ်ခုပါ။ သူက Function တစ်ခု
ကို Return မြပ=်<ပး\ားပါတယ်။ အခု<= add(2) လ့ုိ<ခါ်လုိက်ရင် မြပ=်ရမှာက -

function (b) {
return 2 + b;

}

ဆိုတဲ့ Function ကို မြပ=်ရမှာပါ။ ဒါ<Vကာင့် အမြပည့်အစုံ<ရးမယ်ဆိုရင် အခုလို မြaစ်နိုင်ပါတယ်။

const addTwo = add(2);

addTwo(3) // => 5

add() Function ကို <ခါ်လုိက်လ့ုိ မြပ=်ရလာတဲ့ addTwo() Function ကို <=ာက်တစ်ခါ မြပ=်<ခါ်မြပ\ား
တာကို <တU့ရမှာ မြaစ်ပါတယ်။ အ့ဲဒီလုိ နှစ်<Vကာင်းမ<ရးချင်ရင် ဒီလုိ<ရးလ့ုိ ရပါတယ်။

add(2)(3) // => 5

add(2) ကမြပ=်<ပးတဲ့  Function  ကို  (3)  ချက်မြခင်း\ည့်<ပးလုိက်တာ  မြaစ်ပါတယ်။  အခု<မြပာ<=တဲ့
connect() Function ဟာ ဒီလို Function အမျ ို းအစားပါ။ သူကို<ခါ်တဲ့အခါ ဒီလုိ<ခါ်ရပါတယ်။

connect(function(state), function(dispatch))(Component)

connect() Function  ကို  <ခါ်တဲ့အခါ  Argument  နှစ်ခု<ပးပြပီး<တာ့  <ခါ်ရတာပါ။  နှစ်ခုလံုးက
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Function  <တU  မြaစ်ရပါမယ်။  ပ\မ  Function  က  state Data  ကို  props အမြaစ်<မြပာင်း<ပးတဲ့
Function  မြaစ်ရပါမယ်။ ဒုတိယ Function  က<တာ့  dispatch() ကို အသံုးမြပုပြပီး  state ကို စီမံတဲ့
props <တU a=်တီး<ပးတဲ့ Function မြaစ်ရပါမယ်။ <ခါင်းမူးသUားပြပီ\င်ပါတယ်။ မရပ်ဘဲ =ည်း=ည်းဆက်
aတ်<ပးပါ။

သ့ူအ<ပါ်=ားမှာ  <ရး\ားတဲ့  stateToProps() Function  ကို<လ့လာVကည့်ပါ။  props <တUကို
Return မြပ=်<ပး\ားတာကို <တU့ ရပါမယ်။ =မူ=ာအရ items props ရဲ့တ=်aုိးအမြaစ် state \ဲမှ ရိှသမb
ကို <ပးလိုက်တာ မြaစ်ပါတယ်။

<=ာက်  Function  တစ်ခုမြaစ်တဲ့  dispatchToProps() ကို  ဆက်<လ့လာVကည့်ပါ။  သူလည်းပဲ
props <တUကို  Return  မြပ=်<ပးတာပါပဲ။  သ့ူမှာ<တာ့  add props  ရဲ့  တ=်aုိးအမြaစ်  dispatch()
Function ကို မြပ=်<ပး\ားပါတယ်။

connect() Function ကို<ခါ်\ားတဲ့ လက်<တU့ကုဒ်က ဒီလုိပါ။

const ReduxApp = connect(stateToProps, dispatchToProps)(App);

connect() Function  ကို  <ခါ်ပြပီး  မြပ=်ရလာတဲ့  Function  ကို<တာ့  App Component  <ပးလုိက်ပါ
တယ်။ ဒါ<Vကာင့် connect() Function က App Component မှာ items =ဲ့ add ဆိုတဲ့ props နှစ်
ခုကို  တUဲ<ပးလိုက်မှာပါ။  items က  stateToProps က<=  ရပါတယ်။  add က
dispatchToProps က<= ရပါတယ်။

ဒါ<Vကာင့်  App  Component  ကုဒ်ကို  <လ့လာVကည့်လုိက်ရင်  props.items ကို  map() လုပ်ပြပီး
အသံုးမြပု \ားတာကို <တU့ရမှာမြaစ်ပါတယ်။ ပြပီးတဲ့အခါ add() Function က props.add() ကို <ခါ်
သံုးသUားတာကို <တU့ ရနိုင်ပါတယ်။

<=ာက်ဆုံးအ<==ဲ့ သတိမြပုရမှာက<တာ့ Export လုပ်\ားတာ App မဟုတ်ပါဘူး။ လုိအပ်တဲ့ props <တU
ကို တUဲ\ားပြပီးမြaစ်တဲ့ ReduxApp ကို Export လုပ်<ပး\ားတာပါ။
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<မြပာမယ်ဆိုရင်  =ည်း=ည်းကျ=်<သး<ပမယ့်  ဒီအဆင့်မှာ  ဒီ<လာက်=ဲ့ပဲ  ရပ်\ားVကပါစို့။  ဆ=်းVကယ်တဲ့
<ရးဟ=်<တUကို  အသံုးမြပု\ားတဲ့  =ည်းပညာမြaစ်<=လ့ုိ  အချ=ိ်တိုအတUင်း  အရမ်းစUတ်သUားလုိက်ရင်  <ခါင်း
<တUမူး၊  မျက်စိ<တUလည်ပြပီး  ဘာမှ<သချာ  မရလုိက်  မြaစ်သUားပါမယ်။  အခု<မြပာမြပ\ား  သ<လာက်ကို
<ကာင်း<ကာင်း သ<ဘာ<ပါက်<အာင်သာ အခါခါ မြပ=်Vကည့်ပါ။ ရတယ်ဆိုရင် <=ာက်အဆင့်<တUက ဆက်
လုပ်ရတာ လUယ်သUားပါလိမ့်မယ်။

\ံုးစံအတိုင်း <ရးပြပီးသားကုဒ်အမြပည့်အစုံလုိချင်ရင် https://github.com/eimg/react-book မှာ ယူလ့ုိရပါ
တယ်။

https://github.com/eimg/react-book
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အခန်း (၉) – React Router

လက်<တU့ပ<ရာဂျက်<တUမှာ Screen (သ့ုိမဟုတ်) Page <တU အများကြကီးပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ - Login,
Register, Profile, Home, Dashboard, Setting စသမြaင့်<ပါ့။ React မှာလည်း Component <တUကို အ့ဲဒီ
လုိ Page <တUခUဲပြပီး စီမံလ့ုိရပါတယ်။ ဒီအတUက် React Router လုိ =ည်းပညာမျ ို းကိုသံုးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ
- အခုလုိ Component နှစ်ခရုှိတယ်ဆိုVကပါတယ်။

const users = [
    { id: 1, name: 'Alice', gender: 'f' },
    { id: 2, name: 'Bob', gender: 'm' },
    { id: 3, name: 'Tom', gender: 'm' },
    { id: 4, name: 'Mary', gender: 'f' },
];

const Male = props => {
    return (
        <ul>
            {users.filter(u => u.gender === 'm')

   .map(u => <li key={u.id}>{u.name}</li>)}
        </ul>
    );
}
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const Female = props => {
    return (
        <ul>
            {users.filter(u => u.gender === 'f')

   .map(u => <li key={u.id}>{u.name}</li>)}
        </ul>
    );
}

ဒီ Component နှစ်ခုကို အသUားအမြပ=် Navigate လုပ်လုိ့ရတဲ့ ခလုပ်<လး<တU=ဲ့ Page ခUဲပြပီး မြပချင်တယ်ဆို
ရင် မြပလ့ုိရပါတယ်။ ပ\မဆုံးအ<==ဲ့ react-router-dom ကို NPM =ဲ့ Install လုပ်လုိက်ပါ။

>> npm i react-router-dom

ပြပီးရင်သ့ူ\ဲက ဒီလုပ်<ဆာင်ချက်<တUကို Import လုပ်ယူရမှာပါ။

import {
    BrowserRouter as Router,
    Switch,
    Route,
    Link,
} from "react-router-dom";

BrowserRouter  ကို  Router  လ့ုိ အမည်<မြပာင်း<ပးပြပီး  Import  လုပ်\ားပါတယ်။  Page  <တU ခUဲမြပချင်တဲ့
App က အ့ဲဒိ <Router> Component အတUင်းမှာ ရိှရမှာ မြaစ်ပါတယ်။ Route ဆိုတာက<တာ့ မြပချင်တဲ့
Page  <တUပါပဲ။  <Route> နှစ်ခရုှိရင်  Page  နှစ်ခုရှိတယ်ဆိုတဲ့  သ<ဘာပါ။  Switch  က<တာ့  ရိှ<=တဲ့
Route <တU\ဲက တစ်ကြကိမ်မှာ တစ်ခုပဲမြပ<အာင် စစ်<ပးတဲ့ Component ပါ။ ဒါ<Vကာင့် တစ်ကြကိမ်မှာ တစ်
ခုပဲ  မြပ<စချင်တဲ့  <Route> <တUအားလံုးကို  <Switch> \ဲမှာ  \ား<ပးရပါတယ်။  Link  က<တာ့
Navigation  ခလုပ်အတUက်ပါ။  ဒီ  Component  <တUကိုသံုးပြပီး  App Component  ကို  အခုလုိ  <ရးနိုင်ပါ
တယ်။
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const App = props => {
    return (
        <Router>
            <div>
                <ul>
                    <li><Link to="/male">Male</Link></li>
                    <li><Link to="/female">Female</Link></li>
                </ul>
                <div style={{background: 'cyan', padding: 20}}>
                    <Switch>
                        <Route path="/male"><Male /></Route>
                        <Route path="/female"><Female /></Route>
                    </Switch>
                </div>
            </div>
        </Router>
    );
}

<လ့လာVကည့်ပါ။  အသံုးမြပုရ လUယ်ကူပါတယ်။ သိပ်ပြပီး<တာ့  ရှုပ်<\Uးမှု  မရှိလှပါဘူး။  App Component
တစ်ခုလံုးက  <Router> အတUင်းမှာ  ရှိပါတယ်။  နှိပ်လ့ုိရတဲ့  Navigation  ခလုပ်မြaစ်တဲ့  <Link> နှစ်ခု
ပါဝင်ပြပီး တစ်ခုရဲ့လိပ်စာကို /male လ့ုိ <ပး\ားပါတယ်။ သ့ူကို နှိပ်လုိက်ရင် -

http://localhost:3000/male

ဆိုတဲ့  လိပ်စာကို  သUား<ပးမှာပါ။  <=ာက်  <Link> တစ်ခုကလည်း  အလားတူပါပဲ။  /female ဆိုတဲ့
လိပ်စာကို သUား<ပးတဲ့ ခလုပ်ပါ။

<Switch> \ဲမှာ <Route> နှစ်ခုရှိပါတယ်။ တစ်ခုက လိပ်စာ /male ဆိုရင် မြပaို့ပါ။ <=ာက်တစ်ခုက
/female ဆိရုင်မြပaုိ့ပါ။  <ရး\ားတဲ့ကုဒ်အရ  /male ဆိုရင်  <Male> Component  ကို  <aာ်မြပပြပီး
/female ဆိုရင်<တာ့  <Female> Component  ကို  <aာ်မြပ<ပးမှာပါ။ ဒီ=ည်း=ဲ့  Component  <တUကို
စာမျက်နှာ<တU ခUဲပြပီး <ရးသားစီမံနိုင်ပါတယ်။

<ပး\ားတဲ့ =မူ=ာအရ လိပ်စာက /male ဆိုရင် <Male> Component <aာ်မြပသလုိ /male-users,
/male/123,  /male/users ဘယ်လုိပဲလာလာ  လိပ်စာက  /male =ဲ့စ<=သ၍  <Male>

http://localhost:3000/male
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Component  ကိုပဲ  မြပ<ပးမှာပါ။  အ့ဲဒီလုိမဟုတ်ဘဲ  /male ဆိုတဲ့လိပ်စာအတိအကျမြaစ်မှ  <Male>
Component ကို မြပ<စချင်ရင် သူရဲ့ <Route> ကို အခုလုိ<ရး<ပးရမှာပါ။

<Route path="/male" exact><Male /></Route>

exact Property ပါသUားတာပါ။

Dynamic URL
တစ်ချ ို ့ အ<မြခအ<=<ပါ်မူတည်ပြပီး တ=်aုိး<မြပာင်းလဲ<=တဲ့  URL  <တUကို အသုံးမြပုa့ုိ လုိအပ်ရင်လည်း သံုး
နိုင်ပါတယ်။  /user/1, /user/2, /user/3 စသမြaင့် လုပ်<ဆာင်ချက်က အတူတူပဲ၊  1, 2, 3  စ
သမြaင့် Parameter တ=်aုိးပဲ <မြပာင်းသUားတဲ့သ<ဘာပါ။ ဒီကုဒ်ကို<လ့လာVကည့်ပါ။

const User = props => {
    const { name } = useParams();

    return (
        <h1>Profile – {name}</h1>
    )
}

const App = props => {
    return (
        <Router>
            <div>
                <ul>
                    <li><Link to="/user/Alice">Alice</Link></li>
                    <li><Link to="/user/Bob">Bob</Link></li>
                </ul>
                <div style={{background: 'cyan', padding: 20}}>
                    <Switch>
                        <Route path="/user/:name"><User /></Route>
                    </Switch>
                </div>
            </div>
        </Router>
    );
}
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App Component မှာ <Link> နှစ်ခုပါ<ပမယ့် <Route> Component က တစ်ခုပဲ ရိှပါတယ်။ \ူးမြခား
ချက်အ<==ဲ့  <Route> ရဲ့  path မှာ  :name ဆိုတဲ့  Parameter တစ်ခုပါဝင်ပါတယ်။ :name <=ရာမှာ
ပါဝင်လာတဲ့ တ=်aုိး<တU <မြပာင်းလဲ<=ရင်လည်း လက်ခံအလုပ် လုပ်<ပးနိုင်တဲ့ Route မြaစ်သUားပါတယ်။ ဒါ
<Vကာင်း Link နှစ်ခုမှာ <ပး\ားတဲ့  /user/Alice ရာ /user/Bob <ရာ နှစ်ခုလံုးအတUက် ဒီ Route
က အလုပ်လုပ်မှာ မြaစ်ပါတယ်။

User Component  ကို<လ့လာVကည့်လုိက်ပါ။  useParams() လ့ုိ <ခါ်တဲ့  Hook  ရဲ့ အကူအညီ=ဲ့  URL
\ဲက  :name တ=်aုိးကို  ယူ\ားပါတယ်။ ဒီ=ည်း=ဲ့  URL  မှာပါဝင်လာတဲ့  <မြပာင်းလဲ<=တဲ့  Parameter
တ=်aုိး<တUကို  Component က ရယူအလုပ်လုပ်နိုင်သUားပါတယ်။ Import ကုဒ်ကို =မူ=ာ\ပ်မမြပ<တာ့<ပ
မယ့် useParams ကိုလည်း \ည့် Import လုပ်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာကို သတိမြပုပါ။

လုိအပ်ရင်<တာ့ ကုဒ်အမြပည့်အစုံကို ဒီကယူVကည့်ပါ - https://github.com/eimg/react-book

https://github.com/eimg/react-book
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အခန်း (၁၀) – React Native

React  Native  ဟာ  React  ကို  အသံုးမြပု\ားတဲ့  Cross-platform Development  =ည်းပညာတစ်ခုပါ။
Mobile  အတUက်<ရာ  Desktop  အတUက်ပါ သံုးVကပါတယ်။  React Native  ကိုသံုးပြပီး  Android App  <တU
iOS App <တU Windows App <တU <ရးလ့ုိရပါတယ်။ <ရးတဲ့အခါ React (JavaScript) =ဲ့ <ရးရလ့ုိ <ရးရ
တာ မြမ=်သလုိ၊ လက်<တU့ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ  Native UI  <တUကို အသုံးမြပုပြပီး အလုပ်လုပ်လ့ုိ စUမ်း<ဆာင်
ရည် အမြမ=်နှုံးလည်း <ကာင်းပါတယ်။ ကြကိုက်တဲ့သူ ရိှသလို မကြကိုက်တဲ့သူ<တUလည်း ရိှပါတယ်။ ဒီ<=ရာမှာ
အ<Vကာင်း  အကျ ို း  အ<ကာင်း  အဆိုး<တUကို  နှိုင်းယှဉ်ပြပီး  <မြပာမ<=<တာ့ပါဘူး။  <ပရှည်ပါလိမ့်မယ်။
ဘယ်လုိသုံးရလဲ၊ ဘယ်လုိ<ရးရလဲ ဆိုတာကိုပဲ လုိတိရုှင်း <မြပာမြပသUားမှာပါ။

React  ပ<ရာဂျက်<တUကို  create-react-app အသံုးမြပု တည်<ဆာက်ရသလုိ့  React Native ပ<ရာ
ဂျက်<တUကို<တာ့ react-native (သ့ုိမဟုတ်) Expo လ့ုိ<ခါ်တဲ့ =ည်းပညာကို အသံုးမြပု တည်<ဆာက်
ရပါတယ်။  Mobile  App  <တU  <ရးရ စမ်းရတာ =ည်း=ည်း အလုပ်များပါတယ်။ စက်\ဲမှာ  သက်ဆိုင်ရာ
SDK <တU Build Tool <တU ရှိမှ စမ်းလို့ရVကပါတယ်။ Expo လ့ုိ<ခါ်တဲ့ =ည်းပညာက React Native ပ<ရာ
ဂျက်<တUကို  ကိုယ့်စက်\ဲမှာ  တစ်မြခားဘာမှ  ရှိစရာမလိုဘဲ  စမ်းလ့ုိရ<အာင်  လုပ်<ပး\ားလုိ့  အ<တာ်
အဆင်<မြပပါတယ်။  React Native Documentation  ကလည်း  Expo  ကို  ဦးစား<ပး <aာ်မြပ\ားသလုိ ဒီ
<=ရာမှာလည်း  Expo ကိုပဲ အသံုးမြပုပြပီး <ရှ့ ဆက်သUားVကမှာပါ။ ပ\မဆုံးအ<==ဲ့  expo-cli ကို  NPM
=ဲ့ Install လုပ်<ပးရပါမယ်။

>> npm I expo-cli 
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ပြပီးတဲ့အခါ React Native ပ<ရာဂျက်တစ်ခုကို အခုလုိ တည်<ဆာက်<ပးရပါတယ်။

>> npx expo init HelloNative

HelloNative ဆိုတာ ပ<ရာဂျက်aုိဒါအမည်မြaစ်ပြပီး   Capital Case   =ဲ့ <ပးရတယ်ဆိုတာကို သတိမြပုပါ  ။
ပ<ရာဂျက်တည်<ဆာက်စဉ်မှာ  blank လား TypeScript လား tabs လားစသမြaင့် Template <ရoးခိုင်းရင်
<ရoးမ<=ဘဲ သူ<ပး\ားတဲ့အတိုင်း blank မှာပဲ Enter နှိပ်လုိက်ပါ။ ပြပီးရင် အခုလုိ Run Vကည့်လ့ုိရပါပြပီ။

>> cd HelloNative
>> npm start

ပံုမှာမြပ\ားသလုိ Dashboard တစ်ခုကို ရလဒ်အ<==ဲ့ Browser မှာ မြမင်ရပါလိမ့်မယ်။

<=ာက်တစ်ဆင့်အ<==ဲ့ ကိုယ့်aံုး\ဲမှာ Expo App ကို Install လုပ်\ားa့ုိ လုိပါတယ်။ App Store တို့ Play
Store တို့မှာ ရှာပြပီး\ည့်လုိက်ပါ။ မှားမှာစိုးလ့ုိ တိုက်စစ်ချင်ရင် Link <တU \ည့်<ပးလုိက်ပါမယ်။
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Google Play Store - https://play.google.com/store/apps/details?id=host.exp.exponent&hl=en
Apple App Store - https://apps.apple.com/us/app/expo-client/id982107779

Expo App ကို  Install  လုပ်ပြပီးရင်  Android  မှာ  App  ကိုaUင့်ပါ။ သ့ူမှာပါတဲ့  Scan QR Code  ခလုပ်က<=
တစ်ဆင့် <စာ<စာက Dashboard  မှာပါတဲ့  QR Code  ကို  Scan  လုပ်<ပးလုိက်ပါ။  Run  \ားတဲ့  App  ရဲ့
ရလဒ်ကို ကိုယ့်aု=်းမှာ <တU့မြမင်ရမှာ မြaစ်ပါတယ်။  iOS ဆိရုင်  Camera App ကို သံုးပြပီး<တာ့ပဲ  QR Code
ကို  Scan  လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အ<ရးကြကီးတာ တစ်ခုက<တာ့  စမ်းမယ့်aု=်း=ဲ့  <ရး<=တဲ့ ကU=်ပျူတာဟာ   Wifi  
Network   တစ်ခတုည်းမှာ ရိှရမှာမြaစ်ပါတယ်  ။ ဒါမှအလုပ်လုပ်မှာပါ။ Wifi မတူရင် အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။

<=ာက်တစ်=ည်းအ<==ဲ့  ကိုယ့်စက်\ဲမှာ  Android Emulator  တို့  iOS Simulator  တို့  ရှိရင်လည်း အ့ဲဒီ
Simulator  \ဲမှာ  Run  ခိုင်းလို့ရပါတယ်။  Android App  <တU  iOS App  <တU  စမ်း<ရးaူးလ့ုိ  စက်\ဲမှာ
Simulator  <တUရှတိဲ့သူက  Simulator  ကို  aUင့်\ားလိုက်ပါ။  ပြပီးရင်  Dashboard  ရဲ့  ဘယ်ဘက်မြခမ်းက
Sidebar မှာ Open in Simulator ခလုပ်<တU ပါပါတယ်။ နှိပ်လုိက်ရင် ရပါပြပီ။

အခုလုိရလဒ်မျ ို းကို ရမှာပါ။

https://apps.apple.com/us/app/expo-client/id982107779
https://play.google.com/store/apps/details?id=host.exp.exponent&hl=en
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ဒီအဆင့်\ိ စမ်းသပ်<အာင်မြမင်ပြပီဆိုရင် <=ာက်ပုိင်းက လUယ်သUားပါပြပီ။ အများအားမြaင့် <ရှ့ပုိင်းမှာ <လ့လာ
ခဲ့ပြပီးမြaစ်တဲ့  React <ရး\ံုး<တUအတိုင်းပဲ ဆက်<ရးသUားရမှာပါ။ Component တည်<ဆာက်ပံု၊  state <တU
props  <တU စီမံပံု၊ အားလံုးအတူတူပါပဲ။  Input  စီမံပံု<လး =ည်း=ည်း ကUဲသUားပြပီး  <div> တို့  <h1> တို့
<ul> တို့လုိ  HTML Element  <တUအစား  <View> တို့  <Text> တို့လုိ  React Native  က a=်တီး<ပး
\ားတဲ့ Element <တUကို အစား\ုိး သံုး<ပးရမှာပါ။

=မူ=ာအ<==ဲ့ ပ<ရာဂျက်aုိဒါ\ဲက App.js ကိုaUင့်ပြပီး အခုလုိ<ရးစမ်းVကည့်ပါ။

import React from 'react';
import { Text, View } from 'react-native';

const App = props => {
    return (
        <View style={{ backgroundColor: 'cyan', padding: 20 }}>
            <Text style={{ fontSize: 40, fontWeight: 'bold' }}>
                Hello React Native
            </Text>
        </View>
    )
}

export default App;

ရိုးရိုး  React ကုဒ်=ဲ့ သိပ်မကUာဘဲ <div> <တUဘာ<တUအစား React Native က<= Import လုပ်ယူ\ား
တဲ့  <View> =ဲ့  <Text> တို့ကို  သံုးသUားတာကို  <တU့ရမှာပါ။  <View> ကို  <div> =ဲ့  တတူယ်လ့ုိ
သ<ဘာ\ားပြပီး  စာမှ=်သမb  <Text> \ဲမှာ  ရှိသင့်တယ်လ့ုိ  မှတ်\ား<ပးပါ။  <=ာက်\ပ်\ူးမြခားချက်
က<တာ့  style အ<==ဲ့  သံုး\ားတဲ့  CSS  ကုဒ်မှာ  background အစား  backgroundColor လ့ုိ
အမြပည့်အစုံ <ရးရတာကိုလည်း သတိမြပုပါ။ Style <တUအတUက် <ရး\ံုးက CSS <ရး\ံုးအတိုင်းပဲ <ရးရ<ပ
မယ့် အခုလုိ ကUဲလUဲမှု<လးတစ်ချ ို ့<တာ့ ရိှပါတယ်။ ရလဒ်ကို အခုလုိ မြaစ်မှာပါ။
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တစ်မြခား  အသံုးဝင်တဲ့  အ<မြခခံ  Component  <တUက<တာ့  <ScrollView>  <Image>

<TextInput> <Button> <Picker> <Switch> <FlatList> တို့ပဲမြaစ်ပါတယ်။ ဒါ<တUက
React Native =ဲ့ ပါတဲ့  Cross-Platform Component <တUကို <မြပာတာပါ။ ဆိုလုိတာက ဒီ Component
<တUကို  Android App <တU မှာပဲမြaစ်မြaစ်  iOS App <တUမှာပဲမြaစ်မြaစ် အသံုးမြပုလုိ့ ရပါတယ်။ ဘယ်လုိ=ည်း
လမ်းမျ ို း=ဲ့ အသံုးမြပုလ့ုိရသလဲဆိုတာ ဒီပံု<လးကိုVကည့်ပါ။

React
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<View>
<Image /><Text />

</View> 

လ့ုိ<ရး\ား<ပးမယ်၊  လက်<တU့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ  Android  မှာဆိုရင်  ViewGroup,  ImageView  =ဲ့
TextView ဆိုတဲ့  Android Native UI  <တUကို သံုးပြပီး အလုပ်လုပ်<ပးမှာပါ။  iOS  မှာဆိုရင်<တာ့  UIView,
UIImageView =ဲ့  UITextView ဆိုတဲ့  iOS Native UI <တUကို သံုးသUားမှာပါ။ ဒီ=ည်း=ဲ့ တစ်ကြကိမ်<ရးယံုပြပီး
Platform နှစ်ခုလံုးအတUက် App <တUကို \ုတ်<ပးနိုင်မှာ မြaစ်ပါတယ်။

Cross-Platform  မဟုတ်တဲ့  Android  သီးသ=့်၊  iOS  သီးသ=့်  Component  <တUလည်း  ရိှပါ<သးတယ်။
ဥပမာ  -  <DrawerLayoutAndroid>  <ToastAndroid> စတာ<တUဟာ  Android  သီးသ=့်
Component <တUပါ။

<View> <Text> <TextInput> <Button> =ဲ့ <FlatList> တို့ကို အသံုးမြပုပြပီး =မူ=ာတစ်ခု
<ရးမြပပါမယ်။

import React, { useState } from 'react';
import { 
    StyleSheet,
    FlatList,
    Button,
    TextInput,
    Text,
    View
} from 'react-native';

const styles = StyleSheet.create({
    container: {
        backgroundColor: '#ddd',
    },
    appbar: {
        paddingTop: 40,
        paddingBottom: 20,
        paddingLeft: 20,
        paddingRight: 20,
        backgroundColor: 'cyan',
    },

    title: {
        fontSize: 30,
        fontWeight: 'bold'
    },
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    content: {
        margin: 10,
        backgroundColor: 'white',
    },
    item: {
        padding: 10,
        borderBottomWidth: 1,
        borderColor: '#ddd'
    },
    itemText: {
        fontSize: 20
    }
});

const Item = props => {
    return (
        <View style={styles.item}>
            <Text style={styles.itemText}>
                {props.name}
                (${props.price})
            </Text>
        </View>
    )
}

const App = props => {
    let [ items, setItem ] = useState([
        { id: '1', name: 'Apple', price: 0.99 },
        { id: '2', name: 'Orange', price: 0.89 },
    ]);

    return (
        <View style={styles.container}>
            <View style={styles.appbar}>
                <Text style={styles.title}>React Native</Text>
            </View>
            <View style={styles.content}>
                <FlatList
                    data={items}
                    renderItem={({ item }) => (
                        <Item 
                            name={item.name} 
                            price={item.price}
                        />
                    )}
                    keyExtractor={i => i.id}
                />
            </View>
        </View>
    )
}

export default App;

ကုဒ်<တUများလ့ုိ လ=့်မသUားပါ=ဲ့။  Style  <တU များ<=တာပါ။  Style  <တUကို ဒီတိုင်း<ရးရင်လည်း ရ<ပမယ့်
React  Native  က<ပးတဲ့  Stylesheet  လုပ်<ဆာင်ချက်ကို  သံုး\ားပါတယ်။  create(),
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compose(), flatten() စသမြaင့်  <ရး\ားတဲ့  Style  <တUကို  စီမံတဲ့အခါ  အ<\ာက်အကူမြပုတဲ့
လုပ်<ဆာင်ချက်<တU ရနိုင်ပါတယ်။ ပြပီး<တာ့ အ့ဲဒီ  Style  <တUက လက်<တU့မှာ အခုလုိ ကိုယ်တိုင် အကု=်
<ရးစရာ မလုိပါဘူး။ အသင့်သံုး UI Framework <တU အများကြကီးရှိပါတယ်။ လုိချင်တဲ့ UI ကို ယူသံုးယံုပါပဲ။
ဒီ<=ရာမှာသာ ဒီလုိ Framework <တUကို သံုးပြပီး =မူ=ာမမြပချင်လ့ုိ ကိုယ့်ဘာသာ <ရး\ားရတာပါ။

ကျ=်တဲ့  JavaScript  ကုဒ်က သိပ်<တာင် ရှင်းမြပစရာ မရှိပါဘူး။ aတ်Vကည့်ပါ၊ ရိုးရိုး  React  ကုဒ်အတိုင်းပဲ
<ရး\ားတာပါ။ \ူးမြခားချက်အ<==ဲ့  <FlatList> အ<Vကာင်း<လာက်ပဲ <မြပာစရာရှိပါတယ်။  FlatList
အတUက်  props (၃)  ခု  လုိပါတယ်။  data က  List  အ<==ဲ့<aာ်မြပ<စလုိတဲ့  စာရင်းပါ။  renderItem
က<တာ့  List  Item  တစ်ခုချင်းစီကို  ဘယ်လုိ<aာ်မြပရမလဲ  ကြကိုတင်သတ်မှတ်\ားတဲ့  Component  ပါ။
keyExtractor က<တာ့ React မှာ \ည့်<မြပာခဲ့တဲ့ key props =ဲ့ သ<ဘာသဘာဝ တူပါတယ်။ ဒီ (၃)
ခုစုရံင်  သ့ူဘာသာ <aာ်မြပသUားလို့  map() <တUဘာ<တU=ဲ့  Loop  လုပ်<=စရာ မလုိ<တာ့ပါဘူး။ ရလဒ်က
အခုလုိပံုစံမြaစ်မှာပါ။

<=ာက်တစ်ဆင့်အ<==ဲ့ App Component ရဲ့ aUဲ့စည်းပံုက ဒီပံုစံမြaစ်သUားပါလိမ့်မယ်။



React – လိမေု - တိမေု - ရှင်း – အခ=်း (၁၀) – React Native 83

const App = props => {
    const [ items, setItem ] = useState([
        { id: '1', name: 'Apple', price: 0.99 },
        { id: '2', name: 'Orange', price: 0.89 },
    ]);

    const [name, setName] = useState('Name');
    const [price, setPrice] = useState('Price');

    const add = () => {
        setItem([
            ...items,
            { id: items.length + 1, name, price }
        ])
    }

    return (
        <View style={styles.container}>
            <View style={styles.appbar}>
                <Text style={styles.title}>React Native</Text>
            </View>
            <View style={styles.content}>
                <FlatList
                    data={items}
                    renderItem={({ item }) => (
                        <Item name={item.name} price={item.price} />
                    )}
                    keyExtractor={i => i.id}
                />
            </View>
            <View style={styles.content}>
                <TextInput
                    style={styles.input}
                    onChangeText={text => setName(text)}
                    value={name}
                    />
                <TextInput
                    keyboardType="numeric"
                    style={styles.input}
                    onChangeText={text => setPrice(text)}
                    value={price}
                    />
                <Button title="ADD" onPress={add} />
            </View>
        </View>
    )
}

ဒီ<=ရာမှာ  Input  <တUစီမံပံုအ<Vကာင်း  <မြပာရပါမယ်။  ရိုးရိုး  React  ပ<ရာဂျက်<တUမှာ  Input  <တUစီမံaို့
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ref ကို  သံုးပါတယ်။  React  Native  မှာ  ref လုပ်<ဆာင်ချက်  မရှိပါဘူး။  ဒါ<Vကာင့်  Input  <တUကို
state =ဲ့ စီမံပါတယ်။  Input  မှာ ရိုက်လုိက်သမb တ=်aုိးအားလုံးကို  state မှာ သUားသိမ်းလုိက်တာပါ။
ဒါ<Vကာင့် Input ရဲ့ တ=်aုိးကို လုိချင်ရင် state က<= မြပ=်ယူရပါတယ်။ ref မ<ပါ်ခင်က ရိုးရိုး  React
ပ<ရာဂျက်<တUမှာလည်း ဒီလုိပဲ သUားရပါတယ်။

<ရး\ားတဲ့  ကုဒ်ကို  Vကည့်လုိက်ရင်  useState() Hook  ကို  အသံုးမြပုပြပီး  name,  setName,
price, setPrice စသမြaင့် state =ဲ့ state ကို စီမံနိုင်တဲ့  Function <တU တည်<ဆာက်ပါတယ်။ ပြပီး
<တာ့မှ  <TextInput> Component <တUရဲ့  onChangeText မှာ တ=်aုိး<မြပာင်းတိုင်း  name, price
စတဲ့ state <တUကို <မြပာင်းaို့ <ရး\ားပါတယ်။ value မှာ<တာ့ လကရ်ှိ state Data ကို မြပ=်သတ်မှတ်
<ပး\ားပါတယ်။ ဒီ=ည်း=ဲ့ ရိုက်လုိက်သမb သUားသိမ်းပြပီး သိမ်း\ားသမb မြပ=်မြပတဲ့ သ<ဘာသဘာဝကို ရရိှ
သUားပါတယ်။

input ဆိုတဲ့ Style ကိုလည်း သံုး\ားလ့ုိ ဒီ Style ကုဒ်<လးကို Style စာရင်း\ဲမှာ မြaည့်<ပးa့ုိ လုိပါလိမ့်
မယ်။

input: {
    borderWidth: 1,
    borderColor: '#ddd',
    padding: 10,
}

<Button> Component  ကိုလည်းသံုး\ားပြပီး  နှိပ်လုိက်ရင်  add() ကို  အလုပ်လုပ်<ပးပါတယ်။
add() မှာ<ရး\ားတဲ့ ကုဒ်က<တာ့ \ူးမြခားချက်အသစ် မရှိပါဘူး။  name =ဲ့  price ကို  state  က<=
တိုက်ရိုက်  ယူသံုး\ားတာပဲ  ရိှပါတယ်။  Button  ရဲ့  onPress ကို<တာ့  သတိမြပုပါ။  ရိုးရိုး  React  မှာ
onClick လ့ုိ သုံး<ပမယ့် React Native မှာ onPress လ့ုိ သုံးပါတယ်။

ရလဒ်က<တာ့ အခုလုိမြaစ်မှာပါ။
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ဒီ<လာက်သိသUားပြပီဆိုရင်  React Native ကို စအသံုးမြပုလ့ုိရ<=ပါပြပီ။  Component <တUကို  CSS Flexbox
သံုးပြပီး  Layout  a=်တီးပံု<တU၊  Device  ရဲ့  Status Bar  တို့  Back Button  တို့  Storage  တို့ကို  စီမံပံု<တU၊
Page <တUခUဲပြပီး Navigation <တU ဘာ<တU=ဲ့ <ရးပံု<ရး=ည်း<တU၊ Native API <တU <ခါ်သံုးပံုသံုး=ည်း<တU၊
<မြပာမယ်ဆိုရင်<တာ့ အများကြကီး ကျ=်ပါ<သးတယ်။

ဒါ<ပမယ့် <ရှ့ အခ=်း<တUမှာ <မြပာခဲ့သလုိပါပဲ။  React  အ<မြခခံ<တU ကို<ကာင်း<ကာင်း <Vကညက်ပုိင်နိုင်a့ုိ
သာအဓိကပါ။ React ကို ပုိင်နိုင်ရင် React Native ကို ဆက်<လ့လာရတာ မခက်<တာ့ပါဘူး။
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အခန်း (၁၁) – Promises

စစချင်းမှာ ES6 အ<Vကာင်း<မြပာခဲ့<ပမယ့် Promise အ<Vကာင်း \ည့်မ<မြပာခဲ့ပါဘူး။ Promise ဟာ လည်း
ES6 ရဲ့ လုပ်<ဆာင်ချက်<တU\ဲက တစ်ခုပါပဲ။ ပံုမှ=်အားမြaင့် JavaScript မှာ Asynchronous ကုဒ်<တU<ရး
a့ုိ  Callback  <တUကို  အသုံးမြပုVကပါတယ်။  Asynchronous  ကုဒ်မဟုတ်<ပမယ့်  Callback  ရဲ့
သ<ဘာသဘာဝကို မြမင်သာ<စမယ့် ဥပမာ<လးတစ်ခု <ပးပါမယ်။ ဒီလိုပါ -

function add(nums, resolve, reject) {
    if(Array.isArray(nums)) {
        let result = nums.reduce((a, b) => a+ b);
        resolve(result);
    } else {
        reject();
    }
}

=မူ=ာအရ  add() Function  ဟာ  Argument  (၃)  ခု  လက်ခံပါတယ်။  nums အတUက်  Array  ရယ်
resolve အတUက်  Function  ရယ်  reject အတUက်  Function  ရယ် မြaစ်ပါတယ်။ သ့ူရဲ့အလုပ်လုပ်ပံု
က<တာ့ <ပးလာတဲ့ nums က Array ဟုတ်မဟုတ် စစ်ပြပီး<တာ့ မှ=်ရင် resolve() ကို Run <ပးတယ်၊
မမှ=်ရင်<တာ့ reject() ကို Run <ပးပါတယ်။ <ခါ်ယူ အသံုးမြပုလုိတဲ့အခါ ဒီလုိ <ခါ်ရမှာပါ။
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add(1, result => {
    console.log(`Result: ${result}`);
}, () => {
    console.log('Something wrong!');
});

// => Something wrong

add([1, 2], result => {
    console.log(`Result: ${result}`);
}, () => {
    console.log('Something wrong!');
});

// => Result: 3

<တU့ရတဲ့အတိုင်း nums တ=်aုိးမမှ=်တဲ့အခါ reject() Function အလုပ်လုပ်သUားပြပီး nums တ=်aုိးမှ=်
တဲ့အခါ resolve() Function အလုပ်လုပ် သUားပါတယ်။ ဒီကုဒ်ကိုပဲ  ES6 ရဲ့  Promise ကို အသံုးမြပုပြပီး
မြပ=်<ရးပါမယ်။

function add(nums) {
    return new Promise((resolve, reject) => {
        if(Array.isArray(nums)) {
            let result = nums.reduce((a, b) => a + b);
            resolve(result);
        } else {
            reject();
        }
    });
}

add() Function ဟာ nums Array တစ်ခုတည်းကိုပဲ လက်ခံပါ<တာ့တယ်။ ဒါ<ပမယ့် Promise တစ်ခု
ကို Return မြပ=်<ပး\ားပြပီး မှ=်ရင် resolve() ကို Run ပါတယ်။ မမှ=်ရင်<တာ့ reject() ကို Run
ပါတယ်။ <စာ<စာက Callback ကုဒ်=ဲ့ သ<ဘာသဘာဝတူပြပီး <ရးပံုကUာသUားတာပါ။ ဒီ Promise မြပ=်<ပး
တဲ့ Function ကို <ခါ်သံုးပံုက ဒီလုိပါ -
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const result = add([1, 2]);

add() Function <ခါ်လုိက်တဲ့အခါ Promise တစ်ခုကို မြပ=်ရမှာပါ။ မြပ=်ရတဲ့ Promise <ပါ်မှာ then()
Function ရဲ့ အကူအညီ=ဲ့ resolve ကို <ပးရပါတယ်။

result.then( result => {
    console.log(`Result: ${result}`);
});

// => 3

ဒီလုိနှစ်ဆင့် ခUဲ<ရးမ<=ဘဲ တစ်ဆက်တည်း <ရးလုိက်မယ်ဆိုရင်လည်း ရပါတယ်။ ဒီလိုပါ -

add([1, 2]).then( r => {
    console.log(`Result: ${r}`);
}).catch(() => {
    console.log('Something wrong!');
});

// => Result: 3

resolve ကို then() =ဲ့<ပးရပြပီး reject ကို<တာ့ catch() =ဲ့ <ပးရတာပါ။ Promise ရဲ့ \ူးမြခား
ချက်က then() Function တစ်ခါ Run တိုင်း  Promise ကို  Return မြပ=်ရလ့ုိ then() Function <တU
ကို အခုလုိ အခါခါ Chain လုပ်ပြပီး <ရးလ့ုိရပါတယ်။

add([1, 2]).then( a => {
    return a + 1;
}).then(b => {
    return b + 1;
}).then(c => {
    console.log(`Result: ${c}`);
}).catch(() => {
    console.log('Something wrong!');
});

// => Result: 5
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ပ\မ then() Function က ရလဒ်ကို တစတ်ိုးပြပီး Return မြပ=်<ပးပါတယ်။ ဒုတိယ then() Function
က ပ\မ  then() Function  မြပ=်<ပးတဲ့  တ=်aုိးကို  လက်ခံယူပြပီး  ဆက်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။  တတိယ
then() Function က ဒုတိယ then() Function မြပ=်<ပးတဲ့ တ=်aုိးကို လက်ခံယူပြပီး ဆက်အလုပ်လုပ်
<ပးပါတယ်။ ဒီ=ည်း=ဲ့ ရလာတဲ့ တ=်aုိး<ပါ်မှာ လုပ်စရာရှိတဲ့ အလုပ်<တUကို ဆက်တိုက် အဆင့်ဆင့် လုပ်
သUားလို့ ရတဲ့သ<ဘာ မြaစ်ပါတယ်။

<=ာက်\ပ်\ူးမြခားချက်က<တာ့  ဒီကုဒ်ကို  တမင်ရည်ရoယ်ပြပီး  Asynchronous  ကုဒ်အ<==ဲ့  <ရး\ားတာ
မဟုတ်<ပမယ့် Promise <Vကာင့် Asynchronous အလုိလုိ မြaစ်<=ပါတယ်။ ဒီလုိစမ်းVကည့်လ့ုိ ရပါတယ်။

add([1, 2]).then(result => {
    console.log(`Result: ${result}`);
}).catch(() => {
    console.log('Something wrong!');
});

console.log('This works ahead');

// => This works ahead
// => Result: 3

add() Function ကို အရင် Run <ပမယ့် ပြပီး<အာင် မ<စာင့်ဘဲ လုပ်စရာရှိတာကို ဆက်လုပ်သUားလ့ုိ သ့ူ
<အာက်မှာ ဆက<်ရး\ားတဲ့ကုဒ်ရဲ့ ရလဒ်ကို အရင်မြမင်ရတာကို <တU့ရမှာ မြaစ်ပါတယ်။

async, await
Promise <တU=ဲ့အတူ async, await လ့ုိ<ခါ်တဲ့ <ရး\ံုးတစ်မျ ို းကိုလည်း ပူးတUဲ အသံုးမြပုနိုင် ပါ<သးတယ်။
ဒီလုိပါ -

async function sum(nums) {
    let result = await add(nums);
    console.log(`Result: ${result}`);
}

sum([1, 2]);
console.log('This works ahead');

// => This works ahead
// => Result: 3
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sum() Function  ဟာ သူအလုပ်လုပ်တာကို <စာင့်စရာမလုိတဲ့  async Function  တစ်ခုပါ။ ဒါ<Vကာင့်
<အာက်မှာ sum() Function ကို <ခါ်\ား<ပမယ့် သ့ူကိုမ<စာင့်ဘဲ သ့ူ<=ာက်မှ<ရး\ားတဲ့ ကုဒ်က အရင်
အလုပ်လုပ်<=တာကို <တU့ရနိုင်ပါတယ်။

sum() Function \ဲမှာ await add() လ့ုိ<ရး\ားတဲ့အတUက် add() Function အလုပ်လုပ်လ့ုိ မပြပီး
မချင်း  သူက<စာင့်<=မှာပါ။  add() Function  က<တာ့  မူလက  Promise  ကို  Return  မြပ=်<ပးတဲ့
Function  ပါပဲ။  then() <တU  catch() <တUမပါ<တာ့ဘဲ  resolve မြaစ်ပြပီး  <=ာက်ဆုံးရလဒ်ကိုပဲ
တစ်ခါတည်း တ=်းယူ<ပးသUားမှာ မြaစ်ပါတယ်။

Promise ရဲ့ reject ကို aမ်းချင်ရင်<တာ့ ဒီလုိ <ရးနိုင်ပါတယ်။

async function sum(nums) {
    try {
        let result = await add(nums);
        console.log(`Result: ${result}`);
    } catch {
        console.log('Something wrong');
    }    
}

sum(1);
console.log('This works ahead');

// => This works ahead
// => Something wrong

<=ာက်တစ်ခ=်းမှာ React App <တUမှာ API =ဲ့ ဘယ်လုိဆက်သUယ် အလုပ်လုပ်သလဲဆိုတာကို <လ့လာVက
မှာပါ။  fetch() လ့ုိ<ခါ်တဲ့ =ည်းပညာကို အသံုးမြပုမှာမြaစ်ပြပီး  Promise  အ<Vကာင်း သိ\ားa့ုိ လုိအပ်လ့ုိ
အခုလုိ ကြကိုတင်ပြပီး Vကားမြaတ် ရှင်းမြပ\ားတာပါ။
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အခန်း (၁၂) – Working with API

React  ဟာ  Client-side  =ည်းပညာတစ်ခုမြaစ်သလုိ  <ရှ့ပုိင်းမှာ  <မြပာခဲ့သမb<တာက်<လbာက်ကလည်း
Client App  တစ်ခုအ<==ဲ့သာ <မြပာခဲ့တာပါ။  Server-side API  <တU=ဲ့  ချတိ်ဆက် အလုပ်လုပ်ပံု<တU မပါ
<သးပါဘူး။ ဒီစာအုပ်မှာ Server-side API a=်တီးမှုအ<Vကာင်း<တာ့ မ\ည့်နိုင်ပါဘူး။ အသင့်ရှိ<=တဲ့ Test
API တစ်ခုကို အသံုးမြပုပြပီး React ပ<ရာဂျက်က<= ဘယ်လုိဆက်သUယ် အသံုးမြပုရသလဲ ဆိုတာကို <aာ်မြပ
သUားပါမယ်။

ပ\မဆုံးအ<==ဲ့ ဒီ Class Component ကို မြပ=်<လ့လာVကည့်ပါ။

class App extends React.Component {
    state = {
        users: [
            { id: 1, first_name: 'Alice' },
            { id: 2, first_name: 'Bob' },
        ]
    }

    render() {
        return (
            <ul>
                {this.state.users.map(u => 

<li key={u.id}>{u.first_name}</li>)}
            </ul>
        )
    }
}
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users ကို map() လုပ် <aာ်မြပ\ားတဲ့ Component <လးတစ်ခုပါပဲ။ 

Class Component <တUမှာ Life-Cycle Methods ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ Component ကိုမ<aာ်မြပခင်မှာ ဘာ
လုပ်ရမယ်၊  <aာ်မြပပြပီးရင်  ဘာလုပ်ရမယ်၊  Component  ကို  aျက်လုိက်ရင်  ဘာလုပ်ရမယ်  စသမြaင့်
သတ်မှတ်\ားနိုင်ပါတယ်။ အ့ဲဒီ\ဲ componentDidMount() ဆိုတဲ့ Life-cycle Method ကို အသံုးမြပု
ပါမယ်။ Component ကို <aာ်မြပပြပီးတာ=ဲ့ ဒီ Method ကို React က အလုပ်လုပ်<ပးသUားမှာပါ။ App Class
\ဲမှာ ဒီ Method ကို <ရး<ပးပါ။

componentDidMount() {
    fetch('https://reqres.in/api/users')

.then(res => res.json())

.then(json => {
        this.setState({ users: json.data });
    });
}

Test  API  URL  အ<==ဲ့  reqres.in/api/users ကိုအသံုးမြပု\ားပါတယ်။  မြပ=်ရမယ့်  Response
Body ရဲ့ aUဲ့စည်းပံုက ဒီလုိမြaစ်မှာပါ။

{
    "page": 2,
    "per_page": 6,
    "total": 12,
    "total_pages": 2,
    "data": [{
        "id": 7,
        "email": "michael.lawson@reqres.in",
        "first_name": "Michael",
        "last_name": "Lawson"
    }, {
        "id": 8,
        "email": "lindsay.ferguson@reqres.in",
        "first_name": "Lindsay",
        "last_name": "Ferguson"
    }
}

https://reqres.in/api/users
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page, per_page, total စသမြaင့်  Meta Information  လဲပါသလုိ =မူ=ာ  User  စာရင်းကိုလည်း
data အ<==ဲ့  \ည့်<ပး\ားပါတယ်။ ဒီ  API  ကို  Request  မြပုလုပ်a့ုိအတUက်  fetch() JavaScript
Function ကို အသံုးမြပု \ားပါတယ်။ အရင်က<တာ့ အခုလုိ API Request <တUအတUက် Ajax တို့  jQuery
တို့ကို အသံုးမြပုရပါတယ်။ အခု<တာ့ မလုိ<တာ့ပါဘူး။ JavaScript မှာ ပါဝင်လာတဲ့ fetch() Function
=ဲ့တင် အဆင်<မြပသUားပါပြပီ။

fetch() Function က API URL ကို  Argument အ<==ဲ့ <ပးရပြပီး  Promise တစ်ခုကို  Response မြပ=်
<ပးပါတယ်။  Request/Response Error  <တUရှိရင်  reject လုပ်မှာမြaစ်ပြပီး၊  Error  မရှိရင်<တာ့  resolve
လုပ်<ပးမှာပါ။ =မူ=ာမှာ မြပ=်ရလာမယ့် Response ကို လက်ခံပြပီး  JSON <မြပာင်းပါတယ်။ <မြပာင်း\ားတဲ့
JSON ရဲ့ data ကို state ရဲ့ users အမြaစ် သတ်မှတ်လုိက်တဲ့အတUက် API က မြပ=်<ပးတဲ့ User စာရင်း
ကို Component က <aာ်မြပ<ပးသUားမှာ မြaစ်ပါတယ်။

Function Component  <တUမှာ  Life-Cycle Methods  <တUမရှိလုိ့  အရင်က အခုလုိ  API  <တUဘာ<တU=ဲ့
ချတိ်သံုးလ့ုိ အဆင်မ<မြပပါဘူး။ ဒါ<ပမယ့် အခု<တာ့  Hook <တUပါဝင်လာတဲ့အတUက် အဆင်<မြပသUားပါပြပီ။
<စာ<စာက Component ကို Function =ဲ့ <ရးမယ်ဆိုရင် ဒီလိ<ုရးရမှာပါ။
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import React, { useState, useEffect } from "react";

const App = props => {
    const [ users, setUsers ] = useState([]);

    useEffect(() => {
        fetch('https://reqres.in/api/users?page=2')

.then(res => res.json())

.then(json => {
          setUsers(json.data);
        });
    }, []);

    return (
        <ul>
            {users.map(u => <li key={u.id}>{u.first_name}</li>)}
        </ul>
    );
}

export default App;

Import  က<=  Export  \ိ ကုဒ်အမြပည့်စုံ<ပး\ားပါတယ်။  useEffect လ့ုိ<ခါ်တဲ့  Hook  ကို  Import
လုပ်\ားတာကို မသိလုိက်မှာ စိုးလို့ပါ။ Component ကုဒ်မှာ useEffect() Hook ကို အသံုးမြပုပြပီး API
ကို  လှမ်း<ခါ်\ားပါတယ်။  useEffect() အတUက်  Argument  နှစ်ခု  <ပး\ားပါတယ်။  ပ\မ
Argument  က  Function  တစ်ခုမြaစ်ပြပီး  Component  ကို<aာ်မြပပြပီးတဲ့အခါ  ဒီ  Function  ကို
useEffect() က Run  <ပးမှာပါ။ ဒုတိယ Argument  က<တာ့ ဘယ်အချ=ိ်မှာ  useEffect() ကို
\ပ် Run <ပးရမှာလဲဆိုတာကို သတ်မှတ်<ပးတာပါ။  =မူ=ာမှာ Array အလUတ်ကို <ပး\ားလ့ုိ \ပ် Run
စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ သ<ဘာပါ။ ဒါ<Vကာင့် Component ကို <aာ်မြပပြပီး တစ်ကြကိမ်တည်းပဲ useEffect()
အလုပ်လုပ်မှာ မြaစ်ပါတယ်။

<=ာက်\ပ်=မူ=ာအ<==ဲ့ add() လုပ်<ဆာင်ချက်ကို \ပ်မြaည့်Vကည့်ပါမယ်။ ဒီလုိ<ရးရပါတယ်။

https://reqres.in/api/users?page=2
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const add = () => {
    fetch('https://reqres.in/api/users', {
        method: 'POST',
        headers: {
            'content-type': 'application/json'
        },
        body: JSON.stringify({ first_name: 'Tom' })
    }).then(res => res.json()).then(tom => {
        setUsers([ ...users, tom ]);
    });
}

ဒီတစ်ခါ<တာ့  fetch() အတUက်  Argument  နှစ်ခု  မြaစ်သUားပါပြပီ။ ပ\မ  Argument  က  API URL  ပါ။
ဒုတိယ Argument က<တာ့ Request Options <တUပါ။ Request Method ကို POST လ့ုိ သတ်မှတ်\ား
ပါတယ်။ Header Content Type ကို  application/json လ့ုိသတ်မှတ်\ားပါတယ်။ ကျွ=်<တာ်တို့
လက်ရှိသံုး<=တဲ့ Test API အပါအဝင် API အများစုက ဒီလုိ Content Type  ပါလာမှပဲ လက်ခံVကပါတယ်။
Request  Body  က  String  မြaစ်ရမှာပါ။  ဒါ<Vကာင့်  JSON.stringify() =ဲ့  <ပးပ့ုိချင်တဲ့  Data  ကို
String <မြပာင်းပြပီး သတ်မှတ်<ပး\ားပါတယ်။

Request  <အာင်မြမင်ရင်<တာ့  မြပ=်ရလာတဲ့  Response  ကို  state \ဲမှာ  \ပ်တိုး<ပးလိုက်မှာပဲ  မြaစ်ပါ
တယ်။  မြပ=်<လ့လာချင်ရင်  အစအဆုံး  မြပ=်<လ့လာနိုင်a့ုိအတUက်  <ရးရမယ့်  ကုဒ်အမြပည့်အစုံကို  \ပ်ပြပီး
<တာ့ <aာ်မြပ<ပးလုိက်ပါတယ်။

import React, { useState, useEffect } from "react";

const App = props => {
    const [ users, setUsers ] = useState([]);

    useEffect(() => {
        fetch('https://reqres.in/api/users')

.then(res => res.json())

.then(json => {
setUsers(json.data);

        });
    }, []);

https://reqres.in/api/users
https://reqres.in/api/users
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    const add = () => {
        fetch('https://reqres.in/api/users', {
            method: 'POST',
            headers: {
                'content-type': 'application/json'
            },
            body: JSON.stringify({ first_name: 'Tom' })
        }).then(res => res.json()).then(tom => {
            setUsers([ ...users, tom ]);
        });
    }

    return (
        <div>
            <ul>
                {users.map(u => 

<li key={u.id}>{u.first_name}</li>)}
            </ul>
            <button onClick={add}>New User</button>
        </div>
    );
}

export default App;

React Native  ပ<ရာဂျက်<တUမှာလည်း ဒီ=ည်း=ဲ့ပံု  API  <တU=ဲ့  ချတိ်ဆက် အသံုးမြပုရပါတယ်။ ဒီ<လာက်
<လ့လာ\ားလုိက်ရင် API အ<Vကာင်း တီးမီး<ခါက်မိရှိသူ တစ်<ယာက်အ<==ဲ့ Update Request, Delete
Request စသမြaင့် ကျ=်<=တဲ့ Request အမျ ို းအစား<တUကို ဆက်လက်မြပုလုပ်သUားနိုင်မှာပါ။

လုိအပ်ရင်ကုဒ်အမြပည့်အစုံကို ဒီက<=ယူလုိက်ပါ - https://github.com/eimg/react-book

https://github.com/eimg/react-book
https://reqres.in/api/users
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အခန်း (၁၃) – Next.js

Next.js  ဆိုတာ  React  အတUက်  Server-side  rendering  =ည်းပညာ  တစ်ခုပါ။  ရိုးရိုး  React  မှာ
Component တည်<ဆာက်ပုံ၊ <aာ်မြပပံု၊ <မြပာင်းလဲပံု<တU အကု=်လံုးက Browser \ဲမှာပဲ လုပ်သUားတာပါ။
Next.js မှာ<တာ့ Component   တည်<ဆာက်တဲ့ ကိစ္စကို   Server-side   မှာ လုပ်ပြပီး <=ာက်ဆုံးရလဒ်ကိုသာ  
Browser   ကို <ပးပ့ုိ<aာ်မြပ<စမှာပါ  ။

စတင်စမ်းသပ် အသံုးမြပုနိုင်a့ုိအတUက် ပ<ရာဂျက်aုိဒါတစ်ခု မိမိဘာသာ တည်<ဆာက်ပါ။ အ့ဲဒီ ပ<ရာဂျက်
aုိဒါ\ဲမှာ React =ဲ့ Next.js တို့ကို အခုလုိ Install လုပ်<ပးရပါမယ်။

>> npm init -y
>> npm i react react-dom next

npm init -y ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က ဒီaုိဒါကို NPM Package တစ်ခုအမြaစ် <Vကညာလိုက်တာပါ။ ပ<ရာဂျက်
aုိဒါ\ဲမှာ  package.json ဆိုတဲ့  aုိင်တစ်ခု  ဝင်သUားပြပီး  name,  version,  license စတဲ့
အချက်အလက်<တU ပါဝင်ပါလိမ့်မယ်။ ဆန္ဒရှိရင် ကိုယ့်ဘာသာ aUင့်မြပင်လို့ ရပါတယ်။ အရင်က create-
react-app ကိုသံုး<=လ့ုိ react တို့ react-dom တို့ကို ကိုယ်တိုင် Install လုပ်စရာမလုိတာပါ။ အခု
<တာ့ \ည့်ပြပီး Install လုပ်\ားပါတယ်။ next ကိုလည်း Install လုပ်\ားပါတယ်။ အခုလုိ Run Vကည့်
လ့ုိ ရပါတယ်။

>> npx next
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ရလဒ်က အခုလုိပုံစံမြaစ်မှာပါ။

ဘာကုဒ်မှ  မ<ရးရ<သးတဲ့အတUက်  404  မြပ<=တာပါ။  ကုဒ်<တUစ<ရးနိုင်a့ုိအတUက်  ပ<ရာဂျက်aိုဒါ\ဲမှာပဲ
pages     အမည်=ဲ့  aုိဒါတစ်ခု  \ပ်<ဆာက်<ပးပါ  ။  ပြပီးရင်  Home  Page  တစ်ခု  သတ်မှတ်တဲ့အ<==ဲ့
index.js အမည်=ဲ့ ကုဒ်aုိင်တစ်ခုကိ pages     aုိဒါ\ဲမှာ   အခုလို <ရးပြပီးစမ်းVကည့်နိုင်ပါတယ်။

const Home = props => {
    return (
        <div>
            <h1>Welcome to Next.js</h1>
            <ul>
                <li>Alice</li>
                <li>Bob</li>
            </ul>
        </div>
    )
}

export default Home;

ရိုးရိုး React Component တစ်ခုပါပဲ။ React ကို Import လုပ်စရာ မလုိတာကို<တာ့ သတိမြပုပါ။ ရလဒ်က
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ရိုးရိုး  React  =ဲ့ အတူတူပါပဲ။ ရလဒ်မြခင်းအတူတူ အရင်က Browser \ဲမှာပဲ အလုပ်လုပ်ပြပီး မြပတာ=ဲ့ အခု
က  Server  Render  လုပ်ပြပီး  <=ာက်ဆုံးရလဒ်  သက်သက်ကိုသာ  <aာ်မြပသUားတာပါ။  <=ာက်\ပ်
about.js အမည်=ဲ့ ကုဒ်aုိင်တစ်ခု<လာက် pages     aုိဒါ\ဲမှာ   ပဲ \ပ်<ရး<ပးပါ။

import Link from 'next/link';

const About = props => {
    return (
        <div>
            <Link href="/">
                <a>Home</a>
            </Link>
            <h1>About Next.js</h1>
            <p>Next.js - Server-side rendering for React.</p>
        </div>
    )
}

export default About;

\ူးမြခားချက်အ<==ဲ့  Link ကို  Import  \ားတာကို သတိမြပုပါ။ ပြပီးတဲ့အခါ  <Link> Component  ကို
လည်း  အသံုးမြပု\ားပါတယ်။  href အ<==ဲ့  / ကို<ပး\ားလ့ုိ  Home  ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပါ။
တစ်=ည်းအားမြaင့် index.js ကို ညွှ=်း\ားတာပါ။ သ့ူအ\ဲက <a> Element မှာ<တာ့ href \ပ်<ပး
စရာ မလုိ<တာ့ပါဘူး။ စမ်းVကည့်နိုင်a့ုိ Browser URL Bar မှာ အခုလုိ ကိုယ်ဘာသာ ရိုက်\ည့်လုိက်ပါ။

http://  localhost:3000/about  

ရလဒ်က ဒီလုိမြaစ်မှာပါ။

http://localhost:3000/about
http://localhost:3000/about
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Home ကို သUားလ့ုိရတဲ့  Link  တစ်ခုပါပြပီး နှိပ်လိုက်ရင်  Home Page  ကို မြပ=်<ရာက်သUားတယ် ဆိတုာကို
<တU့ရနိုင်ပါတယ်။ ပုိအဆင်<မြပသUား<အာင်  Nav.js အမည်=ဲ့  aုိင်တစ်ခုကို  pages  aုိဒါ\ဲမှာပဲ ဒီလုိ<ရး
<ပးပါ။

import Link from 'next/link';

const Nav = props => {
    return (
        <ul>
            <li><Link href="/"><a>Home</a></Link></li>
            <li><Link href="/about"><a>About</a></Link></li>
        </ul>
    );
};

export default Nav;

ဒါဟာ Home (index.js)  =ဲ့  About (about.js)  တို့ကို  အမြပ=်အလှ=် သUားလ့ုိရတဲ့  Menu  တစ်ခု မြaစ်သUား
တာပါ။ သ့ူကို index.js =ဲ့ about.js တို့က အခုလို <ခါ်သံုးလ့ုိရပါတယ်။
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// index.js
import Nav from './Nav';

const Home = props => {
    return (
        <div>
            <Nav />
            <h1>Welcome to Next.js</h1>
            <ul>
                <li>Alice</li>
                <li>Bob</li>
            </ul>
        </div>
    )
}

export default Home;

// about.js
import Nav from './Nav';

const About = props => {
    return (
        <div>
            <Nav />
            <h1>About Next.js</h1>
            <p>Next.js - Server-side rendering for React.</p>
        </div>
    )
}

export default About;

ပုိမြပည့်စုံသUား<အာင်  အ့ဲဒီ  Nav  Menu  ကို  Header  Layout  Component  <လး=ဲ့  မြပa့ုိအတUက်
Header.js အမည်=ဲ့ aုိင်တစ်ခုကို pages aုိဒါ\ဲမှာပဲ \ပ်<ဆာင်ပြပီး ဒီကုဒ်ကို <ရးပါမယ်။
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const styles = {
    header: {
        padding: 10,
        background: 'cyan'
    }
}

const Header = props => {
    return (
        <div style={styles.header}>
            {props.children}
        </div>
    )
}

export default Header;

ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။ props.children ကို <div> တစ်ခု=ဲ့ style <တUဘာ<တU=ဲ့  \ည့်မြပလုိက်တာ
ပါပဲ။ သ့ူကို အသံုးမြပုaို့ဆိုရင် index.js ရဲ့ ကုဒ်aUဲ့စည်းပံုက ဒီလုိမြaစ်သUားပါလိမ့်မယ်။

import Header from './Header';
import Nav from './Nav';

const Home = props => {
    return (
        <div>
            <Header>
                <Nav />
            </Header>
            <h1>Welcome to Next.js</h1>
            <ul>
                <li>Alice</li>
                <li>Bob</li>
            </ul>
        </div>
    )
}

export default Home;

ဒါပါပဲ။ ဒီ=ည်း=ဲ့ Next.js ကို အသံုးမြပုပြပီး Page <တU<ဆာက်လ့ုိရမယ်။ Component <တU ခUဲ\ားပြပီး လုိတဲ့
အခါ ယူသံုးလုိ့ရမယ်။ Layout Component <တUဘာ<တU a=်တီးချင်ရင်လည်းရမှာမြaစ်ပါတယ်။ React ကို
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သိ\ားပြပီးသူ<တUအတUက် ခက်ခက်ခဲခဲ \ပ်<လ့လာစရာ မလိုဘဲ အသံုးမြပုနိုင်<စမယ့် =ည်းပညာတစ်ခုပါ။

URL Parameter လုိ ကိစ္စ<တUကျ=်<သးသလုိ၊ Next.js ကို အသံုးမြပုပြပီး API တည်<ဆာက်နိုင်ပံု<တU ကျ=်ပါ
<သးတယ်။ အခု \ည့်မ<မြပာ<တာ့ပါဘူး။ \ံုးစံအတိုင်း လုိအပ်တဲ့အခါ ကိုယ်တိုင်ဆက်<လ့လာမယ်ဆိုရင်
React သာ <Vကညက်ပါ<စ၊ အလUယ်တစ်ကူ ဆက်<လ့လာသUားလုိ့ ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်။

ဒီအခ=်းအတUက်လည်း ကုဒ်အမြပည့်အစုံ ဒီမှာ<ပး\ားပါတယ် - https://github.com/eimg/react-book

https://github.com/eimg/react-book
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အခန်း (၁၄) – What's Next

အခုဆိရုင် ဒီစာအုပ်မှာ \ည့်သUင်း<aာ်မြပလုိတဲ့ အ<Vကာင်းအရာ စုံသ<လာက် ရှိသUားပါပြပီ။ လုိ တို ရှင်း ဆို
<ပမယ့် စာမျက်နှာ<တာ့ (၁၀၀) <ကျာ်သUားပါတယ်။ ဒီအ\ိ<ရာက်<အာင် စတိ်ဝင်တစ်စား aတ်ရှု<လ့လာ
ခဲ့တဲ့အတUက်  ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ဒီစာအုပ်က<= အသံုးဝင်ပြပီး  အကျ ို းရှိတဲ့  အ<Vကာင်းအရာ<တUကို  ရရှိလိမ့်
မယ်လို့ <မbာ်လင့်ပါတယ်။

ဒီအခ=်းက  <=ာက်ဆုံးပါ။  <ရှ့ အခ=်း<တUမှာ  အ<Vကာင်း<Vကာင်း<Vကာင့်  \ည့်မ<aာ်မြပမြaစ်ခဲ့<ပမယ့်
\ည့်သUင်းသတိမြပုသင့်တာ<လးတစ်ချ ို ့ကို လက်စသတ် <aာ်မြပ<ပးချင်ပါတယ်။

Conditional Rendering
React  Component  <တUမှာ  Loop  <တUလုပ်a့ုိ  map() တို့  filter() တို့ကို  သံုးခဲ့Vကပါတယ်။
အ<မြခအ<=<ပါ် မူတည်ပြပီး  အလုပ်လုပ်a့ုိအတUက်<တာ့  if() Statement လ့ုိ  <ရး\ံုးမျ ို းကို  \ည့်သUင်း
<aာ်မြပခဲ့မြခင်း  မရှိပါဘူး။  \ည့်<ရးလ့ုိလည်း  မရပါဘူး။  if() Statement  အစား  လုိအပ်တဲ့အခါ
အ<မြခအ<=<ပါ် မူတည်<aာ်မြပ <စလုိရင်  Ternary Operator  ကို အသံုးမြပုနိုင်ပါတယ်။  condition ?
true : false ဆိုတဲ့  <ရး\ံုးပါ။  Condition  <=ာက်က  Question  Mark  လုိက်ရပြပီး  True  ဆိုရင်
Question Mark <=ာက်က အလုပ်ကို လုပ်မယ်။ False ဆိုရင်<တာ့  Colon <=ာက်က အလုပ်ကို လုပ်မှာ
မြaစ်ပါတယ်။  ဒီ<ရး\ံုးက  Language  အများစုမှာပါသလုိ  JavaScript  မှာလည်း  ပါပါတယ်။  React
Component <တUမှာ ဆိရုင်<တာ့ ဒီလုိမြaစ်မှာပါ။
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<div>
{ 

type === 1
? <Button primary>Button</Button>
: <Button secondary>Button</Button>

}
</div>

Ternary Operator ကိုပဲ aတရ်လUဲ<အာင် ခUဲ<ရးလုိက်တာပါ။ =မူ=ာအရ type တ=်aုိး 1 ဆိုရင် <Button>
ကို  primary props  =ဲ့  <aာ်မြပပြပီး မဟုတရ်င်<တာ့  secondary props  =ဲ့  <aာ်မြပ<စ\ားတာ မြaစ်ပါ
တယ်။ ဒီ=ည်း=ဲ့ အ<မြခအ<=<ပါ်မူတည်ပြပီး မြပ<စချင်တာ<တUကို စစ်ပြပီးမှ မြပလ့ုိ ရပါတယ်။

Fragments
Component <တU တည်<ဆာက်တဲ့အခါ Element တစ်ခုတည်းကိုသာ Return မြပ=်<ပးရတယ်လ့ုိ <မြပာခဲ့
ပါတယ်။ ဒါ<Vကာင့် နှစ်ခုသုံးခုရှိလာတဲ့အခါ <div> တစ်ခု=ဲ့  စုပြပီး<တာ့ မြပ=်<ပးVကပါတယ်။ <div> မသံုး
ချင်ရင် React ရဲ့ Fragment လ့ုိ<ခါ်တဲ့ လုပ်<ဆာင်ချက်ကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ <ရး=ည်း နှစ်=ည်း ရှိပါတယ်။
ဒီလုိပါ -

const App = props => {
return (

<React.Fragment>
<h1>Title</h1>
<p>Content</p>

</React.Fragment>
);

}

const App = props => {
return (

<>
<h1>Title</h1>
<p>Content</p>

</>
);

}
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<React.Fragment> ကို  သံုးလ့ုိရသလုိ ဘာမှမပါတဲ့  <> ကိုလည်း အတို<ကာက်အ<==ဲ့  သံုးလ့ုိရတဲ့
သ<ဘာပါ။

state CRUD
<=ာက်တစ်ခုအ<==ဲ့  state Data <တU စီမံတဲ့အခါ map() =ဲ့  filter() ကို  Create, Read, Update,
Delete လုပ်င=်း<တUအတUက် အသံုးမြပုနိုင်ပံုကို <aာ်မြပ<ပးပါမယ်။ ဒါက<တာ့ React =ဲ့ တိုက်ရိုက်ဆိုင်တာ
မျ ို း မဟုတ်ဘဲ <ရး\ံုးပုိင်းဆိုင်ရာ အကြကံမြပုချက် တစ်ခုပါ။ ဥပမာ - ဒီလို Data ရိှတယ်ဆိုVကပါစို့။

const users = [
{ id: 1, name: 'Alice', age: 22 },
{ id: 2, name: 'Bob', age: 23 },

];

ဒီ\ဲက name <တUကိုချည်းပဲ လုိချင်တယ်ဆိုရင် အခုလို ယူလ့ုိရနိုင်ပါတယ်။

const names = users.map(u => u.name); // => [ Alice, Bob ]

တစ်ခတုည်းကို လုိချင်တယ်ဆိုရင် အခုလုိ ယူလ့ုိရနိုင်ပါတယ်။

const bob = users.filter(u => u.id === 2);

// => [{ id: 2, name: 'Bob', age: 23 }]

အသစ်\ပ်တိုးချင်ရင်  Spread Operator  အကူအညီ=ဲ့  အလUယ်တစ်ကူ တိုးလို့ရပါတယ်။ ဒါကို<တာ့ <ရှ့
ပုိင်းမှာလည်း  ခဏခဏ  <တU့ခဲ့ပြပီးသားပါ။  တစ်ခုပဲ  သတိ\ားပါ၊  မူလ  Data  \ဲမှာ  \ပ်တိုးလိုက်တာ
မဟုတ်ပါဘူး။ \ပ်တိုး\ားတဲ့ Data အသစ်ကို မြပ=်<ပးတာပါ။

const result = [ ...users, { id: 3, name: 'Tom', age: 24 };
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မြပ=်aျက်ချင်တယ်ဆိုရင်  filter() =ဲ့ပဲ aျက်လ့ုိရပါတယ်။ ဒီမှာလည်း သတိ\ားပါ။ မူလ Data  \ဲက
aျက်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ aျက်\ားတဲ့ Data Set အသစ်ကို မြပ=်<ပးတာပါ။

const result = users.filter(u => u.id !== 2);

id: 2 တ=်aုိးရှိတဲ့  user ကို ချ=်ပြပီး ကျ=်တာ<တU Filter လုပ်ယူမယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ။  Update လုပ်
ချင်ရင်<တာ့ map() ကိုပဲ အသံုးမြပုနိုင်ပါတယ်။

const result = users.map(u => {
if(u.id === 1) u.age = 21;
return u;

});

id: 1 တ=်aုိးရှိတဲ့  user ရဲ့  age ကို  21 လ့ုိမြပင်လုိက်တာပါ။  ဒီ<ရး=ည်း<တUကို  အရမ်းအသံုးဝင်ပါ
တယ်။  state Data  <တUကို  Create, Read, Update, Delete  လုပ်င=်း<တU လုပ်a့ုိလိုတိုင်း ဒီ<ရး=ည်း
<တUကိုသာ အသုံးမြပုa့ုိ အကြကံမြပုပါတယ်။ 

Build System
React  ကုဒ်<တUကို<ရးa့ုိအတUက်  ပ<ရာဂျက်ကို  create-react-app =ဲ့  တည်<ဆာက်ပါတယ်။
create-react-app က ဘာ<တUလုပ်<ပးသUားတာလည်း သိချင်တယ်ဆိုရင် သ့ူကိုမသံုးဘဲ အလားတူ
စ=စ်တစ်ခုကို ကိုယ်ဘာသာတစ်ခု<လာက် အစအဆုံး တည်<ဆာက်Vကည့်သင့်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်မှာ<တာ့
စာမျက်နှာများ<=လို့  ဒီအ<Vကာင်းကို  \ည့်မ<မြပာ<တာ့ပါဘူး။  ဒီလိပ်စာမှာ  <ရးပြပီးတင်\ား<ပးပါတယ်။
<လ့လာVကည့်a့ုိ တိုက်တU=်းပါတယ်။

- https://gist.github.com/eimg/50832314c7bfbc8d46ed65c44b9d76b5

https://gist.github.com/eimg/50832314c7bfbc8d46ed65c44b9d76b5
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Deployment
React =ဲ့ ကုဒ်<တU<ရးပြပီး<=ာက် အများသံုးa့ုိစ<ပး<တာ့မယ်ဆိုရင် ဒီ Command <လး Run လုိက်ယံုပါပဲ။

>> npm run build

ဒါဆိုရင်  create-react-app ပ<ရာဂျက်\ဲမှာ  build ဆိုတဲ့အမည်=ဲ့  aုိဒါတစ်ခု  ဝင်သUားပါလိမ့်
မယ်။ လုိအပ်တာ အားလံုးပါဝင်ပြပီး အသင့်သံုး aုိင်=ယ်ရလဒ်ကို   ရိုးရိုး   HTML, CSS, JavaScript   အ<==ဲ့   ရ  
ပါတယ်။  အသံုးမြပုနိုင်a့ုိ  React  လည်း \ပ်\ည့်စရာ မလုိပါဘူး။  NPM  <တUဘာ<တUလည်း မလို<တာ့ပါ
ဘူး။ အ့ဲဒီ  build aုိဒါ\ဲက aုိင်<တUကို  Publish  လုပ်လုိက်ယံုပါပဲ။  React Native  မှာဆိုရင်<တာ့ အရင်
ဆုံး ပ<ရာဂျက်aုိဒါ\ဲက app.json မှာ App အမည်တို့  Version =ံပါတ်တို့ကို စိတ်တိုင်းကျ မြပင်ပါ။ ပြပီး
ရင် ဒီ Command <တUကို Run <ပးလုိက်ရင် ရပါပြပီ။

>> expo build:android
>> expo build:ios

ဒါ<ပမယ့် Mobile App <တU Build လုပ်ရတာက =ည်း=ည်းအလုပ်ရှုပ်ပါတယ်။ Play Store တို့ App Store
တို့မှာ  တင်လို့ရa့ုိအတUက်  <=ာက်ဆက်တUဲ  လုပ်<ပးရမှာ<တU  ရိှလာနိုင်လ့ုိ  အ<သးစိတ်ကို  ဒီမှာ  ဆက်
<လ့လာရမှာပါ။

- https://docs.expo.io/versions/latest/distribution/building-standalone-apps/

Expo =ဲ့ ပက်သက်ရင် သတိမြပုသင့်တာက<တာ့ Build လုပ်လုိက်တဲ့အခါ UI =ဲ့  JavaScript Bundle <ခါ်
<=ာက်ကUယ်က  အလုပ်လုပ်တဲ့ကုဒ်ကို  ခUဲမြမင်a့ုိ  လုိပါတယ်။  UI  ကိုသာ  App  အ<==ဲ့  \ုတ်လုိက်ပြပီး
JavaScript  Bundle  ကို<တာ့  Expo  ရဲ  CND  Cloud  Server  <ပါ်မှာ  တင်<ပးလုိက်မှာပါ။  ဒါ<Vကာင့်
<=ာက်ပုိင်း  ကုဒ်<တU  မြပင်လိုက်ရင်  User  က  App  ကို  Update  လုပ်စရာမလုိဘဲ  မြပင်ဆင်မှုကို  အလုိအ
<လbာက် ရရှိနိုင်ပါတယ်။ အလုပ်လုပ်ပံုအ<သးစိတ်ကို<တာ့ ဒီမှာ ဆက်<လ့လာနိုင်ပါတယ်။

- https://docs.expo.io/versions/latest/workflow/how-expo-works/

https://docs.expo.io/versions/latest/workflow/how-expo-works/
https://docs.expo.io/versions/latest/distribution/building-standalone-apps/
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UI Frameworks
ဒီစာအုပ်မှာသာ  အ<မြခခံ<တU=ားလည်<အာင်  <aာ်မြပခဲ့<ပမယ့်  လက်<တU့မှာ  Component  အားလံုးကို
ကိုယ်တိုင် <ရးစရာမလုိပါဘူး။ အသင့်သံုး UI Framework <တU ရိှပါတယ်။ UI Framework <တUက <ပးတဲ့
အသင့်သံုး  Component <တUကို <ပါင်းစပ်ပြပီး<တာ့ ကိုယ်လုိချင်တဲ့  App ကို အလUယ်တကူ တည်<ဆာက်
နိုင်ပါတယ်။

လက်ရှိဒီစာ<ရး<=ချ=ိ်အ\ိ  React  အတUက် အသံုးအများဆုံး  UI Framework  <တUက<တာ့  Material UI
=ဲ့ Ant UI တို့မြaစ်ပါတယ်။

- Material UI - https://material-ui.com/
- Ant UI - https://ant.design/

React  Native  အတUက်ဆိုရင်<တာ့  React  Native Element,  Native Base  =ဲ့  React  Native Design
System (RNDS) တိုရ့ှိပါတယ်။

- Elements - https://react-native-elements.github.io/react-native-elements/
- Native Base - https://nativebase.io/
- RNDS - https://nativebase.io/

<လ့လာVကည့်ပါ။ အသံုးမြပုရ လUယ်ကူပြပီး အများကြကီး အသုံးဝင်တယ်ဆိုတာကို <တU့ ရပါလိမ့်မယ်။

https://nativebase.io/
https://nativebase.io/
https://react-native-elements.github.io/react-native-elements/
https://ant.design/
https://material-ui.com/
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နိမေဂံုးချုပ်

ဒီစာအုပ်ဟာ  မှတ်မှတ်ရရ  ကူးစက်မြမ=်ကပ<်ရာဂါတစ်ခုမြaစ်တဲ့  Covid-19  ကိုရို=ာဗုိင်းရပ်  မြaစ်ပUား<=လ့ုိ
<ရာဂါကူးစက်မှု  ကာကUယ်တာဆီးနိုင်<ရးအတUက်  တစ်ကမ္ဘာလံုးအတိုင်းအတာ=ဲ့  Social  Distancing  =ဲ့
Work From Home လှုပ်ရှားမှုကို <ဆာင်ရoက်<=စဉ်ကာလ၊ အလုပ်=ဲ့ သင်တ=်း<ကျာင်းကို ခဏပိတ်\ား
ပြပီး အိမ်\ဲမှာပဲ <=စဉ်မှာ <ရးမြaစ်ခဲ့တာပါ။

ဒီစာအုပ်ကို  <ရးမယ်ဆို<တာ့ စိတ်ဝင်စားVကသူများက ကြကိုတင်အမှာစာ<တU <ပးပို့Vကတာ အမှာစာ<ပါင်း
(၁၉၀၀)  <ကျာ်  လက်ခံရရှိလ့ုိ  <ရးရတဲ့သူအတUက်  တစ်အားပါပဲ။  ဒီစာအုပ်ကို  PDF  Ebook  အ<==ဲ့သာ
\ုတ်<ဝa့ုိ မူလကရည်ရoယ်ခဲ့<ပမယ့် ကြကိုတင်အမှာစာ <ပးပ့ုိVကသူ<တUရဲ့ အကူအညီ=ဲ့ ပံုနှိပ်စာအုပ်အမြaစ်
ပါ \ုတ်<ဝမြaစ်သUားပါတယ်။

တစ်ဦးချင်းစီကို  <ကျးဇူးတင်စကားမ<မြပာနိုင်<ပမယ်  ဒီ<=ရာက<=ပဲ  ဝုိင်းဝ=်းပ့ံပိုးVကသူ  အားလုံးကို
<ကျးဇူးတင်ပါ<Vကာင်း<မြပာရင်  =ိဂုံးချုပ်အပ်ပါတယ်ဗျာ။  အားလံုးပဲ  ကပ်<ဘး<တUကို  <ကျာ်လွှာနိုင်ပြပီး
ကိုယ်စိတ်နှစ်မြaာ ကျ=်းမာချမ်းသာ Vကပါ<စ။

အိမေ�	ာင် (Fairway)
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဧပြပီလ (၃) ရက်<=့တUင် <ရးသားပြပီးစီးသည်။
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