آموزش محیط  Windowsو  androidدر React Native
نصب پیش نیازها
برای این کار به  ،Python2 ،Nodeخط فرمان  ،React Nativeو  JDKو  Android Studioنیاز دارید.
می توانید از هر ویرایشگری برای توسعه  applicationخود استفاده کنید ،با این حال  Android Studioرا برای
راه اندازی ابزارهای مورد نیاز برای  buildکردن  application React Nativeخود برای  androidالزم خواهید
داشت.

نصب Node, Python2, JDK
پیشنهاد می کنیم  Nodeو  Python2را با استفاده از  Package Managerمعروف  Chocolateyبرای ،Windows
نصب کنید.
 React Nativeبه  versionجدیدی از  Java SE Development Kit (JDK) packageاحتیاج دارد .همه این ها توسط
 Chocolateyقابل نصب است.
 CMDرا با دسترسی  administratorباز کنید و دستور زیر را اجرا کنید:
choco install -y nodejs.install python2 jdk8

اگر  Nodeرا قبال روی سیستم خود نصب کرده اید ،مطئمن شوید  versionآن  8.3به باال باشد.
اگر قبال  JDKرا نصب کرده اید ،مطمئن شوید که از  8 versionآن یا جدیدتر ،استفاده می کنید.
می توانید راه های دیگر نصب  Nodeرا در این صفحه ببینید.

ابزار React Native CLI
 Nodeبا  npmهمراه است ،که به شما امکان نصب خط فرمان  React Native CLIرا می دهد.
دستورات زیر را در ترمینال ( cmdیا  )shellاجرا کنید.
npm install -g react-native-cli

اگر به خطایی مثل  'Cannot find module 'npmlogبرخوردید npm ،را مستیم نصب کنیدcurl -0 -L :
https://npmjs.org/install.sh | sudo sh

محیط توسعه android
اگر در ابتدای راه توسعه ی  androidباشید ،راه اندازی محیط توسعه  androidکار خسته کننده ای است .اگر با
توسعه  androidآشنا هستید ،مواردی هست که باید  configشوند .درهر دو حالت ،لطفا گام های بعدی را با
دقت دنبال کنید.

 .1نصب Android Studio
 Android Studioرا دانلود و نصب کنید .گزینه ی ” “Customرا موقع انتخاب نوع نصب ،انتخاب کنید.
تمام موارد زیر باید تیک خورده باشند:





Android SDK
Android SDK Platform
( )Performance (Intel ® HAXMببینید AMDبرای )
Android Virtual Device
گزینه ” “Nextرا بزنید تا  componentهای باال نصب شوند.
اگر باکس های موارد باال غیرفعالند می توانید بعدا  componentمربوطه را نصب کنید.

 .2نصب Android SDK
 Android Studioبه طور پیش فرض آخرین  SDK versionرا نصب می کند .با این حال build ،کردن
یک  application React Nativeبه همراه کد  ،nativeنیاز به  Android 9 (Pie) SDKداردSDK .
های دیگر از طریق  SDK Managerدر  Android Studioقابل نصب هستند.
از صفحه ی " "Welcome to Android Studioگزینه ی " "Configureرا انتخاب کنید .سپس " SDK
 "Managerرا انتخاب کنید.

 از مسیر،Android Studio " در خودPreferences" " را میتوان در قسمتSDK Manager"
. پیدا کردAppearance & Behavior → System Settings → Android SDK
Show Package "  سپس باکس کنار، انتخاب کنیدSDK Manager " را درSDK Platforms" تب
 آن را باز کنید، را پیدا کنیدAndroid 9 (Pie) ." را در گوشه پایین سمت راست انتخاب کنیدDetails
:و موارد زیر را تیک بزنید



Android SDK Platform 28
Intel x86 Atom_64 System Image or Google APIs Intel x86 Atom System Image

." را هم تیک بزنیدShow Package Details" " را بزنید و باکس کنارSDK Tools" سپس تب
. انتخاب شده باشد28.0.3  آن را باز کنید و مطمئن شوید،" را پیدا کنیدShow Package Details"
. نصب شوندbuild  و بقیه ابزارهایAndroid SDK  را بزنید تاApply  دکمه،در آخر

ANDROID_HOME environment variable config .3
 نیاز به متغیرهای محیطیnative  با کدapplication  کردنbuild  برایReact Native ابزارهای
.) دارندenvironment variable(
 را انتخاب کنید وSystem  در صفحه جدید. را انتخاب کنیدSystem and Security در کنترل پنل
Environment Variables  را باز کنید و رویAdvanced  تب. کلیک کنیدChange settings روی
. کلیک کنیدNew  رویANDROID_HOME  برای ساخت یک متغیر محیطی.کلیک کنید

به طور پیش فرض  SDKدر مسیر زیر نصب شده است:
c:\Users\YOUR_USERNAME\AppData\Local\Android\Sdk

می توانید مکان  SDKرا در  Android Studioدر بخش " ،"Preferencesدر مسیر & Appearance
 Behavior → System Settings → Android SDKپیدا کنید.
یک  CMDجدید باز کنید و قبل از رفتن به مراحل بعد ،از اضافه شدن متغیر محیطی جدید مطمئن شوید.

 .4افزودن  platform-toolsبه path
در  control panelبه بخش  System and Securityبروید .در صفحه جدید  Systemرا انتخاب
کنید و روی  Change settingsکلیک کنید .تب  Advancedرا باز کنید و روی Environment
 Variablesکلیک کنید Path variable .را انتخاب کنید Edit ،را بزنید .سپس روی  Newکلیک کنید
و مسیر platform-toolsرا به لیست اضافه کنید.
به طور پیش فرض این پوشه در مسیر زیر قرار دارد:
c:\Users\YOUR_USERNAME\AppData\Local\Android\Sdk\platform-tools

ساخت یک application
توسط خط فرمان  React Nativeیک پروژه ی  React Nativeجدید به اسم  AwesomeProjectایجاد کنید:
react-native init AwesomeProject

اگر میخواهید  React Nativeرا در یک  applicationموجود ادغام کنید ،یا اگر از ( Expoیا Create React
 )Native Appپروژه ای را  ejectکرده اید ،یا اگر میخواهید پشتیبانی از  iOSرا به یک پروژه ی React Native
اضافه کنید(کد پلتفرم-محور را ببینید) ،این کار الزم نیست .همچنین می توانید از  CLIهای دیگری مثل
 Ignite CLIبرای ساخت  application React Nativeخود استفاده کنید.

استفاده از یک  versionخاص
اگر می خواهید پروژه جدیدی را با یک  versionخاص از  React Nativeبسازید ،می توانید از آرگومان –
 versionاستفاده کنید:

react-native init AwesomeProject --version X.XX.X
react-native init AwesomeProject --version react-native@next

آماده سازی android device
به یک  android deviceنیاز دارید که  React Native android applicationخود را روی آن اجرا کنید .می
تواند یک موبایل باشد یا می توانید از  Android Virtual Deviceبه عنوان شبیه ساز  android deviceروی
کامپیوتر خود استفاده کنید.
درهرصورت ،باید  deviceرا برای اجرای  applicationدرهنگام توسعه ،آماده کنید.

استفاده از یک  deviceفیزیکی
اگر یک  android deviceواقعی دارید ،میتوانید به جای  AVDاز آن هنگام توسعه استفاده کنید device .را با
کابل  USBبه کامپیوتر وصل کنید و دستورالعمل این بخش را دنبال کنید.

استفاده از یک Virtual device
اگر با  Android Studioپروژه ی  ./AwesomeProject/androidرا باز کنید ،می توانید لیستی از virtual
 deviceهای androidرا ببینید .از بخش " "AVD Managerببینید .دنبال آیکنی شبیه عکس زیر بگردید:

اگر تازه  Android Studioرا نصب کرده باشید ،احتماال باید یک  AVDجدید بسازید .گزینه ی " Create Virtual
 "...Deviceرا بزنید ،سپس یکی از موبایل ها را از لیست انتخاب کنید و روی " "Nextکلیک کنید .سپس Image
 Pie API Level 28را انتخاب کنید.
اگر  HAXMرا نصب ندارید ،این دستورالعمل را برای راه اندازی آن دنبال کنید ،سپس به AVD Manager
بازگردید.
روی " "Nextو سپس " " Finishکلیک کنید .در این لحظه برای راه اندازی  AVDساخته شده ،روی دکمه مثلثی
سبز کنار  AVDتان کلیک کنید  .سپس به مرحله بعد بروید.

اجرای یک application React Native
از دستور  react-native run-androidدر پوشه ی مربوط به پروژه تان استفاده کنید:
cd AwesomeProject
react-native run-android

اگر همه چیز درست انجام شده باشد باید  applicationدر شبیه ساز  androidاجرا شود.

دستور  react-native run-androidفقط یکی از راه های اجرای برنامه است .می توانید مستقیما از داخل
 Android Studioآن را اجرا کنید.
اگر دراین روش با مشکل مواجه شدید صفحه  Troubleshootingرا ببینید.

تغییر در application
حال که توانستید بدون مشکل  applicationرا اجرا کنید ،می توانید آن را تغییر دهید.


فایل  App.jsرا در ویرایشگر دلخواه خود باز کنید و تغییری در برنامه بدهید.



کلید  Rرا دوبار فشاردهید یا گزینه ی  Reloadاز منوی  )Ctrl + M( Developerبزنید تا تغییرات را
ببینید!

تمام شد!

تبریک میگویم .شما اولین برنامه  React Nativeخود را اجرا کرده اید!

قدم بعدی؟


از منوی  Live Reload ،Developerرا فعال کنید .اکنون برنامه با هر تغییری در کد ،به طور اتوماتیک
 reloadمی شود.



اگر می خواهید به یک  applicationموجود کد  React Nativeاضافه کنید بخش راهنمای ادغام
 applicationهای موجود با  React Nativeرا ببینید.

اگر می خواهید درمورد  React Nativeبیشتر بدانید با ادامه این آموزش همراه باشید.

