آموزش شروع کار با Angular
 Angularیک پلت فرم است که ساخت برنامه های وب را آسان می کند.
 Angularترکیبی از قالب های اخباری Dependency Injection ،و بهترین شیوه های یکپارچه سازی برای حل
چالش های توسعه است.
 Angularتوانایی برنامه نویسان را برای ساخت برنامه های کاربردی وب ،موبایل یا دسکتاپ باال می برد.

پیش نیازها
در این مقاله ما فرض را بر این می گذاریم که شما در حال حاضر با جاوا اسکریپت آشنا هستید و مفاهیم کالس
و ماژول را می دانید.
تمامی مثال های این مقاله با استفاده از  Type Scriptنوشته می شود.

گام اول :نصب کردن محیط توسعه
 Angular CLIیک ابزار رابط خط فرمان است که می تواند یک پروژه را ایجاد کند ،فایل ها را اضافه کند و وظایف
مختلفی مانند  bundling ،testingو  deploymentرا انجام دهد.
قبل از اینکه بتوانید کاری انجام دهید ،شما باید محیط توسعه خود را نصب کنید.
بنابراین در گام اول اگر  Node.jsو  npmروی سیستم شما از قبل نصب نیست ،می بایست ابتدا  Node.jsو
 npmرا نصب نمایید.
برای نصب  node.jsشما می توانید از لینک  https://nodejs.org/en/downloadآخرین نسخه آن را دانلود
نمایید که با نصب آن  npmهم نصب خواهد شد.
بعد از نصب می توانید با اجرای دستور  node –vبر روی پنجره  Command Promptاز نصب آخرین نسخه
 node.jsکه نسخه  8.xیا باالتر می باشد اطمینان حاصل نمایید .همچنین شما می توانید با اجرای دستور npm
 –vنسخه  npmنصبی بر روی سیستم خود را مشاهده نمایید که حداقل می بایست نسخه  5.xیا باالتر باشد.
نسخه های قدیمی تر خطاهایی تولید می کنند ،اما نسخه های جدیدتر خوب هستند و توصیه می شود که از نسخه
های باالتر تر استفاده نمایید.
سپس  Angular CLIرا با استفاده از دستور زیر به صورت  Globallyبر روی سیستم خود نصب نمایید.

گام دوم :ایجاد یک پروژه جدید
پنجره  Command Promptرا باز کنید.
با اجرای دستور زیر ،یک پروژه جدید و برنامه ی پیش فرض ایجاد کنید:

 Angular CLIپکیج های مورد نیاز  npmرا نصب می کند ،فایل های پروژه را ایجاد می کند و پروژه را با یک
برنامه پیش فرض ساده پر می کند.
این امر می تواند مدتی زمان ببرد.
شما می توانید با استفاده از دستور  ng addیک  pre-packagedرا به یک پروژه جدید اضافه کنید.

گام سوم :راه اندازی Application
در این مرحله به دایرکتوری پروژه بروید و سرور را راه اندازی کنید.

دستور  ng serveسرور را راه اندازی می کند ،فایل های خود را تماشا می کند و برنامه را دوباره بازسازی می کند،
همچنان که شما آن فایل ها را تغییر می دهید.
با استفاده از گزینه  –openیا ( )just -oمرورگر شما به طور خودکار در  http: // localhost: 4200 /باز خواهد
شد.
برنامه شما با پیام ،شما را خوش آمد می گوید:

گام چهارم :ویرایش اولین کامپوننت Angular
 CLIاولین کامپوننت  Angularرا برای شما ایجاد کرد.
این کامپوننت ،کامپوننت ریشه ( )root componentاست و به نام  app-rootاست.
شما می توانید آن را در  src/app/app.component.ts/پیدا کنید.
فایل  componentرا باز کنید و عنوان آن را از « »appبه «! » My First Angular Appتغییر دهید.

 browserبه طور خودکار با عنوان جدید بارگذاری می شود .این خوب است ،اما می تواند بهتر باشد.
فایل  src/app/app.component.cssرا باز کنید و روی  styleآن کمی کار کنید.

تا اینجا از شما انتظار می رود که یک برنامه  Hello Worldساده را انجام دهید .

بررسی فایل پروژه
یک پروژه  Angular CLIپایه ای برای آزمایش های سریع و راه حل های سازمانی است.
اولین فایلی که شما باید چک کنید فایل  README.mdاست.
این فایل شامل بعضی از اطالعات اولیه در مورد نحوه استفاده از دستورات  CLIاست.
برخی از فایل های ایجاد شده ممکن است برای شما نا آشنا باشد.

فولدر src
برنامه شما در پوشه  srcقرار می گیرد.
تمام کامپوننت های  ،Angularالگوها ،سبک ها ،تصاویر ،و هر چیز دیگری که برنامه شما نیاز دارد ،اینجا قرار
دارد.

File
app/app.component.
}{ts,html,css,spec.ts

Purpose
 AppComponentرا همراه با یک قالب  ،HTMLشیوه  CSSو یک تست واحد
تعریف می کند .این یک  root componentاست که درختی از کامپوننت های
تودرتو خواهد شد.
 AppModuleرا تعریف می کند ،که یک  root muduleاست و به  Angularمی

app/app.module.ts

گوید که چگونه برنامه را اسمبل کند.
در حال حاضر فقط  AppComponentرا اعالم می کند.
به زودی کامپوننت های بیشتری برای اعالم اینجا خواهد گرفت.

*assets/

*environments/

پوشه ای که در آن شما می توانید تصاویر و هر چیز دیگری را که در هنگام
ساخت برنامه به آن نیاز دارید قرار دهید.
این پوشه حاوی یک فایل برای هر یک از محیط های مقصد خود است.

Browserslist

favicon.ico

یک فایل پیکربندی برای به اشتراک گذاشتن مرورگرهای هدف بین ابزارهای
مختلف.
هر سایتی می خواهد در نوار  bookmarkخوب به نظر برسد .می توانید با
آیکون  Angularخود شروع کنید.
صفحه اصلی  HTMLکه زمانی که کسی از سایت شما بازدید می کند ظاهر می
گردد .اغلب اوقات شما هرگز نیازی به ویرایش آن ندارید CLI .به طور خودکار

index.html

تمام فایل های  jsو  cssرا هنگام ساختن برنامه خود اضافه می کند ،بنابراین
شما هرگز نباید هر گونه تگ > <scriptیا < >linkرا اینجا به صورت دستی
اضافه کنید.

karma.conf.js

پیکربندی تست واحد برای  karma test runnerکه در هنگام اجرای ng test
مورد استفاده قرار می گیرد.
نقطه ورود اصلی به برنامه است .برنامه را با کامپایلر  JITکامپایل می کند و

main.ts

( AppModuleماژول اصلی  )Applicationرا برای اجرا در مرورگر راه اندازی
می کند .شما همچنین می توانید از کامپایلر  AOTبدون تغییر هیچ کدی با
اضافه کردن پرچم  –aotبه دستورات  ng buildیا  ng serveاستفاده کنید.
مرورگرهای مختلف سطوح مختلف پشتیبانی از استانداردهای وب را دارند.

polyfills.ts

 Polyfillsبه نرمال سازی این تفاوت ها کمک می کند .شما باید با  core-jsو
 zone.jsکامال امن باشید ،اما برای اینکه مطمئن شوید برای اطالعات بیشتر،
راهنمای مرورگر را بررسی کنید.
 Styleهای سراسری شما اینجا هستند .اغلب اوقات شما می خواهید سبک های

styles.css

محلی را در کامپوننت های خود برای ویرایش سازی و نگهداری آسان تر داشته
باشید ،اما سبک هایی که بر کل برنامه های شما تأثیر می گذارد ،باید در یک
مکان مرکزی باشند.
این نقطه ورودی اصلی برای  Unit testsاست.

test.ts

این فایل پیکربندی های سفارشی دارد که ممکن است نا آشنا باشد ،اما چیزی
نیست که شما باید ویرایش کنید.

tsconfig.{app|spec}.json

پیکربندی کامپایلر  TypeScriptبرای برنامه )tsconfig.app.json( Angular
و برای آزمایش های واحد (.)tsconfig.spec.json
پیکربندی اضافی  Lintingبرای  TSLintو  Codelyzerکه در هنگام اجرای ng

tslint.json

 lintاستفاده می شود.
 Lintingبه شما کمک می کند تا سبک کد خود را حفظ کنید.

فولدر ریشه ()root folder
فولدر  src/یکی از موارد درون پوشه ریشه پروژه است .فایل های دیگر به ساخت ،تست ،نگهداری ،مستند
سازی و استفاده از برنامه کمک می کنند .این فایل ها در پوشه ریشه در کنار  src/قرار دارند.

File
node_modules/

.editorconfig

Purpose
 Node.jsاین پوشه را ایجاد می کند و تمام ماژول های شخص ثالث
موجود در  package.jsonرا در داخل آن قرار می دهد.
پیکربندی ساده برای ویرایشگر شما برای اطمینان از اینکه همه کسانی که
از پروژه شما استفاده می کنند همان پیکربندی اساسی را دارند.
پیکربندی برای  Angular CLIاست.

angular.json

در این فایل می توانید پیش فرض ها را تنظیم کنید و همچنین پیکربندی
کنید که چه فایل هایی در هنگام ساخت پروژه شامل شوند.
تنظیمات  npmرا نشان می دهد.

package.json

شما همچنین می توانید اسکریپت های سفارشی خود را در اینجا اضافه
کنید.

README.md
tsconfig.json

داکیومنت اساسی برای پروژه شما
پیکربندی کامپایلر  TypeScriptبرای  IDEخود را انتخاب کنید.

