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مقدمه ای بر AngularJS
همان طور که پیشتر گفته شد AngularJS ،صرفا یک کتابخانه یا چارچوب کاری  JavaScriptاست .از این رو
می توان با استفاده از تگ > <scriptآن را به صفحات  HTMLافزود AngularJS .خصیصه های ()attribute
 HTMLرا از طریق  directiveها (دستورها) بسط داده و با بهره گیری از عبارت ها ( )expressionداده ها را
به  HTMLمقید می سازد ( bindمی کند).

 AngularJSیک کتابخانه یا چارچوب کاری  JavaScriptاست!
همان طور که می دانید  AngularJSیک چارچوب کاری ( )frameworkاست که با زبان جاوا اسکریپت نوشته
شده است AngularJS .به صورت یک فایل جاوا اسکریپت ارائه شده و می توان آن را با استفاده از تگ
< >scriptبه صفحه ی وب اضافه کرد.
>"<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.14/angular.min.js
></script

 AngularJSقابلیت ها و امکانات زبان طراحی وب  HTMLرا بسط می دهد!
کتابخانه ی  AngularJSبا استفاده از دستورهای  ،ng-directiveقابلیت های  HTMLرا بسط می دهد.
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دستور  ng-appیک برنامه ی  AngularJSرا تعریف یا مشخص می کند.
کار دستور  ng-modelاین است که مقدار کنترل های  HTMLهمچون  select ، inputو  textareaرا به داده
های  appمتصل ( )bindمی کند.
دستور  ng-bindداده های برنامه را به اشیا نمایی/دیداری ) HTML (viewمقید می سازد ( bindمی کند)؛ به
عبارت دقیقتر به کمک آن داده ها نمایش داده می شوند.

مثالی از AngularJS

تشریح مثال:

><!DOCTYPE html
><html
><script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.14/angular.min.js"></script
><body
>""=<div ng-app
><p>Input something in the input box:</p
><p>Name: <input type="text" ng-model="name"></p
><p ng-bind="name"></p
></div
></body
></html

 AngularJSبا بارگذاری کامل صفحه به صورت خودکار آغاز می شود.
پس از آن به واسطه ی دستور  ng-appبه  AngularJsاطالع دادیم که تگ > <divمالک برنامه ی
 Angularjsاست.
سپس با استفاده از دستور  ng-modelمقدار فیلد  inputرا به متغیر برنامه " "nameمقید ( )bindکردیم.
در پایان دستور  ng-bindکاری کردیم که متغیر برنامه ی  nameبه  innerHtmlتگ < >pوصل ( )bindشود.

 Directiveهای AngularJS
همان طور که قبال مشاهده کرده اید directive ،های  AngularJSدر واقع همان خصیصه های ()attribute
 HTMLهستند که دارای پیشوند  ngمی باشند.
به عنوان مثال دستور  ،ng-initمتغیرهای برنامه را مقداردهی اولیه ( )initializeمی کند:
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<!DOCTYPE html>
<html>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.14/angular.min.js"></script>
<body>
<div ng-app="" ng-init="firstName='John'">
<p>The name is <span ng-bind="firstName"></span></p>
</div>
</body>
</html>

: معتبرHTML روشی جایگزین به همراه

<!DOCTYPE html>
<html>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.14/angular.min.js"></script>
<body>
<div data-ng-app="" data-ng-init="firstName='John'">
<p>The name is <span data-ng-bind="firstName"></span></p>
</div>
</body>
</html>

 از پیشوندng-  یا معتبر باشند می توانید به جای پیشوندValid  صفحهHTML چنانچه می خواهید کدهای
. استفاده نماییدdata-bg-

AngularJS (expression) عبارت ها
. داخل {{ }} نوشته می شوندAngularJS عبارت های
: را مقداردهی اولیه می کندAngularJS  متغیرهای برنامه یng-init دستور
<!DOCTYPE html>
<html>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.14/angular.min.js"></script>
<body>
<div ng-app="" ng-init="firstName='John'">
<p>The name is <span ng-bind="firstName"></span></p>
</div>
</body>
</html>

 مقید می سازند (منتقل می کنند) درستHTML  اطالعات را به المان هایangularJs  عبارت ها در،در کل
. انجام می دهدng-bind مشابه کاری که دستور

<!DOCTYPE html>
<html>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.14/angular.min.js"></script>
<body>

7 واحد165 -  پالک-  جنب بانک صادرات-  باال تر از خيابان ملک-  خيابان شريعتی-  تهران: آدرس آموزشگاه
88146323 - 88446780 - 88146330

<div ng-app="">
<p>Input something in the input box:</p>
<p>Name: <input type="number" ng-model="name"></p>
<p>{{name}}</p>
</div>
</body>
</html>

AngularJS )application( برنامه های
 برنامه هایAngularjs  را تعریف می کنند و کنترلر هایAngularjs  برنامه هایAngularjs ماژول های
. را مدیریت می کنندAngularjs
 در حقیقت کنترلر را مشخص میng-controller  اپلیکیشن مورد نظر را کنترل می کند و دستورng-app دستور
.کند
<!DOCTYPE html>
<html>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.14/angular.min.js"></script>
<body>
<p>Try to change the names.</p>
<div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl">
First Name: <input type="text" ng-model="firstName"><br>
Last Name: <input type="text" ng-model="lastName"><br>
<br>
Full Name: {{firstName + " " + lastName}}
</div>
<script>
var app = angular.module('myApp', []);
app.controller('myCtrl', function ($scope) {
$scope.firstName = "John";
$scope.lastName = "Doe";
});
</script>
</body>
</html>

: اپلیکیشن را تعریف می کنندAngularJS ماژول های
var app = angular.module('myApp', []);

:) اپلیکیشن ها را مدیریت می کنندcontroller( کنترلر
app.controller('myCtrl', function ($scope) {
$scope.firstName = "John";
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;"$scope.lastName = "Doe
;)}
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