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 Directiveها در AngularJS
 Angularیک چارچوب کاری یا کتابخانه ی جاوا اسکریپت هست که به کمک خصیصه های نوینی به نام
 Directiveها(دستور ها) ،به برنامه نویس یا طراح وب این اجازه را می دهد که  HTMLرا بسط داده و قابلیت
های آن را گسترش دهد.

Angular Directives
 Directiveها با استفاده از پیشوند  ،ngخصیصه های  HTMLرا بسط می دهند.
دستور  ng-appیک برنامه ی  AngularJSرا مقدار دهی اولیه (آغاز و تعریف) می کند.
دستور  ng-initداده های برنامه ( )app dataرا مقدار دهی اولیه می کند.
دستور  ng-modelمقدار کنترل های دریافت ورودی  HTMLاز قبیل  inputو  selectو  textareaرا به داده
های برنامه مقید  bindمی کنند.
><!DOCTYPE html
><html
><head
><title></title
><script src="Angular.js"></script
></head
><body
>"'<div ng-app="" ng-init="firstName='John
><p>Input something in the input box:</p
><p>Name: <input type="text" ng-model="firstName"></p
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><p>You wrote: {{ firstName }}</p
></div
></body
></html

دستور  ng-appهمچنین به  AngularJSاطالع می دهد که المان > <divصاحب برنامه ی  AngularJSمی
باشد.

اتصال داده ()Data Binding
عبارت }}  {{ firstNameکه در مثال باال مشاهده کردید ،یک عبارت اتصال داده  AngularJSاست.
اتصال داده یا  data bindingعبارت های  AngularJSرا با داده های  AngularJSهماهنگ و منطبق
( )synchronizeمی سازد.
به طور مثال }} firstName {{ ،با " ng-model="firstNameبرابر می باشد.
در مثال زیر مشاهده می کنید که دو فیلد دریافت متن ( )text fieldبا دستور  ng-modelمساوی و برابر شده
اند:
><!DOCTYPE html
><html
><head
><title></title
><script src="Angular.js"></script
></head
><body
>"<div data-ng-app="" data-ng-init="quantity=1;price=5
><h2>Cost Calculator</h2
>"Quantity: <input type="number" ng-model="quantity
>"Price: <input type="number" ng-model="price
><p><b>Total in dollar:</b> {{quantity * price}}</p
></div
></body
></html

همان طور که در مبحث پیشین مطرح شد ،استفاده از دستور  ng-initبرای مقداردهی زیاد توصیه نمی شود .در
مباحث آینده با روش بهتری برای مقدار دهی اولیه ی آشنا خواهیم شد.

تکرار کردن المان های HTML
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: بکار رفته و عملکردی مشابه حلقه را داردHTML  به منظور تکرار کردن المانng-repeat دستور
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title></title>
<script src="Angular.js"></script>
</head>
<body>
<div data-ng-app="" data-ng-init="names=['Jani','Hege','Kai']">
<p>Looping with ng-repeat:</p>
<ul>
<li data-ng-repeat="x in names">
{{ x }}
</li>
</ul>
</div>
</body>
</html>

: بر روی یک آرایه از اشیا استفاده شده استng-repeat در زیر از دستور

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title></title>
<script src="Angular.js"></script>
</head>
<body>
<div ng-app="" ng-init="names=[
{name:'Jani',country:'Norway'},
{name:'Hege',country:'Sweden'},
{name:'Kai',country:'Denmark'}]">
<p>Looping with objects:</p>
<ul>
<li ng-repeat="x in names">
{{ x.name + ', ' + x.country }}
</li>
</ul>
</div>
</body>
</html>

،Update ،Create  برای آن دسته از برنامه های کاربردی که نیاز به پیاده کردن عملیاتAngualarJS
. حذف) بر روی پایگاه داده دارند بسیار مناسب می باشد، آپدیت، خواندن، (ایجادDelete ،Read
.کافی است فرض کنید که این اشیا سطرهایی از یک پایگاه داده می باشند
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دستور ng-app
این  directiveدر واقع عنصر آغازین ( )root elementیک برنامه ی کاربردی را تعریف می کند.
 ng-app directiveزمانی که صفحه بارگذاری می شود ،به صورت خودکار راه اندازی ( )auto-bootstrapو
مقدار دهی اولیه می شود.
در فواصل آینده یاد خواهید گرفت چگونه  ng-appمی تواند به منظور اتصال کد ماژول ها ،دارای یک مقدار
(مانند " )ng-app="myModuleباشد.

دستور in-init
این دستور مقادیر اولیه ی برنامه را مشخص می کند.
استفاده از  in-initبرای مقداردهی اولیه چندان متداول نیست ،اغلب از یک کنترلر یا ماژول برای initialization
استفاده می کنیم.
در مباحث بعدی درک بهتری نسبت به کنترلر ها و ماژول ها بدست خواهید آورد.

دستور ng-model
دستور  ng-modelمقادیر کنترل های دریافت کننده ورودی  HTMLهمچون  select ،inputو  textareaرا به
داده های برنامه ی کاربردی متصل ( )bindمی کند.
دستور  ng-modelهمچنین قادر به انجام عملیات زیر می باشد:
اعتبار سنجی داده های برنامه ی کاربردی از جمله عدد ،ایمیل و اطالعات الزم را بر عهده می گیرد.
وضعیت داده های برنامه را مشخص می کند :نامعتبر( dirty ،دستخوش تغییر قرار گرفته) ،خطا و
دستکاری شده ( )touchedو غیره . ...
کالس های  cssرا برای المان های  HTMLفراهم می نماید.
المان های  HTMLرا به فرم های  HTMLمقید ( )bindمی کند.
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دستور ng-repeat
دستور  ng-repeatبه ازای هر آیتم موجود در یک مجموعه یا آرایه ،عناصر  HTMLرا ( cloneتکثیر) می کند.
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