Front End Development
Angular in depth

რატომ ანგულარი?

ლექტორი

თანამედროვე მოთხოვნები ტექნოლოგიების მიმართ

“ალტე უნივერსიტეტი”
გთავაზობთ Angular-ის
შემსწავლელ კურსს როგორც
გამოცდილ დეველოპერებს,
ასევე მათ, ვისაც გსურთ დაიწყოთ
კარიერა IT მიმართულებით.

ცხოვრების ტემპი ყოველდღიურად იზრდება, შესაბამისად, იზრდება ადამიანთა
მოთხოვნები - ულტრა-სწრაფი ინტერნეტისა და მძლავრი დივაისების
მომხმარებლებისთვის მნიშვნელოვანია რომ მათთვის საინტერესო ინფორმაცია
პირდაპირ ხელის გულზე ჰქონდეთ. დღესდღეობით, აპლიკაციის საძიებო ველში
პირველივე სიმბოლოების შეყვანისას, მან მომხმარებელს უნდა შესთავაზოს ისიც კი თუ
რისი მოძებნა შეიძლება სურდეს მას, რომ აღარაფერი ვთქვათ თავად ძებნის
რეზულტატსა და სისწრაფეზე. სხვა შემთხვევაში, ისინი შეიცვლიან საყვარელ
აპლიკაციას, და დივაისსაც კი.

ადგილების რაოდენობა: 30
კურსის ხანგრძლივობა: 6 თვე
დაწყების თარიღი: ნოემბერი, 2022 წ.
კურსის ღირებულება: 1900 ლარი

მეორე მხარეს არის ბიზნესი, რომელიც გარდა იმისა რომ უნდა აჰყვეს თანამედროვე
მომხმარებლების მოთხოვნებს, ასევე რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია უნდა მოიპოვოს
პოტენციური მომხმარებლის შესახებ და გაუკეთოს მიმზიდველი შეთავაზება, როგორც კი
მომხმარებელი თავისი ქმედებით გამოავლენს სურვილის რაიმე ნიშანს. ამასთანავე,
ბიზნესისთვის საჭირო ნებისმიერი ცვლილება თუ დამატება უმოკლეს ვადაში უნდა
აისახოს მათ Online სივრცეში, რადგან სწორედ ეს არის თანამედროვე მომხმარებლისა
და ბიზნესის შეხვედრის ადგილი.

90% დაფინანსებულია USAID-ის
ეკონომიკური უსაფრთხოების
პროგრამის მიერ

დამკვეთთა ამ მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, საჭიროა აპლიკაცია სწრაფად
რეაგირებდეს მომხმარებლის თითოეულ ქმედებაზე. აღარ არის დრო იმისათვის, რომ
ველოდოთ ახალი გვერდის ჩატვირთვას ინფორმაციის გასაცნობად.

მონაწილის მიერ
გადასახდელი თანხა: 190 ლარი

Single-Page Application (SPA)

“ალტე უნივერსიტეტთან”
გაფორმებული შეთანხმების
ფარგლებში, წარმატებულ
კურსდამთავრებულებს დასაქმებისა და
სტაჟირების შესაძლებლობას
შესთავაზებენ საქართველოში
არსებული უმსხვილესი კომპანიები.

ვებ-საიტის ტრადიციული არქიტექტურისგან განსხვავებით, რომლის მიხედვითაც
საიტის თითოეული გვერდი წარმოადგენს დამოუკიდებელ HTML გვერდს,
Single-Page Application (SPA) არის ვებგვერდის აწყობის ისეთი მიდგომა,
რომლის მიხედვითაც აპლიკაციის თითოეული გვერდი იტვირთება ერთ
HTML გვერდზე, Javascript-ის გამოყენებით.
SPA მიდგომა საშუალებას აძლევს მომხმარებელს ისარგებლოს
საიტით მაშინაც კი, როდესაც ვებ-გვერდის ახალი ელემენტები
იტვირთება ან განიცდის ცვლილებებს. შედეგად, ვღებულობთ
ბევრად სწრაფ გვერდის ჩატვირთვას, ინტერაქციულობას
და გაცილებით მეტ შესაძლებლობებს.
აპლიკაციების ფუნქციონალისადმი ამდენად
მზარდი მოთხოვნა ბუნებრივია, რომ დიდ
ძალისხმევას მოითხოვს. ზემოაღნიშნულ
გამოწვევებს სხვებთან ერთად გამოეხმაურა
ტექნოლოგიური გიგანტი Google-იც,
რომელიც ცნობილია მოწინავე
Software გადაწყვეტილებებით.

„Angular-ზე მუშაობა საშუალებას
მოგცემთ შეისწავლოთ framework-ის
ისეთი მიდგომები, რომლებიც
დაგეხმარებათ ჩაუღრმავდეთ
typescript-ის ყველა შესაძლებლობას და
შექმნათ გამართული პროექტები. კურსის
გავლის შემდეგ, თითოეულ თქვენგანს
გაცილებით გაგიმარტივდებათ
ნებისმიერი ენისა და framework-ის
შესწავლა.“

Crocobet - Front End Team Lead
Webapp - Co-founder & CTO
GOSMS - Co-founder & CTO

ლევან
ჯმუხაძე

ANGULAR

დამწყები Angular
დეველოპერის
საშუალო ხელფასი
საქართველოში 3200- 5000 ლარი

2016 წელს Google-ის მიერ Angular-ის გაშვებიდან დღემდე, Angular-ის პოპულარობა მუდმივად იზრდება. მას იყენებენ ისეთი ცნობილი
ბრენდები, როგორიცაა: Google, Samsung, BMW და Forbes. ანგულარის გამოყენებით იქმნება ინტერაქტიული და დინამიური SPA ტიპის
აპლიკაციები.
Angular-ის ინსტალაციისთანავე Developer-ი ღებულობს ყველა ძირითად ინსტრუმენტს Single-Page აპლიკაციის შესაქმნელად.
აპლიკაციათა უმრავლესობის ძირითადი ნაწილის შესაქმნელად სხვა ბიბლიოთეკის გამოყენებაც კი არ არის საჭირო, რადგან
Angular-ის ოფიციალური ბიბლიოთეკა საკმარისზე მეტ შესაძლებლობას იძლევა. ის Google-ის გუნდის მიერ არის შექმნილი, რაც
უსაფრთხოებისა და კოდირების უმაღლეს სტანდარტს გულისხმობს.
TypeScript-ის გამოყენება იძლევა უდიდეს უპირატესობას: ყველაზე გავრცელებული შეცდომების დაშვებისგან თავის დაზღვევა,
bug-ებისა და ხარვეზების მარტივი აღმოჩენა და სუფთა, ადვილად გასაგები კოდის წერა.
Angular პრაქტიკაში ქმნის სრულიად თანმიმდევრულ კოდს, რაც უკიდურესად მნიშვნელოვანია იმისათვის რომ ერთსა და იმავე
პროექტზე რამდენიმე დეველოპერმა შეძლოს მუშაობა.
ამ თანმიმდევრულობის კიდევ უფრო გასაუმჯობესებლად და მუშაობის პროცესის გასამარტივებლად, Angular-ის გუნდმა შექმნა CLI,
რომელიც მოკლე ბრძანებების გამოყენებით ქმნის განმეორებად კოდის ბლოკებს.
Angular დეველოპმენტის მოდულარული სტრუქტურა კოდს მისი ფუნქციონალის მიხედვით ყოფს მოდულებად, რაც არა მხოლოდ
აპლიკაციის ფუნქციონალის ორგანიზებას ამარტივებს, არამედ ქმნის კოდის ფრაგმენტებს, რომლის გამოყენებაც მომავალშიც
შეეძლება, როგორც ავტორს, ასევე აპლიკაციაზე მომუშავე ნებისმიერ დეველოპერს.
ამ და უამრავი სხვა მიზეზების გამო, Angular-ის პოპულარობა სულ უფრო იზრდება. შესაბამისად იზრდება მოთხოვნაც მის
სპეციალისტებზე.

რატომ ალტე უნივერსიტეტი?
გამოცდილი Angular
დეველოპერის
საშუალო ხელფასი
საქართველოში –

“ალტე უნივერსიტეტში” ანგულარი ჰოლისტიკური მიდგომით ისწავლება, რაც გულისხმობს არამხოლოდ თეორიული ცოდნის
მიცემას სტუდენტებისთვის, არამედ პრაქტიკული უნარების საფუძვლიან განვითარებასა და ორგანიზაციაში ანგულარ დეველოპერის
როლის სწორად აღქმისათვის საჭირო ცოდნის გაზიარებას.
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში, ალტე უნივერსიტეტის პარტნიორები საქართველოში უმსხვილესი კერძო კომპანიები
არიან, რომლებიც საუკეთესო კურსდამთავრებულებს არამხოლოდ დასაქმების, არამედ კურსის სრულად დაფინანსების
უნიკალურ შესაძლებლობასაც სთავაზობენ.

15 000 ლარიდან

ვისთვის არის კურსი?
კურსი განკუთვნილია ანგულარ პროგრამირებით დაინტერესებული ნებისმიერი მსურველისთვის როგორც დამწყები დეველოპერებისთვის, რომლებსაც სურთ საკუთარი ცოდნის გაღრმავება Angular-ის
მიმართულებით, ასევე მათთვის, ვინც გეგმავს დაიწყოს ახალი კარიერა Front End Development-ის
მიმართულებით.
IT პროგრამირების საწყისი ეტაპიდან შესწავლის მსურველებს კი, გთავაზობთ სპეციალურად
შექმნილ, Angular-ის კურსისთვის მოსამზადებელ პროგრამას Front End Development Essentials

კურსის დასრულების შემდეგ
თქვენ შეძლებთ
•
•
•

შექმნათ საკუთარი პროექტები Angular-ის პლატფორმის გამოყენებით;
იმუშაოთ გუნდში კომპლექსურ Angular პროექტებზე;
მსხვილ კომპანიებში განახორციელოთ Angular პროექტის დაგეგმვა,
ტესტირება და დანერგვა სხვადასხვა ხელსაწყოების გამოყენებით.

კურსის განმავლობაში, თქვენ მიიღებთ პრაქტიკულ გამოცდილებას აპლიკაციის
დაგეგმვიდან მის საბოლოო დანერგვამდე და შეისწავლით აპლიკაციის
გამართულად ფუნქციონირებისათვის საჭირო ინსტრუმენტების გამოყენებას.
კურსის ძირითადი ნაწილი აგებულია პრაქტიკულ სწავლებასა და გუნდურ
მუშაობაზე, რაც დაგეხმარებათ მომავალში იმუშაოთ კორპორატიული დონის
პროექტებზე, გამოსცადოთ და მართოთ CI/CD (უწყვეტი ინტეგრაცია და უწყვეტი
დანერგვა) პროცესი, განახორციელოთ უსაფრთხოების ყველა საჭირო შემოწმება
და საბოლოოდ, დანერგოთ ის საწარმოო გარემოში. კურსის განმავლობაში თქვენ
მიიღებთ სრულ საბაზისო ცოდნას, რაც აუცილებელია Angular დეველოპერის
კარიერის ყველა ეტაპზე.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
ინგლისური ენის საშუალო დონეზე ცოდნა (Intermediate); Javascript/CSS/HTML
ტექნოლოგიებზე მუშაობის გამოცდილება; შესაბამისი სიმძლავრის კომპიუტერი.

მიღების პროცესი
კურსით დაინტერესების შემთხვევაში, რეგისტრაცია შეგიძლიათ გაიაროთ
ბმულზე, რის შემდეგაც, დაგიკავშირდებათ უნივერსიტეტის წარმომადგენელი და
ჩაინიშნება გასაუბრება.

სასწავლო პროგრამა

შესავალი

ახალი შაბლონის სინტაქსი

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

კომპლექსური თანამედროვე აპლიკაციების შემუშავების მარტივი გზები
განსხვავებული კლიენტ მოწყობილობების მხარდაჭერა
Angular-ის დეველოპმენტ გარემო
შესავალი TypeScript-ში
Angular-ის კონცეპტუალური მიმოხილვა
Angular CLI
CI/CD და დანერგვის პრინციპები

Angular-CLI და პროექტის სტრუქტურა
•
•
•
•
•
•
•

ახალი პროექტის შექმნა
პროექტის პარამეტრები
Bootstrapping
Building and serving
კომპონენტებზე დაფუძნებული არქიტექტურა
პროექტის ელემენტების გენერირება
Root Angular მოდული

Interpolation, Property Bindings, and Expressions
Event Bindings and Statements
HTML5-ის გენერირება შაბლონიდან
მონაცემების გამეორება ngFor-ის გამოყენებით
მეტადატას გენერირება @Component decorator-ით
ნულოვანი მნიშვნელობების მართვა Safe-Navigation Operator-ით
კონტენტის დამალვა და ჩვენება ngIf-ით
კონტენტის დამალვა და ჩვენება [Hidden] Binding-ით
კონტენტის დამალვა და ჩვენება ngSwitch-ით
Styling კომპონენტები ngClass-ით
Styling კომპონენტები ngStyle-ით

მრავალჯერადი გამოყენების სერვისების შექმნა
•
•
•

შესავალი მრავალჯერადი გამოყენების სერვისებში
რატომ გვჭირდება სერვისები და Dependency Injection
სერვისის შექმნა

Routing-ი და ნავიგაციის გვერდები
კომპონენტების შექმნა და კარშირი მათ შორის
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Data-bound კომპონენტის შექმნა
გარე შაბლონების გამოყენება
კომპონენტების იერარქია
Child კომპონენტებთან კავშირი
Parent კომპონენტებთან კავშირი
შაბლონის ცვლადების გამოყენება Child კომპონენტებთან ინტერაქციისთვის
DOM კონტენტის გენერაცია
Styling კომპონენტები
Angular-ის CSS ენკაფსულაცია

•
•
•
•
•

რამდენიმე გვერდის დამატება
Route-ის დამატება
Route პარამეტრებზე წვდომა
Linking to Routes
ნავიგაცია კოდიდან

მონაცემთა შეგროვება Forms-ებით და ვალიდაცია
•
•
•
•
•

მოდელების გამოყენება Type Safety-სთვის
შაბლონზე დაფუძნებული ფორმები
შაბლონზე დაფუძნებული ფორმებიდან მონაცემების გამოყენება
შაბლონზე დაფუძნებული ფორმების ვალიდაცია
Reactive ფორმების ვალიდაცია

სასწავლო პროგრამა

Pipes
•
•
•
•
•

ინტერაცია REST Web სერვისებთან
Built-in Pipes
Custom Pipe
სორტირება და ფილტრაცია
Filtering Display
Filtering Data

•
•
•
•

მონაცემთან მოძიება HTTP object-ით
მონაცემთა ასინქრონული გაგზავნა POST-ით
სხვადასხვა HTTP მეთოდების გამოძახება
შეცდომების დამუშავება

Dependency Injection

ტესტირების სტრატეგიების სტრუქტურირება

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Third Party Global Services
Angular-ის Dependency Injection Lookup
@Inject Decorator-ის გამოყენება
UseClass Provider

ტესტირების სტრატეგიები
Unit testing vs. integration testing
Mock Angular კომპონენტებთან მუშაობა
ასინქრონული ტესტირება
ავტომატური ტესირება
ტესტირება CI/CD პროცესში

სერვერთან კავშირი
•
•
•
•
•
•

Data Storage-ის გადატანა სერვერზე
Listening to Resolved Data Changes
Querystring Parameters-ის გამოყენება
Integrating Authentication სერვერთან
Persisting Authentication სტატუსი გვერდების განახლებისას
მონაცემების შენახვა სერვერზე

Responsive App
•
•
•

Subscribing to Observables
Converting stream data types with the Observable map function
Optimizing change detection with immutability and onPush

ინფორმაციული უსაფრთხოების ასპექტები
•
•
•
•

ინფორმაციული უსაფრთხოება ვებ დეველოპმენტისთვის
ინფორმაციული უსაფრთხოების მიდგომები frameworks-ებისთვის
Angular-ის ინფორმაციული უსაფრთხოების საუკეთესო პრაქტიკები
ინფორმაციული უსაფრთხოების ავტომატიზაცია და CI/CD პროცესი

უნივერსიტეტის შესახებ
ალტე უნივერსიტეტი“ ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში 20 წლიანი
გამოცდილებისა და ისტორიის მქონე სრულად ავტორიზებული უმაღლესი
სასწავლებელია, რომელიც 15 ქვეყნის 2 100-ზე მეტ სტუდენტს აერთიანებს 4
სკოლაში: ბიზნესის სკოლა, მედიცინის საერთაშორისო სკოლა, სამართლის
სკოლა და ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა. ამჟამად
უნივერსიტეტი ახორციელებს 15-მდე აკადემიურ პროგრამას, როგორც
საბაკალავრო, ასევე სამაგისტრო საფეხურებზე.
საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლებს სჯერათ, რომ
უნივერსიტეტში გატარებული რამდენიმე წელი მხოლოდ დასაწყისია იმ დიდი
გზის, რომელსაც განათლება ჰქვია. მიაჩნიათ, რომ უნივერსიტეტმა არამხოლოდ
კონკრეტული ცოდნა უნდა გადასცეს სტუდენტს, არამედ უნდა გაუღვივოს
მუდმივი განვითარების სურვილი, რათა ის მთელი ცხოვრების განმავლობაში
სწავლობდეს, ისახავდეს ახალ-ახალ მიზნებს, აღწევდეს მათ და იყოს
წარმატებული.
სწორედ ამ მიზნით, უნივერსიტეტის ბაზაზე ფუნქციონირებს „უწყვეტი
განათლებისა და სატრენინგო პროგრამების დეპარტამენტი“, რომელიც
როგორც სტუდენტებს, ასევე ნებისმიერი ასაკის დასაქმებულ ადამიანს
სთავაზობს სხვადასხვა თემატიკის პროფესიულ სასწავლო კურსებს. სატრენინგო
პროგრამებს საქართველოში მოღვაწე საუკეთესო სპეციალისტები
ხელმძღვანელობენ, რომლებიც კურსის მსმენელებს საკუთარ გამოცდილებას
უზიარებენ. დეპარტამენტი აქტიურად თანამშრომლობს საქართველოში მოქმედ
უმსხვილეს კომპანიებთან, რომლებიც ზრუნავენ თითოეული წარმატებული
კურსდამთავრებულის დასაქმებასა და კარიერულ განვითარებაზე.

საკონტაქტო ინფორმაცია
ᲘᲠᲘᲜᲐ ᲓᲐᲕᲘᲗᲐᲨᲕᲘᲚᲘ
უწყვეტი განათლებისა და სატრენინგო პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი
ტელ: +995 555 935 959
E-mail: i.davitashvili@alte.edu.ge

