آموزش -KnockoutJSآموزش  HTML bindingدر KnockoutJS
هدف
این  bindingباعث می شود که المان مربوطه ی  HTML ، DOMای را نمایش دهد که توسط پارامتر شما مشخص
شده است.
استفاده از این  bindingمعموال زمانی مفیدتر است که مقادیر موجود در  view modelتان رشته هایی
از  HTML markupباشند که قصد دارید آن ها نمایش دهید.

مثال
><div data-bind="html: details"></div
>"<script type="text/javascript
{ = var viewModel
details: ko.observable() // Initially blank
;}
viewModel.details("<em>For further details, view the report <a
href='report.html'>here</a>.</em>"); // HTML content appears
></script

پارامترها


پارامتر اصلی
 KnockoutJSنوشته های قبلی را پاک کرده و محتوای المان را با استفاده از تابع  HTMLجی کوئری یا
با تجزیه ی رشته به گره های  ، HTMLبر روی مقدار پارامترتان قرار میدهد .و سپس در صورت عدم
وجود جی کوئری هرکدام از گره ها را به عنوان زیرمجموعه ای از المان پیوست می کند.
اگر این پارامتر مقدار قابل مشاهده ای باشد ،در این صورت  bindingهر زمان که این مقدار تغییر کند متن
المان را آپدیت می کند .اما اگر این پارامتر قابل مشاهده نباشد ،تنها یک بار متن المان را تنظیم می کند و
دیگر آن را آپدیت نخواهد کرد.
اگر شما چیزی غیر از عدد یا رشته (برای مثال شیء یا آرایه) را در کدتان قرار دهید ،در این صورت
 innerHTMLبا )( yourParameter.toStringبرابری می کند.



پارامترهای اضافی



ندارد

نکته  :در رابطه با کدگذاری HTML
با توجه به اینکه این  bindingمحتوای المان شما را با استفاده از  innerHTMLتنظیم می کند ،باید مراقب
باشید که از آن در کنار مقادیر مدل غیرقابل اطمینان استفاده نکنید .زیرا در این صورت ممکن است که در معرض
حمله ی تزریق متن ( ) script injection attackقرار گیرد .اگر امن بودن متنی که قرار است نمایش داده شود
را می توانید تضمین کنید (برای مثال اگر مبتنی بر ورودی متفاوتی از کاربر باشد که در  databaseشما ذخیره
شده است) در اینصورت می توانید از  text bindingاستفاده کنید که مقدار متنی المان را با استفاده
از  innerTextیا  textContentتنظیم می کند.

وابستگی ها
به غیر از کتابخانه ی اصلی  KnockoutJSوابستگی دیگری ندارد.

