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شروع کار با Knockout.js
در این مقاله قصد داریم مروری بر روی یکسری مفاهیم داشته باشیم .از آنجا که این مقاله یک مقدمه برای
 Knockout.jsاست ،درباره این موضوع صحبت می کنیم که چرا باید از  Knockout.jsاستفاده کنیم و
اینکه چطور کار با  Knockoutرا شروع کنیم .اینکه observableها چه هستند ،چطور محاسبه می شوند و
 observableArrayچیست؟ سپس مروری بر  KO( KOنام دیگر  Knockoutاست) KO ،با MVVM
خواهیم داشت.
 Knockout.jsچیست؟
 Knockoutیک کتابخانه غنی شده در  JavaScriptاست که بوسیله  ،Steven Sandersonیکی از
کارکنان فعلی  ،Microsoftنوشته شده است .وی تا قبل از آن به استخدام  Microsoftدر نیامده بود.
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 KOاز الگوی  MVVMاستفاده می کند .یعنی همان الگوی  Model View View Modelو باعث می شود
یک تعامل  client-sideقوی فراهم شود .نگران پشتیبانی مرورگر نباشید .در صورتی که از  IE 6یا باالتر
استفاده می کنید ،مرورگر شما  Knockoutرا پشتیبانی می کند.
ممکن است این سوال برای شما پیش آمده باشد که استفاده از  Knockoutچه مزیتی می تواند داشته
باشد؟
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اول از همه اینکه ،می توانید هر زمان که خواستید عناصر  UIرا با داده های  Modelربط بدهید یا به اصطالح
 Connectکنید.
می توانید به راحتی یک مدل داده پویا و پیچیده ایجاد کنید.
هر زمان که  Data Modelتغییر کرد UI ،به صورت خودکار بروزرسانی می شود .یا بر عکس هر زمان که UI
تغییر می کند Data Model ،بروزرسانی می شود.
پشتیبانی از مدل برنامه نویسی رخداد گرا ()event-driven
قابلیت توسعه رفتار دلخواه
حاال باید با سه بخش اصلی  Knockoutآشنا شوید تا متوجه شوید  Knockoutچطور به شما کمک خواهد
کرد.
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اولین جزء Observable

شما باید به  Knockoutدرباره بروزرسانی بخش  view modelبگوئید و برای این کار باید ویژگی های
 modelتان را به صورت  Observableتعریف کنید .مانند مثال زیر:
{ = var myViewModel
FirstName: ko.observable(“FirstName”),
)”LastName: Ko.observable(“LastName
;}

ما یک  interfaceداریم که خصوصیت تغییر  I-notifyرا فراخوانی می کند و می توان با اعمال بر روی کالس
های  C#یا  ،VBبین خصوصیات این کالس ها و  UIارتباط برقرار کرد .یعنی زمانی که مقداری را در جعبه
متن تایپ می کنیم ،این مقدار به صورت خودکار در  modelو  View modelپشتیبان ذخیره می شود و به
صورت خودکار و همزمان  modelو  UIبروزرسانی می شوند.

آدرس آموزشگاه  :تهران  -خيابان شريعتی  -باال تر از خيابان ملک  -جنب بانک صادرات  -پالک  - 165واحد 7
88146323 - 88446780 - 88146330

دومین جزء Computed

Computed Observableها ،یکسری توابع وابسته به یک یا چند  observableدیگر هستند و هر زمان
که این وابستگی ها تغییر کند ،به صورت خودکار بروزرسانی می شوند.
مثالً شما یک  observableبرای  firstNameو یکی دیگر برای  lastnameدارید و می خواهید نام کامل را
نمایش دهید.
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آخرین جزء observableArray

 ObservableArrayزمانی استفاده می شود که بخواهیم تغییرات یک مجموعه را تشخیص داده و به آن
پاسخ دهیم .اساساً زمانی استفاده می شود که می خواهید یکسری مقادیر را پس از نمایش ویرایش کنید.
به این ترتیب بعضی از بخش های  ،UIبا هر بار حذف یا اضافه شدن عناصر ،مکرراً نمایش داده می شوند و
یا ناپدید می شوند.
حاال سوال این است که چطور این کارها را با  Knockout.jsانجام دهیم؟ به سادگی و فقط در سه مرحله:
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اول از همه در  HTMLباید اتصال را اعالن کنیم (.)declarative binding
سپس در کد  observable ،JavaScriptرا ایجاد میکنیم.
در آخر هم  ViewModelرا به  Viewمتصل می کنیم.
بیایید بفهمیم الگوی  MVVMچیست .فهم این موضوع به شما کمک می کند تا متوجه شوید چطور
 Knockout.js data bindingبین  JavaScriptو  HTMLانجام می شود.

در  Modelداده های برنامه نگهداری می شود و  Viewوظیفه نمایش داده های  modelبه کاربر را به عهده
دارد .در آخر  ViewModelارتباط بین  Viewو  Modelرا فراهم میکند.
 Knockout.jsبا استفاده از observableها ،فرآیند اتصال داده  MVVMرا ساده تر می شود .به این
صورت که خصوصیات  Viewmodelبسته به تغییرات  ،viewبه صورت خودکار تغییر میکنند.

آدرس آموزشگاه  :تهران  -خيابان شريعتی  -باال تر از خيابان ملک  -جنب بانک صادرات  -پالک  - 165واحد 7
88146323 - 88446780 - 88146330

اجازه دهید تا با هم محیط توسعه برای کار با  Knockout.jsرا نصب کنیم و یک  demoکوچک از آن داشته
باشیم.
برای نصب محیط توسعه در :Visual Studio
یک  ASP.NET Empty Web Applicationایجاد کنید.
کتابخانه  Knockoutرا به پروژه اضافه کنید:
می توانید این کار را به صورت دستی با اضافه کردن فایل های  KO JSبه پروژه انجام دهید.
با استفاده از  ،NuGetفایل های  referenceرا به پروژه اضافه کنید:
من روش دوم را انتخاب کرده ام .با راست کلیک بر روی پروژه ،گزینه Manage NuGet Package
را انتخاب کنید.
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 Knockoutرا جستجو کنید .گزینه  knockoutjsدر باال نمایش داده می شود .بر روی  Installکلیک کنید.
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پس از نصب  ،knockoutاینبار به دنبال  jQueryبگردید و آن را نیز در پروژه خود نصب کنید.

محیط برای پروژه ما آماده شده است.
برای مشاهده چگونگی عملکرد :Knockoutjs
یک فایل  HTMLبه پروژه خود اضافه کنید.
در بخش  Headفایل ایجاد شده یک ارجاع به فایل های  knockoutjsو  jQueryبدهید.
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 Viewچیزی جز عناصر  HTMLنیست .برای بخش :View
اول ،مانند زیر ،دو فیلد برای نمایش مقادیر ایجاد کنید.
><p>First Name :<strong data-bind="text:initialName"></strong></p
><p>Last Name :<strong data-bind="text:lastName"></strong></p

سپس دو کنترل  HTML inputبرای ورود مقادیر در نظر می گیریم .باید با استفاده از ویژگی data-bind
(در  )HTML 5مقادیر را به داده های منبع داده متصل کنیم.
><input data-bind="value:initialName" /
><input data-bind="value:lastName" /
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:ViewModel برای بخش
model  خصوصیات. بنویسیم تا خصوصیت اتصال دوطرفه یک شی را فعال کنیمJavaScript باید یک تابع
 به این ترتیب داده ها در زمان اجرا هم خاصیت اتصال خود را حفظ. اعالن میکنیمobservable را به صورت
.کرده و ویرایش و بروزرسانی می شوند
function koapp() {
this.initialName = ko.observable();
this.lastName = ko.observable();
};

. این تابع را فراخوانی می کنیم،applyBinding سپس با استفاده از
ko.applyBindings(new koapp());

:کد کامل شده
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>My first Ko Application</title>
<script src="Scripts/knockout-3.0.0.js"></script>
<script src="Scripts/jquery-2.0.3.js"></script>
</head>
<body>
<p>First Name :<strong data-bind="text:initialName"></strong></p>
<p>Last Name :<strong data-bind="text:lastName"></strong></p>
<input data-bind="value:initialName" />
<input data-bind="value:lastName" />
<script type="text/ecmascript">
function koapp() {
this.initialName = ko.observable();
this.lastName = ko.observable();
};
ko.applyBindings(new koapp());
</script>
</body>
</html>
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با اجرای برنامه خواهیم داشت:

زمانی که شما مقدار هر یک از فیلد های ورودی را تغییر دهید ،مقدار برچسب بالفاصله تغییر می کند.
بنابراین دیدیم که اتصال دو طرفه و تازه سازی خودکار  UIبه راحتی بوسیله  Knockoutjsقابل پیاده
سازی است.
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