بسم الله الرحمن الرحیم
آموزشگاه تحلیل داده
تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران
ساختن جاوا اسکریپت کاربر
مدرس  :مهندس افشین رفوآ
دوره آموزشی Web API

در این قسمت ،شما باید با استفاده از کتابخانه های  JavaScript ،HTMLو  Knockout.jsبرنامه سمت کاربر
طراحی کنید .ما می خواهیم در برنامه ی سمت کاربر مقادیر زیر نمایش داده شود:


نمایش لیست کتاب ها



نمایش جزئیات یک کتاب



اضافه کردن یک کتاب جدید

کتابخانه  Knockoutاز الگوی  MVVMاستفاده می کند:


 Modelنماینده ی اطالعات سمت سرور در  Business Domainمی باشد(در اینجا همان کتاب ها و
نویسنده ها می باشد)



 Viewنماینده الیه ( )HTMLمی باشد.



 View modelیک  objectجاوا اسکریپتی است که  modelها را نگه می دارد View model .یک مفهوم
از  UIمی باشد که هیچ اطالعاتی از نمایش  HTMLندارد .در عوض ،چکیده ای از ویژگی های  viewمثل
لیستی از کتاب ها را نشان می دهد.
 Viewبه  view modelداده محدود( )data-boundمی باشد .به روز رسانی های  view modelبه
صورت خودکار در  viewمنعکس می شود .همچنین  view modelاز  ، viewرخدادهایی مثل کلیک
دکمه ها را دریافت می کند.
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این رویکرد ،تغییر دادن پوسته و  UIبرنامه نویسی شما را آسان تر می کند زیرا شما می توانید
اتصاالت را بدون دوباره نویسی کد ها تغییر دهید .برای مثال ،شاید شما بخواهید لیستی از آیتم
ها را در > <ulنمایش و بعد آنها را در قالب جدول تغییر دهید.
اضافه کردن کتابخانه Knockout
در  ،visual studioاز منو  Library package manager ،toolsرا انتخاب کنید و سپس Package
 manager consoleرا بزنید .در پنجره  package manager consoleکد زیر را بنویسید:
Install-Package knockoutjs

کد باال فایل های  Knockoutرا به پوشه  Scriptsاضافه می کند.
ساختن View Model
فایل جاوا اسکریپتی به نام  app.jsرا به پوشه  Scriptsاضافه کنید(.در  solution explorerروی
فولدر  Scriptsکلیک راست کنید و  Addبزنید و  JavaScipt Fileرا انتخاب کنید)کد های زیر را به
آن اضافه کنید.
{ )( var ViewModel = function
;var self = this
;)(self.books = ko.observableArray
;)(self.error = ko.observable
;'var booksUri = '/api/books/
{ )function ajaxHelper(uri, method, data

آدرس آموزشگاه  :تهران  -خيابان شريعتی  -باال تر از خيابان ملک  -جنب بانک صادرات  -پالک  165 -واحد7
88146323 - 88446780 - 88146330

self.error(''); // Clear error message
{(return $.ajax
type: method,
url: uri,
dataType: 'json',
contentType: 'application/json',
data: data ? JSON.stringify(data) : null
{ )}).fail(function (jqXHR, textStatus, errorThrown
;)self.error(errorThrown
;)}
}
{ )(function getAllBooks
{ )ajaxHelper(booksUri, 'GET').done(function (data
;)self.books(data
;)}
}
// Fetch the initial data.
;)(getAllBooks
;}
;))(ko.applyBindings(new ViewModel

در  Knockoutکالس  observableاتصال به پایگاه داده را فعال می کند .وقتی محتوای یک  observableتغییر
می کند observable ،به تمام کنترول های متصل ،اطالع می دهد و با این عمل ،آنها خود را به روز رسانی می
کنند(.کالس  observableArrayیک آرایه از  observableها می باشد view model).ما دو  observableدارد:


 Booksکه لیستی از کتاب ها را نگه داری می کند.



اگر فراخوانی  AJAXبه خطا بخورد error ،که شامل یک پیام خطاست ایجاد می شود.

متد  getAllBooksبرای دریافت لیست کتاب ها AJAX ،را فراخوانی می کند.
متد  ko.applyBindingsبخشی از کتابخانه  Knockuoutمی باشد .این متد  view modelرا به عنوان
پارامتر دریافت می کند و اتصاالت داده را نصب می کند.
اضافه کردن یک Script Bundle
 Bundlingیک ویژگی در  ASP.NET 4.5می باشد که به شما این امکان را می دهد تا چند فایل را در یک
فایل ادغام یا بسته بندی کنید Bundling .تعداد درخواست های ارسالی به سرور را کم می کند و باعث
بارگذاری سریعتر صفحات می شود.
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. را باز کنید و کدهای زیر را به متد اضافه کنیدApp_Start/BundleConfig.cs فایل
public static void RegisterBundles(BundleCollection bundles)
{
// ...
// New code:
bundles.Add(new ScriptBundle("~/bundles/app").Include(
"~/Scripts/knockout-{version}.js",
"~/Scripts/app.js"));
}
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