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 jqueryکلیات : فصل اول 

Jquery  چیست ؟  

Jquery   یک کتابخانه بسیار مفید برای جاوااسکریپت است .  

Jquery  تطابق با بروزرھای مختلف برطرف نموده بسیار ساده و کارآمد است و مشکل جاوااسکریپت را برای .  

  . بسیار آسان است  jquery یادگیری

جدا شده و بنابراین کنترل کد ھا و بھینه سازی آنھا بسیار ساده تر  html کد جاوااسکریپت از فایل  Jqueryدر 
  . خواھد شد 

Jquery   توابعی برای کار با ایجاکس فراھم نموده و در این زمینه نیز کار را بسیار ساده کرده است .  

ود چندین کد فقط میتوان از خصوصیت فراخوانی زنجیره ای متد ھا استفاده نمود و این باعث میش jqueryدر 
  . در یک سطر قرار گیرد و در نتیجه کد  بسیار مختصر گردد

  

  : پیش نیازھا 

  . و جاوااسکریپت آشنایی داشته باشید   html   ،CSSباید با زبانھای   jqueryبرای دانستن 

  

  استفاده کنیم ؟  jqueryچگونه از زبان 

این . بصورت رایگان دانلود کنید  http://jquery.comسایت را از   jqueryشما تنھا نیاز دارید که آخرین نسخه 
 <head> در قسمت  خود  htmlاست که باید آن را در فایل  jsفایل یک فایل جاوااسکریپت با پسوند 

  . فراخوانی نمایید 

<script type="text/javascript"  src="jquery.js"></script>  

  : به عنوان مثال .مورد نظر خود را در یک تگ جاوااسکریپت جداگانه بنویسید  جیکوئری میتوانید کد ھایبعد 

<script type="text/javascript"> 
$(document).ready(function(){ 
  $("p").click(function(){ 
  $(this).hide(); 
  }); 
}); 
</script> 

  . میشود )  hide(کلیک شود این تگ پنھان "  Click Me"ه روی عبارت به عنوان مثال قطعه کد زیر ھنگامی ک

<html> 
<head> 
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script> 
<script type="text/javascript"> 
$(document).ready(function(){ 

http://jquery.com
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  $("p").click(function(){ 
  $(this).hide(); 
  }); 
}); 
</script> 
</head> 
<body> 
<p> Click Me <p> 
</body> 

</html> 

نوشته شده و قابل  $درون یک تابع به نام    jqueryھمان طور که در کد باال میبینید تمام کدھای 
  .استفاده ھستند 

  . استفاده کرد   jQueryمیتوان از نام کامل آن   $به جای حرف  

تابعی را ھنگامی که برنامه ما آماده اجراشدن است صدا ) خط  نج  قطع  کد  اال (در خط اول کد 
  ) . صدا زده شده است  documentاز شی   readyھنگامی که رویداد ( میزنیم 

کلیک شد تابعی صدا زده  "p"ھنگامی که روی ھمه تگھای ) : خط دوم کد (در این تابع میگوییم 
  . نماید )   hide(را پنھان ) ه تگی که رویش کلیک شد(شود که کارش این است که این تگ  

ھنگامی که روی . فایل خود بنویسیم  bodyھم در قسمت  pحال اگر صد تا تگ . به ھمین سادگی 
  . ھرکدام کلیک میشود این تابع اجرا میشود 

ھستید باید به شما اطمینان دھم که بزودی در طی روند این  jqueryاگر نگران ساختار مبھم 
  . تار عادت کرده و از آن لذت خواھید برد آموزش  به این ساخ

پس از جداگانه بنویسید و سپس آن را   js شما ھمچنین میتوانید کدھای خود را در یک فایل : نکته 
  : ، فراخوانی نمایید  jquery.jsفراخوانی کتابخانه 

<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>  

<script type="text/javascript" src="mycode.js"></script>  

  :  jqueryمناسب برای  ideبرنامه  

 Dreamweaver Zendرا در تمام برنامه ھای طراحی وب مانند  jqueryشما میتوانید کدھای 
Studion , Eclips,  معروفترین محیط برای برنامه نویسی بنویسید اماjquery  در حال حاضر نرم افزار

open source نام  بهAptanaStudio  است که برای کد نویسی جاوااسکریپت نوشته شده اما
ھم به آن اضافه شده که البته در این زمان که بنده مشغول نوشتن این آموزش  jqueryکتابخانه 

را جداگانه تھیه و بر روی آن  jqueryھستم باید نرم افزار را جداگانه دانلودنمایید و کتابخانه راھنمای 
  : د نصب کنی

  . دانلود نمایید  http://www.aptana.comرا از سایت   Aptanaنرم افزار 

http://www.aptana.com
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ت دریاف  http://www.bitstorm.org/edwin/jquery تھیه شده از سایت Aptanaرا که برای  jqueryکتابخانه 
  :دریافت مستقیم از ھمین وبالگ و یا نمایید 

    sdoc.zip-content/aptana_jquery-http://blog.monavarian.ir/wp_111:   لینک دریافت 

  : شوید   Aptanaوارد نر افزار 

  : ھمانند شکل زیر وارد شوید  Windows -> Show view -> Other قسمتبه 

  

  : کلیک کنید  Prefrencesروی   Aptana viewsمانند شکل در قسمت . پنجره زیر نمایش میابد 

http://www.bitstorm.org/edwin/jquery
http://blog.monavarian.ir/wp
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 jsشامل دو فایل ( jquryبه مسیر فایل کتابخانه . کلیک کنید   Addروی دکمه  preferencesدر پنجره 
  : ره اضافه کنید بروید و آن را به پنج)  sdocو 
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حال در صورتی که . اضافه شده است  Aptanaاین کتابخانه به . ھمان طور که در تصویر فوق میبینید 
از پنجره راھنما  jqueryمیتوانید درون آن ھنگام نوشتن کدھای . باز کنید  jsیا  htmlیک ف یل 

  : استفاده نمایید 

  

  Ctrl+Spaceآن میتوانید از کلید ھای ترکیبی  کردندر صورتی که این پنجره باز نشد برای باز 
  . استفاده نمایید 
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  شروع آموزش : فصل دوم 

  :  کلی دستوراتساختار 

انجام میدھید )  actions(و بر روی آنھا عملیاتی )   selector(را انتخاب کرده  htmlتگ  یشما تعداد jqueryر د
 .  

$(selector).action(); 

  : در کد فوق 

 . است  jQueryھمان شی   $ •

• Selector  نام یک المنت یا مشخصات یک سری المنت برا انتخاب شدن است . 

• action()   ھم عملی است که روی المنت ھای انتخابی انجام میشود . 

  : به عنوان مثال 

$(this).hide()   : عنصر جاری را مخفی میکند  

 $("p").hide() : گ ھای عمل پنھان شدن را برای تمام ت"p" موجود در صفحه اعمال میکند  

$("p.test").hide()  : تمام تگ ھایp  که کالسشان"test" تعریف شده را پنھان میکند .  

$("#test").hide()   : تگی که آیدی آن"test"   است را مخفی میکند .  

  

ناصر از برای انتخاب مجموعه ای از ع selectorھمان طور که مشاھده فرمودید قسمت : نکته 
  . در این مورد بعدا مفصل تر توضیح داده خواھد شد . تبعیت میکند  CSSساختار 

$(document).ready  :  

  . اجرا شود   ready.(document)$سعی میشود تمام کد ھا در رویداد  jqueryدر 

$(document).ready(function(){ 
 

---  jQuery functions ---- 
 

});  

اجرای . تفاق می افتد که صفحه جاری کامال لود شده باشد و آماده اجرا باشد این رویداد ھنگامی ا
  : میتواند مشکالتی را بوجود آورد مثال   document.readyدستورات در خارج از رویداد 

 . عنصری که ھنوز لود نشده باعث بروز خطا یا اجرا نشدن کد میشود)  hide( پنھای کردن  •
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وز به طور کامل لود نشده نیز میتواند باعث ایجاد مشکل در تغییر سایز یک عکسی که ھن •
 . نمایش سایت گردد

  

Jquery Selectors   :  

با یک خصوصیت مشترک  htmlیا تعدادی از عناصر  htmlھا شما میتوانید یک عنصر  Selectorتوسط 
  . را انتخاب نمایید 

و ... ) و  hrefیا  classیا  idمانند (ه آنھا برای انتخاب تگ ھا میتوان از نام آنھا ، خصوصیات تعریف شد
  . یا محتوی داخلی آنھا استفاده کرد 

 : مینویسیم  Selecotrs برای انتخاب تگھای ھم نام ، نام تگ را در قسمت •

$("p") :  انتخاب تمام پاراگرافھا 

$("a") :  انتخاب تمام لینک ھا 

 : مینویسیم  # برای انتخاب تگی با یک آیدی خاص آیدی را به ھمراه •

$("#test")  

  . را انتخاب میکند  testکد باال تگی با آیدی 

 : مینویسیم  []آن خصوصیت و مقدارش را بین )  Attribute(برای انتخاب تگی با یک خصوصیت  •

$("[href='http://blog.monavarian.ir'" ) :  

ھست را انتخاب  http://blog.monavarian.irبا مقدار  hrefکد باال تمام المنتھایی را که دارای خصوصیت 
  . میکند

  : استفاده کرد    =$و یا  =!میتوان به جای مساوی در کد باال از : نکته 

 : $("[href!='#']")  انتخاب تمام المنتھا کهhref  باشد  #آنھا مخالف عبارت  

$("[href$='.jpg']")  :ب تمام عناصر که عبارت داخل انتخاhref  آنھا به.jpg  تمام ( . ختم شود
  ) لینک ھایی که ب تصویر لینک شده اند 

  

 : ھا استفاده نمایید  selectorمیتوانید از ترکیب این  •

$("p.test")  : تمام تگ ھایp  که کالسشانtest  است .  

$("div#main")  : تگdiv  که آیدی آنmain  است .  

http://blog.monavarian.ir
http://blog.monavarian.ir
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$("div#main .note")  : تمام تگ ھایی با کالسnote تگ داخل  کهdiv  با آیدیmain  ھستند  .
  . درج شده  div#mainبا یک فاصله از  note.دقت نمایید که در این مثال 

  : به دو انتخاب زیر دقت نمایید : نکته 

$("p.test") 

$("p .test") 

اما ) . وجود دارد  test.و   pبین  spaceدر دومی یک فاصله (ظاھرا این دو کد شبیه ھم ھستند 
که درون  testدر حالی که دومی تمام تگھای با کالس . را انتخاب میکند  testبا کالس  pاولی تگھا 

  . قرار دارند انتخاب خواھد کرد  pتگھای 

  

 : برای انتخابھای خاص یک سری نماد اضافه نیز تعریف شده است  •

$("ul li:first")   : اولینli  از تگ ھایul  را انتخاب مینماید .  

$("tr:even")  : تمام سطر ھای زوج جدول .  

$("tr:odd")  : جدول  فردتمام سطر ھای .  

$("input:not(:empty)")  : تمامinput  ھایی که خالی نیستند  

  

  .به بخش پیوست ھا مراجعه نمایید ھا  Selectorبرای دیدن مرجع 

  

  

jQuery Event Functions   :  

Events   چیست ؟Event  مثال رویداد . یا رویداد واقعه ھایی است که در یک صفحه وب اتفاق می افتدclick 
از عنصر  readyیا رویداد . ھنگامی که کلیکی روی عنصری زده میشود این رویداد از آن عنصر اتفاق می افتد 

document  ھنگامی که صفحه آماده اجرا میشود اتفاق می افتد .  

  :  jqueryچند تا از رویداد ھا در 

• mouseover  : ھنگامی که موس روی شی قرار میگیرد 

• mouseout  : کنار میرود ھنگامی که موس از روی شی . 

• Dblclick  : ھنگام دبل کلیک کردن روی شی اتفاق می افتد . 

• Focus  : ھنگام فوکوس کردن روی یک شی اتفاق می افتد . 
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• Blur :  از حالت فوکوس خارج میشود اتفاق می افتد  ھنگامی که شی . 

 

jQuery Event Functions   : توابعی ھستند که ھنگامی که یک رویداد در کدhtml  اتفاق می افتد بطور
  . اتوماتیک اجرا میشوند 

  : به عنوان مثال . کلیک شد تابعی اجرا شود  selectorگفت ھنگامی که روی  یک  jqueryمثال میتوان در 

$("button").click(function(){ 
  $("p").hide(); 
  });  

این تابع تمام پاراگراف ھای موجود در . تابعی اجرا میکند   buttonکد فوق بر روی رویداد کلیک تمام تگ ھای 
اگر روی ھر دکمه ای که در صفحه موجود است . htmlدر واقع ھنگام اجرای صفحه . میکند  hideصفحه را 

  . موجود در صفحه پنھای میشود  pتمام تگ ھای  کلیک شود ،

  

  : رویداد ھا را به دو صورت در کد میتوان استفاده کرد : نکته

 : حالت اول وقتی که میخواھیم برای رویدادی تابعی بنویسیم  •

$(selector).event(function(){ … some code … }) 

 : یم حالت دوم وقتی است که میخواھیم یک رویداد را صدا بزن •

$(selector).event() 

  .را صدا میزنیم  selectorدر این حالت رویداد مربوط به 

  برای دیدن مرجع رویداد ھا به پیوست مراجعه نمایید

  

jQuery Name Conflicts  :  

jquery  به جای  $از عالمت اختصاریjQuery بعضی کتابخانه ھای جاوااسکریپت دیگر نیز از . استفاده میکند
اگر شما در صفحه خود از کتابخانه دیگری نیز استفاده میکنید که آن کتابخانه نیز از . م استفاده میکنند این نا

  . به مشکل بر خواھید خورد  jQueryشما با ک اب انه . استفاده میکند  $نام 

jQuery  برای حل این مشکل تابعی دارد به نامnoConflict() ی صدا زدن که توسط آن میتوانید نام جدید برا
  : ایجاد نمایید  jQueryتوابع 

var jq=jQuery.noConflict()  

  . نمایید  $را جایگزین  jqدستور فوق باعث میشود تا شما نام 

  

  : به بھترین حالت ممکن کار خود را انجام دھد شما باید  jqueryبرای اینکه 



blog.monavarian.ir  آموزشjQuery   

 

  

صفحه 10  

 

  

 . ھا قرار دھید  event handlerرا درون  jqueryتمام کد ھای  •

 . قرار دھید  document.readyرا درون رویداد  )توابع رویداد ھا (ھا  event handlerام تم •

 .و آن را درون صفحه خود فراخوانی کنیدجداگانه قرار دھید  jsرون یک فایل دکدھای خود را  •

 . را تعویض نمایید jqueryنام تابع  noConflictدارید توسط تابع  $اگر تابع ھم نام  •

 

  : ده یک مثال سا

<html> 
<head> 
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script> 
<script type="text/javascript"> 
$(document).ready(function(){ 
  $('a').click(function(){ 
   alert('clicked'); 
  }) 
}); 
</script> 
</head> 
<body> 
 <a href="http://blog.monavarian.ir" > Blog.Monavarian.ir </a> 
</body> 
</html> 

  : در مثال باال 

 . را صدا زدیم  jquery.jsیعنی فایل  jqueryابتدا فایل کتابخانه  .١

صدا زده شد  documentاز شی  readyگفتیم که ھنگامی که رویداد  scriptدر سطر بعدی در یک تگ  .٢
  :این کار ھا را انجام بده  

     Clickedاین تابع فقط عبارت (موجود در صفحه بنویس  aویداد کلیک تگ ھای تابعی روی ر -         
 ) بصورت پاپ آپ نمایش میدھد را        

 . نوشتیم  aدر بدنه صفحه یک تگ  .٣

، لینکی را میبینیم که با کلیک روی آن  browserو اجرای آن در  test1.htmlبا ذخیره فایل باال به نام  .۴
 . نمای  م  یابد  popup بصورت clickedعبارت 

، لینک اجرا شده و  به  clickedبعد از نمایش پیغام . در مثال فوق ھنگامی که روی لینک کلیک میکنیم : نکته 
رویداد پیشفرض خود را نادیده بگیرد  aاگر میخواھید تگ . منتقل خواھیم شد   blog.monavarian.irصفحه 

  : ما به شکل زیر تغییر میکند  jqueryدر این حالت تکه کد . تفاده نمایید اس ()preventDefaultمیتوانید از تابع 

$(document).ready(function(){ 
  $('a').click(function(event){ 
   alert('clicked'); 
      event.preventDefault(); 
  }) 
}); 

http://blog.monavarian.ir
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  :فصل سوم 

jQuery Effects   :  

  . مایش عناصر صفحه عملیاتی انجام میدھند افکت ھا توابعی ھستند که بر روی ن

  Hide, Show, Toggle, Slide, Fade ,  Animate: افکت ھای موجود 

Hide & Show   :  

  : میتوانید عناصر صفحه را پنھان یا آشکار نمایید  ()showو  ()hideتوسط دو تابع 

$("#btnhide").click(function(){ 
$("p").hide(); 
}); 
$("#btnshow").click(function(){ 
$("p").show(); 
}); 

تگھای (کلیک شود پاراگرافھای درون صفحه  btnhideدر کد فوق ھنگامی که روی عنصری در صفحه با آیدی 
p   ( پنھای میشوند و با کلیک روی عنصر با آیدیbtnshow  کلیک شود پاراگرافھا نمایش میبابند .  

  : نیز می پذیرند  callbackو   speedاین دو تابع دو پارامتر 

$(selector).hide(speed,callback) 

$(selector).show(speed,callback) 

  . و ھمچنین مقداری به میلی ثانیه بپذیرد   'slow' , 'fast' , 'normal'میتوانید مقدارھای  speedپارامتر 

  . ل انجام شد صدا زده میشود به طور کام hideیا  showتابعی است که ھنگامی که عمل  callbackپارامتر 

$("button").click(function(){ 
$("p").hide(1000); 
}); 

  . میلی ثانیه پنھان میشود  ١٠٠٠ظرف مدت  pپاراگراف  buttonدر مثال فوق با کلیک روی 

$("button").click(function(){ 
$("p").hide('slow',function(){  alert('hide is finished'); } ); 
}); 

بصورت آھسته پنھان میشوند و پس از پنھان شدن پیغام  pپاراگرافھای  buttonدر مثال فوق با کلیک روی 
'hide is finished'  بر روی صفحه نمایش می یابد .  
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Toggle  :  

یعنی اگر عنصر پنھان باشد با . و بلعکس تبدیل میکند  showبه  hideاین افکت وضعیت عنصر مربوطه را از 
  . ای این افکت عنصر پیدا میشود و اگر پیدا باشد پنھان میشود اجر

$("#line").click(function(){ 
$("#lineinfo").toggle(); 
}); 

قرار  lineinfoمشخصات آن عنصر که در عنصر دیگری با آیدی  lineدر کد فوق با کلیک روی عنصری با آیدی 
  . د دارد نمایش می یابد و با کلیک مجدد پنھان میشو

  . می ب شد  Callbackو  speedاین افکت ھم ھمانند دو افکت قبلی دارای دو پارامتر 

  

Slide   :  

$(selector).slideDown(speed,callback) 

  . به سمت پایین باز میکند   speedرا با سرعت  selectorاین دستور 

$(selector).slideUp(speed,callback) 

  )  hide(به سمت باال جمع میکند   speedرعت را با س selectorاین دستور 

$(selector).slideToggle(speed,callback) 

  . را بین دو وضعیت باز و بسته تعویض مینماید  selectorاین دستور نیز 

  . پارامتر ھای این توابع ھم مانند افکت ھای قبلی تنظیم میشوند 

  

Fade   :  

ردن عنصر استفاده میشود با این تفاوت که نوع پنھان کردن و نمایش این افکت ھا نیز برای نمایش و پنھان ک
  . انجام میشود)  opacity (دادن عناصر در این دستوران متفاوت است و با تغییر شفافیت 

$(selector).fadeIn(speed,callback) 

  . را در صفحھ نمایان میکند  selectorاین تابع عنصر 

$(selector).fadeOut(speed,callback) 

  . را در صفحھ مخفی میکند  selectorاین تابع عنصر 

$(selector).fadeTo(speed,opacity,callback) 
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 ١تعیین میکند که عدد  ١و  ٠میپذیرد که میزان شفافیت را بین دو عدد  opacityاین تابع پارامتری به عنوان 
  . دد شفافیت ، شفاف میکند یعنی پنھان و عنصر را بع اندازه ع ٠یعنی کامال آشکار و عدد 

  : مثال 

  $("button").click(function(){ 

  $("div").fadeTo("slow",0.25); 

  }); 

درصد شفافیت  25درون صفحه به آرامی شفاف میشود تا به  divعنصر  buttonبا کلیک روی در کد فوق 
  . برسد 

  

Custom Animation  :  

$(selector).animate({params},[duration],[easing],[callback]) 

  . اعمال شوند  selectorپارامترھایی را میپذیرد که قرار است ھمزمان با ھم بر روی  paramsپارامتر 

  : مثال 

animate({width:"70%",opacity:0.4,marginLe :"0.6in",fontSize:"3em"}); 

و  ":"ھر پارامتر با عنوان و سپس . جدا میشوند از ھم   ','نوشته میشوند و با کاما  {}تمام پارامتر ھا درون 
  . بعد مقدار آن مشخص میشود 

 , 'slow' , 'fast'در افکت ھای قبلی عملی میکند که میتواند مقادیر  speedمانند پارامتر  durationپارامتر 
normal  و یا عددی به میلی ثانیه را در بر بگیرد .  

<script type="text/javascript">  
$(document).ready(function(){ 
$("#start").click(function(){ 
$("#box").animate({le :"100px"},"slow"); 
$("#box").animate({fontSize:"3em"},"slow"); 
}); 
}); 
</script>  

پیکسل به  ١٠٠در صفحه اول  box#کلیک میشود عنصر  startدر قطعه کد فوق وقتی روی عنصر با آیدی 
  . خواھد شد  3emچپ رفته و سپس نوشته ھای داخلش به اندازه  سمت

  : را در یک خط نوشت  ۵و  ۴میتوان خطھای 

$("#box").animate({le :"100px", fontSize:"3em"},"slow"); 

  . اعمال خواھد شد box#که البته در این حالت ھر دو مقدار ھمزمان با ھم به 
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  : ف کردن افکت در حال اجرا استفاده میشود ھم برای متوق ()stopتابع : نکته 

$(selector).stop(); 

  

  

را بجای نوشتن در خطھای جداگانه ،  متدھامیتوان   :  خصوصیت فراخوانی زنجیره ای :نکته مھم 
  : پشت سر ھم به یک عنصر اعمال کرد مثال 

$('#box').fadeIn(1000); 

$('#box').animate({left:"100px"},'slow'); 

$('#box').fadeOut(1000); 

  : بجای کدھای فوق که ھمه بر روی یک عنصر اعمال میشوند میتوان نوشت 

$('#box').fadeIn(1000).animate({left:"100px"},'slow').fadeOut(1000); 

  

  باید استفاده شود ؟  Callbackچرا تابع : سوال 

  . کامل یک افکت اجرا کنیم گاھی اوقات ما نیاز داریم عملی را دقیقا بعد از اعمال 

  : به مثال زیر توجه نمایید 

$("button").click(function(){ 
$("p").hide(1000); 
alert("The paragraph is now hidden"); 
}); 

 the paragraph is now"در این مثال ما میخواھید ھنگامی که پاراگراف به طور کامل پنھان شد عبارت 
hidden  " اما در عمل این اتفاق نمی افتد زیرا در حین انجام عمل . نمای  یابدhide  خط بعدی فرمان صدا

  . زده خواھد شد و این امر باعث تداخل خواھد شد 

  : اما به این مثال دقت نمایید 

$("button").click(function(){ 
$("p").hide(1000,my_alert); 
}); 

 
function my_alert() 
{ 
alert("The paragraph is now hidden"); 
} 
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در این حالت دقیقا بعد از اتمام افکت . استفاده شده  Callbackبه عنوان تابع  my_alertدر این مثال از تابع 
hide  تابعmy_alert  صدا زده میشود .  

ا در مثال زیر قصد داریم تعدادی لینک در صفحه قرار دھیم که با رفتن موس روی آنھا توضیح مختصر ب: مثال 
  : افکت مناسب نمایش یابد 

<html> 
<head> 
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script> 
<script type="text/javascript"> 
$(document).ready(function(){ 
     $('a').mouseover(function(){ 
   $(this).next('div.info').slideDown('slow'); 
  }) 
 $('a').mouseout(function(){ 
    $(this).next('div.info').slideUp('slow'); 
 }); 
 
}); 
</script> 
<style> 
 ul { 
  list-style:none; 
  margin:0; 
  padding:0; 
 } 
 ul li { 
  padding:3px; 
  background:#EEE; 
  border:1px solid #000000; 
  width:200px; 
  margin:2px; 
 } 
  
 .info { 
  padding:5px; 
  background:#FFF; 
  color:#000; 
  display:none;  
 } 
</style> 
</head> 
<body> 
<ul> 
 <li> 
      <a href="http://blog.monavarian.ir" > Blog.Monavarian.ir </a> 
      <div class="info">mohsen monavarian Weblog</div> 
 </li> 
 <li> 
      <a href="http://share.wanted.ir" >wanted.ir </a> 
   <div class="info">The First shared TextBoxes in Iran</div> 
      
 </li> 
 <li> 
      <a href="http://www.res2ran.com" >Res2Ran.com </a> 
   <div class="info">Shiraz restuarants And FastFoods Guide , Food 
instructions</div> 
     

http://blog.monavarian.ir
http://share.wanted.ir
http://www.res2ran.com
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 </li>  
</ul> 
</body> 
</html> 

و  mouseoverدو تابع برای رویدادھای  jqueryھمانطور که در کد باال مشاھده میکنید در قسمت کد 
mouseout  تگھایa ) نوشته شده که تابع اولی باعث نمایش تگ ) لینکھای صفحهdiv.info  با افکت
slideDown  میشود و تابع دومی نیز با افکتslideUp  تگ را مخفی می کند .  

  . از افکت ھای دیگری که در این فصل بیان شد استفاده نمایید  slideUpو  slideDownد به جای شما میتوانی

  :  nextتابع : نکته 

$(selector1).next(selector2); 

در صفحه موجود  selector1میگردد که پس از عنصر  selecotr2این تابع به دنبال عناصر انتخابی مطابق با 
انتخاب شده  aکه ھمان تگ (بعد از عنصر جاری  infoبا کالس  divدنبال اولین عنصر مثال در کد باال . باشد 
 . می گردد ) است 
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  :فصل چھارم 

Jquery  و تغییر محتوای عناصر :  

  . شما میتوانید به راحتی محتوای تگ ھا و عناصر موجود در صفحه را تغییر نمایید  jqueryدر 

  : وجود دارد  jqueryبرای اینکار چندین تابع در 

$(selector).html(content); 

  . قرار میدھد   Selectorsرا داخل عناصر  contentبا این دستور محتوی 

  : به عنوان مثال 

$("p#head").html(" Welcome "); 

  . را مینویسد  Welcomeعبارت  headبا آیدی  pدر تگ این قطعه کد 

  : اشد ب htmlمیتوان متن ساده یا  content: نکته 

$('p').html("<h1> hello </h1>"); 

  : توابع دیگری نیز برای تغییر محتوا عناصر وجود دارند 

$(selector).append(content) 

  . اضافه میکند  Selectorمحتوای  انتھایرا به  contentاین تابع عبارت 

$(selector).prepend(content) 

  . اضافه میکند  Selectorوای محت ابتدایرا به  contentاین تابع عبارت 

$(selector).after(content) 

  . درج میکند  Selectorاز تمام عناصر نظیر  بعدرا  contentاین تابع عبارت 

$(selector).before(content) 

  . درج میکند  Selectorاز تمام عناصر نظیر  قبلرا  contentاین تابع عبارت 

  

  : حتوی عنصر را برمیگرداند به تنھای م ()htmlدستور : نکته 

alert($('#box').html()); 

عمل میکند با این تفاوت  ()htmlکه ھمانند تابع  ()textتابع دیگری ھم برای خواندن محتوی وجود دارد به نام 
تمام محتوی را با  ()htmlرا حذف میکند و فقط نوشته را برمیگرداند در حالی که  htmlکه این تابع تگ ھای 

  . ش برمیگرداند تگھای
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  : به مثال زیر توجه نمایید 

<html> 
<head> 
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script> 
<script type="text/javascript"> 
$(document).ready(function(){ 
  $("button").click(function(){ 
alert($('#test').text());   
  alert($('#test').html()); 
}); 
</script> 
</head> 
 
<body> 
<p id="test"> <b> paragraph </b> </p> 
<button>Click me</button> 
</body> 
</html>  

پنجره را نمایش میدھد و دومین " paragraph"مقدار  پنجرهپس از اجرای دستور فوق و کلیک رو دکمه اولین 
  . ود نمایش داده میش" <b> paragraph </b>"عبارت 

  

  : شی ) Attribute(تغییر خصوصیات 

  . دسترسی پیدا کرد  htmlمیتوان به خصوصیات یک تگ  ()attrتوسط تابع  

$(selector).attr(attribute); 

  . از عنصر انتخابی را بر میگرداند  attributeخصوصیت 

$(selector).attr(attribute,value); 

  . را نسبت میدھد  valueمقدار  از عناصر انتخابی attributeبه خصوصیت 

  : مثال 

$('a').attr('href'); 

  . موجود در صفحه را بر میگرداند  aاز اولین تگ  hrefمقدار خصوصیت 

$(this).attr('id','newName'); 

  . تغییر نام میدھد newNameعنصر جاری را به  idمقدار 

  

  : عناصر فرم ھا  value دسترسی به

$(selector).val(); 

$(selector).val(newValue); 
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  . عناصر موجود در فرم ھا دسترسی و مقدارش را تغییر دھیم )  value(میتوانیم به محتوا  ()valتوسط تابع 

  : به مثال ھای زیر توجه نمایید 

$('input#name').val(); 

  . را بر میگرداند  nameبا آیدی  inputعنصر  valueمقدار 

$('select.foo option:selected').val();     
  . باز است مقدار انتخابی را برمیگرداند  dropdownھنگامی که پنجره 

$('select.foo').val('two');  
  . تنظیم میکند twoرا روی مقدار  fooبا کالس  select   مقدار انتخاب شده عنصر

$('input:checkbox:checked').val(); 
  . رداند مقدار چک باکس انتخاب شده را بر میگ

$('input:radio[name=bar]:checked').val();  
  . را بر میگرداند barمقدار انتخاب شده از دکمه ھای رادیویی در گروه با نام 

  

  : مثال 

<html> 
<head> 
  <script src="jquery.js"></script> 
  <script> 
  $(document).ready(function(){ 
    $("input:button").click(function () { 
      var text = $(this).val(); 
      $("input:text").val(text); 
    }); 
 }) 
</script> 
</head> 
<body> 
 <div> 
    <input type="button" value="First" /> 
    <input type="button" value="Secont" /> 
    <input type="button" value="third" /> 
  </div> 
  <input type="text" value="click a button" /> 
</body> 
</html> 

  . آن دکمه ھا در تکست باکس نمایش می یابد  valueپس از اجرا با کلیک روی ھر دکمه مقدار 
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  :فصل  نجم 

  : تغییر استایل در جی کوئری 

برای تغییر استایل چند تابع مھم . میتوانید مستقیما استایل یک شی را در صفحه تغییر دھید  jqueryتوسط 
  : وجود دارد 

§ $(selector).css(name,value) 
§ $(selector).css({properties}) 
§ $(selector).css(name) 
§ $(selector).height(value) 
§ $(selector).width(value) 

  .به سه روش فوق میتوان مقدار استایل عناصر را تغییر داد  cssتوسط تابع 

$(selector).css(name,value) 

تنظیم  selectorمط بق با  htmlمام عناصر در ت nameرا برای خصوصیت  valueدستور مقدار  ایندر 
  . میکند

$("p").css("background-color","yellow"); 

  . عبارت باال رنگ پیش زمینه ھمه پاراگراف ھای موجود در صفحه را به زرد تبدیل میکند

$(selector).css({properties}) :  

  : به عنوان مثال . ی می با د برای عناصر انتخاب cssدستور برای تنظیم چندین خصوصیت  این

$("p").css({"background-color":"yellow","font-size":"200%"}); 

ھمانطور که میبینید . عبارت فوق رنگ پیش زمینه پاراگرافھا را زرد و اندازه نوشته آنھا را دوبرابر میکند
قرار } و { ا بین از خصوصیت بعدی جدا میشود و ھمه خصوصیت ھ" ," ھر خوصوصیت با یک کاما 

  . گرفته اند

$(selector).css(name) : 

  : مثال . را برمیگرداند  selectorاز عنصر  nameاین دستور مقدار خصوصیت 

$(this).css("color"); 

  . عبارت فوق مقدار رنگ نوشته عنصر جاری را برمیگرداند 

§ $(selector).height(value) 
§ $(selector).width(value) 



blog.monavarian.ir  آموزشjQuery   

 

  

صفحه 21  

 

  

  : ھا استفاده میشود  selectorبه ترتیب برای تغییر اندازه عرض و ارتفاع  heightو  widthدو تابع 

$("#boxinfo").height("200px"); 

  . پیکسل میکند  ٢٠٠در صفحه را  boxinfoعبارت فوق مقدار ارتفاق عنصری با آیدی 

$(this).width("200px").height("200px"); 

  . پیکسل میکند٢٠٠فاع عنصر جاری را برابر عبارت فوق اندازه عرض و ارت

در صورتی که بدون پارامتر استفاده شوند به ترتیب مقدار عرض و ارتفاع عنصر   heightو  widthدو تابع : نکته 
  . انتخابی را بر میگردانند

  : افزودن و حذف کالس 

$(selector).addClass(classname); 

$(selector).removeClass(classname); 

را به عناصر انتخابی اضافه نمود و یا اگر عناصری دارای  cssتوسط دو دستور فوق میتوان یک کالس 
  . کالسی ھستند آن کالس را حذف کرد 

 : مثال 

<html> 
<head> 
<script src="jquery.js" type="text/javascript" ></script> 
<script type="text/javascript"> 
$(document).ready(function(){ 
  $('button').mouseover(function(){ 
   $('p').addClass('info'); 
  }) 
  $('button').mouseout(function(){ 
   $('p').removeClass('info'); 
  }) 
   
}) 
</script> 
<title>Example 1</title> 
<style> 
 .info { 
  background:#000; 
  color:#FFF; 
 } 
  
</style> 
</head> 
 
<body> 
 <button>move mouse to add or remove </button> 
 <p>paragraph 1</p> 
 <p class="info"> paragraph 2 whit class info</p> 
</body> 
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به پاراگراف ھا اعمال میشود و با برن  infoدر کد فوق پس از اجرا با بردن موس روی دکمه کالس 
  . حذف میشود infoموس به خارج از دکمه کالس 

میتوان به عنصری کالسی را اضافه کرد و در  toggleClass(content).(selector)$ توسط دستور : نکته 
تغییر وضعیت بین اضافه و حذف . (میکند آن را حذف کرد صورتی که عنصر از این کالس استفاده 

  ) . selectorبرای عنصر  contentکالس 

hasClass(classname)  :  

  . ھست یا خیر  classnameمشخص میکند که آیا عنصر دارای کالس 

if ( $('#mydiv').hasClass('info') ) 
           alert('mydiv has class info'); 

position()  :  

$(selector).position()  

برای دسترسی به فاصله باال از .  اال و چپ صفحه مشخص میکندرا از ب selectorاین تابع فاصله 
.top  و برای دسترسی به فاصله چپ از.left  استفاده میشود :  

var pos = $('#mydiv').position(); 
var left = pos.left; 
var top = pos.top; 
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  :فصل ششم 

jQuery  و ایجاکس :  

Jquery  کتابخانه ای بسیار کارآمد برای کار با تکنولوژیAjax  در خود دارد که در این فصل به معرفی
  . آن خواھیم پرداخت 

  چیست ؟  Ajaxقبل از شروع باید بدانیم 

Ajax  مختصر شده عبارتAsynchronous JavaScript and XML  برای این تکنولوژی اولین بار . میباشد
  . در جاوا اسکریپت ایجاد شد Xmlاستفاده از داده ھای 

Ajax  بلکه تکنولوژی برای ارتباط با سرور از طریق جاوااسکریپت و ایجاد . یک زبان برنامه نویسی نیست
  . صفحات داینامیک میباشد 

  . می ب شد  XMLHttpRequestھسته اصلی ایجاکس شیی به نام 

ر مستقیم و تبادل اطالعات با وب سرور است بطوریکه ھمه چیز در بک گراند غی ایجاکس ارتباط: بطور مختصر 
) رفرش (اتفاق بیافتد و نتیجه فقط در قسمتی از صفحه نمایش یابد بطوریکه کل صفحه نیاز به بازنگری 

  . نداشته باشد 

  :  jqueryایجاکس در  

. با این تکنولوژی بسیار آسان نموده است توابعی برای کار با ایجاکس وجود دارد که کار را  jqueryدر 
و با   JASONو   TXT , HTML , XMLبصورت  با سرور اطالعات راتبادل توسط این توابع میتوان 

  . انجام داد  POSTو  GETاستفاده از دو متد 

به )  selector(و شما میتوانید اطالعات نتیجه که از سرور بدست می آید را در عنصر انتخابی 
  . ش در آورید نمای

  : در ادامه به بررسی این توابع خواھیم پرداخت 

  :  loadتابع 

$(selector).load(url,data,callback)  

را خوانده و پس از اجرای کامل نتیجه را در عنصر انتخابی  urlاین تابع فایل موجود در آدرس 
)Selector  ( نمایش میدھد .  

  : یک مثال ساده 

سرور دارید و میخواھید با کلیک روی دکمه ای آن  filesدر پوشه  loadtxt.txtنام فرض کنید فایلی با 
  : را در صفحه به نمایش در آورید 

<html> 
<head> 
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<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script> 
<script type="text/javascript"> 
$(document).ready(function(){ 
  $("button").click(function(){ 
    $('#result').load('files/loadtxt.txt'); 
  }); 
}); 
</script> 
</head> 
<body> 
<button>Click to Load Data</button> 
<div id="result"></div> 
</body> 

</html> 

نم یش می  divتگ پس از اجرای این برنامه با کلیک روی دکمه محتوی موجود در فایل تکست در 
  . ابد ی

زمانی که شما میخواھید یک اسکریپ زبان سرور را :  dataآرگومان . دو آرگومان دیگر دارد  loadتابع 
از سرور بخوانید و باید دیتایی را برای پردازش به آن اسکریپت ... )  و  aspxیا  aspیا  phpفایلھای (

  . بفرستید توسط این آرگومان این کار را انجام میدھید 

نیز تابعی است که ھنگامی که عملیات لود به طور کامل انجام شد اجرا خواھد  Callbackآرگومان 
  . شد 

  : مثال 

دارید که محتوای آن بصورت زیر  loadname.phpدر سرور فایلی به نام  filesفرض کنید شما در پوشه 
  : است 

<?php 

$name = $_REQUEST['name']; 

echo 'Welcome '.$name; 

?> 

 . این است که نامی را به عنوان داده دریافت میکند و پیام خوش آمد را نمایش میدھد برنامه  کار این

یک نام وارد نماید و پس از کلیک روی  Textحال میخواھید برنامه ای بنویسید که کاربری در جعبه 
امی ن ایش نام به فایل فوق فرستاده شود و نتیجه نمایش داده شود و پس از  اتمام کار پیغ. دکمه 
  : دھد 

<html> 
<head> 
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script> 
<script type="text/javascript"> 
$(document).ready(function(){ 
  $("button").click(function(){ 
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   var inputname = $('input#name').val(); 
    $('#result').load('files/loadname.php',{name:inputname},finish_load); 
  }); 
}); 
 
function finish_load() 
{ 
 alert('load finish');  
} 
</script> 
</head> 
<body> 
Please Enter Your Name :  
<input type="text" id="name" /> 
<button>Click to Load Data</button> 
<dir id="result"></dir> 
</body> 

</html> 

مقدار موجود  valابتدا توسط تابع  buttonدر کد فوق میبینید پس از کلیک روی دکمه ھمان طور که 
این  loadسپس با استفاده از دستور . قرار میدھیم  inputnumرا خوانده و در متغیر  textboxدر 

د و پیام می فرستیم و در پایان ھنگامیکه پاسخ از سرور داده ش loadname.phpمقدار را به فایل 
بر روی صفحه نمایش  "load finish"اجرا میشود و عبارت  finish_loadخوش آمد نمایش یافت تابع 

  . داده خواھد شد 

برمیگرداند و در صورتی که مقدار داشته باشد  این تابع مقدار یک عنصر فرم را:  ()valتابع :  ١نکته 
  . نصبت میدھد  selectorعنصر انتخابی    valueآن مقدار را به خصوصیت 

$(selector).val(content); 

و  {ور ارسال نمایید آنھا را داخل به سر dataدر صورتی که چند داده را میخواھید به عنوان :  ٢نکته 
  : از داده بعدی جدا نمایید  ","قرار داده و ھر داده را با کاما   }

{var1:value1,var2:value2,var3:value3} 

  :  ajax(option).$تابع 

برای استفاده از این تابع . می ب شد  ajaxسطح پایین ترین تابع کار با ایجاکس در جی کوئری تابع 
  . به سرور ارسال نماییم  optionباید تمام پارامتر ھای ارسال را توسط آرگومان 

  : مثال ساده 

$.ajax({ 
  url: 'ajax/test.html', 
  success: function(data) { 
    $('.result').html(data); 
    alert('Load was performed.'); 
  } 
}); 
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 resultرا از سرور فراخوانی کرده و نتیجه را در عنصری با کالس  test.htmlفایل  ajaxدر این مثال تابع 
  . نمایش میدھد 

پیشنھاد  بنا براین. کار با این تابع به نسبت سایر توابعی که معرفی خواھد شد دشوار تر میباشد 
  . میشود از این تابع فقط در مواقع نیاز استفاده شود و به جای آن از توابع ساده شده استفاده گردد 

  :  post.$و  get.$: تابع 

$.post(url,data,callback,type); 

$.get(url,data,callback,type); 

را از سرور  urlاسکریپت  getو  postاین دو تابع ھمان طور که از نامشان پیداست با دو متد مختلف 
  .برمیگردانند callbackفراخوانی نموده و نتیجه را توسط تایع 

• url :  آدرس اسکریپتی که سمت سرور باید اجرا شود 
• Data  : داده ھایی که به سرور فرستاده میشود :{name:value,name:value,…} 
• Callback   :ور کامل بارگزاری شد صدا زده تابعی است که ھنگامی که داده ھا از سرور به ط

 . میشود 
• Type  : نوع داده ھای خروجی از سرور را مشخص میکند و میتواند مقادیر

(html,xml,json,jasonp,script,text)  باشد   

استفاده مینماید و  postتنھا تفاوت این دو تابع در نوع ارسال داده به سرور است که اولی از متد 
براین در صورتی که میخواھید فقط فایلی را از سرور بازخوانی نمایید و قصد بنا.  getدومی از متد 

  ) .  loadو یا تابع . (استفاده نمایید  getارسال داده به سرور را ندارید، بھتر است از تابع 

یا  phpاگر در مورد این دو متد آشنایی ندارید به آموزش زبانھای برنامه نویسی تحت سرور مانند (
asp جعه نمایید مرا .(  

  : مثال 

  : بصورت زیر میتوان نوشت  getنوشته شد را با تابع  ajaxمثالی که در باال برای تابع 

$.get('ajax/test.html', function(data) { 
  $('.result').html(data); 
  alert('Load was performed.'); 
}); 

نوشتیم با  loadی را که در ابتدای فصل برای تابع در این مثال میخواھیم ھمان مثال: و یا مثالی دیگر 
  : در این صورت قسمت کد ما به شکل زیر تغییر خواھد کرد . بنویسیم  postتابع 

$(document).ready(function(){ 
  $("button").click(function(){ 
   var inputname = $('input#name').val(); 
    $.post('files/loadname.php',{name:inputname},function(Data){ 
                        $('#result').html(Data); 

finish_load(); 
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                }); 
  }); 
}); 

 loadname.phpپس از فراخوانی کامل  dataبا مقدار  callbackتابع . ھمان طور که در مثال میبینید 
است  loadname.phpکه ھمان نتیجه اجرای اسکریپت  dataصدا زده میشود و در این تابع مقدار 

  . نمای  م  یابد  resultدر عنصر با آیدی  html(data)توسط دستور 

  

  :  getScriptتابع 

$.getScript(url,callback) 

  . به کار برده میشود )  js( ، برای فراخوانی و اجرای یک فایل جاوااسکریپت  getScriptتابع 

  : با فرمت زیر می باشد  ajaxه تابع این تابع ساده شد

$.ajax({ 
  url: url, 
  dataType: 'script', 
  success: success 
}); 

  : مثال 
$.getScript("test.js"); 

  . میشود  test.jsاین مثال باعث فراخوانی و اجرای فایل 
 
$.getScript("http://blog.monavarian.ir/test.js", function(){ 
   alert("Script loaded and executed."); 
 }); 

فراخوانی میشود و در صورتی که فراخوانی با  blog.monavarian.irدر آدرس  test.jsدر مثال فوق فایل 
  . موفقیت انجام شود پیغام مناسب نمایش می یابد 

  
را در یک فایل جداگانه  میتوانید از این تابع ھنگامی استفاده نمایید که میخواھید متغیر ھای سراسری: نکته 

  . قرار دھید و بعد در برنامه ھا از آن استفاده نمایید 
  
  
  :  getJSON  تابع

$.getJSON(url,data,callback); 
  . از سرور می باشد  Jasonاین تابع برای فراخوانی فایل با فرمت 

  
  ) :  Jasonمختصری درباره ( توی پرانتز 

 xmlمانند فایلھای . ھستند که داده ھا را با فرمت خاصی ذخیره میکنند  ، فایلھای داده ای Jasonفایلھای 
  . نیز دارای یک فرمت خاص برای ذخیره اطالعات می باشند  Jasonفایلھای 

  : به صورت روبرو می باشد  jasonساختار ھر شی 
{string : value , string:value , … } 

Value  ھا میتوانند شامل مقادیرstring , object , number , array , true , false , null   باشند .  
  

  : نیز به فرم زیر می باشد  jasonدر  Arrayساختار 

http://blog.monavarian.ir/test.js
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[item1,item2,item3,…] 
  . نیز خود میتواند شامل مقادیر معرفی شده در باال باشد  itemھر 

  
  . مراجعه نمایید   http://www.json.org به آدرس  Jasonبرای کسب اطالعات بیشتر به سایت مرجع 

  
  

توسط  بررسی کرده و سپس  jqueryتوسط توابع  در این مثال قصد داریم فرمی را:  postکل  با مثال یک 
  : به سرور فرستاده و نتیجه را نمایش دھیم  postتابع 

بررسی میکند که نام  forms.phpیل اسکریپت فا. برای مثال میخواھیم یک فرم ساده ورود ایجاد نماییم 
و در  ١در صورتی که موجود باشد مقدار . کاربری و کلمه عبور داده شده در لیست کاربران موجود است 

  : محتوی این فایل به صورت زیر است . صورتی که موجود نباشد مقدار صفر را بر میگرداند 
<?php  
$users = array ( 
'admin' => 'demo', 
'test' => 'test',  
'user' => 'pass', 
); 
 
$username = trim($_POST['username']); 
$pass = trim($_POST['password']); 
 
if ( array_search($pass,$users) == $username ) 
  echo '1'; 
else 
  echo '0'; 
?> 

  . ذخیره میکنیم  filesاین فایل را در پوشه 
  :  htmlدر فایل اصلی 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<script src="jquery.js" type="text/javascript" ></script> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
<script type="text/javascript"> 
$(document).ready(function(){ 
  
  $('input').focus(function(){ 
   $('input').removeClass('select'); 
   $(this).addClass('select'); 
  });  
  
  $('form').submit(function(event){ 
   event.preventDefault(); 
   var user = $('input#username').val(); 
 var pass = $('input#pass').val(); 
 if (!user) 
 { 
  $('.result').html('please Enter username'); 
  $('input#username').focus(); 
 } 
 else if(!pass) 
 { 
  $('.result').html('please Enter password'); 

http://www.json.org
http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd
http://www.w3.org/1999/xhtml


blog.monavarian.ir  آموزشjQuery   

 

  

صفحه 29  

 

  

  $('input#pass').focus();   
 }   
 else 
 { 
    $.post('files/forms.php',{username:user,password:pass},function(data){ 
     if (data == '1') 
  { 
   $('.result').html('Login Success <br/> welcome '+user); 
   $('form').hide(); 
    
  } 
  else if (data == '0') 
     $('.result').html('username or password is not correct') 
  else 
    $('.result').html('can not connect to server') 
     
    }) 
 } 
 return false; 
  }) 
}) 
</script> 
<title>Form Validation</title> 
<style> 
.result { 
 color:#FF0000; 
} 
.select { 
  background:#fff; 
 border:2px solid #0000ff; 
 }  
</style> 
</head> 
 
<body> 
<div class="result" > </div> 
<form action="#" > 
 <input type="text" name="username" id="username" /> 
 <input  type="password" name="pass" id="pass" /> 
 <input  type="submit" value="Login"/> 
</form> 
 
</body> 
</html> 

  
بررسی میکند و در صورت خالی بودن فرم  submitدر ابتدا ھنگام . ھمان طور که در کد باال مشاھده می کنید 

پیغام مناسب درج میکند و سپس نشانگر را به فیلد خالی ھدایت می کند  passو یا  usernameفیلدھای 
)focus  . (  

میفرستد و در نتیجه  forms.phpاین مقادیر را به فایل . وارد شده باشد  passو  usernameدر صورتی که 
باشد پیغام خوش آمد نمایش میدھد و فرم را   ١در صورتی که نتیجه فرستاده شده از سرور : بررسی میکند 

  . ید در غیر این صورت پیغام مناسب را درج می نمایدمی  ما)  hide(مخفی 
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  : فصل ھفتم 
  ) :  html   :  )Tree Traversalصر پیمایش عنا

ھر تگ فرزند تگ بیرونی  . از تعدادی تگھای تو در تو تشکیل شده است htmlھمانطور که میدانید ھر صفحه 
ھمچنین به تگ ھا ی کنار ھم در یک سطح نیز تگ ھای ھمسایه . و پدر تگ ھای درونی اش می باشد 

  . گفته میشود 
 تعاریف مربوط به ازعالوه بر انتخاب خصوصیت مشترکی از آنھا میتوان برای دسترسی به عناصر صفحه  

  . پیمایش درختی آنھا استفاده نمود 
  : به عنوان مثال در کد روبرو 

<html> 
   <head> 
         <title> test page </title> 
  </head> 
  <body > 
      <div> 
              <ul> 
                    <li> one </li> 
                    <li> two </li>  
                     <li> three </li> 
              </ul> 
     </div> 
  </body> 
</html> 

  : در مثال باال 
 ھستند  htmlھمه تگ ھا فرزند تگ  •
 . می ب شد  headفرزند تگ  titleو در نتیجه تگ  titleپدر تگ  headتگ  •
و ھمچنین  ھستند ulیکدیگر ھستند و ھمگی فرزند  )برادر یا خواھر (ھمسایه یا ھم نژاد  liتگ ھا  •

 . htmlو  bodyو  divدر سطح باالتر فرزند تگ 
 . است   htmlو  bodyو  divنیز فرزند   ulتگ  •
 . است  htmlو فرزند  headھمسایه تگ  bodyتگ  •

  
ایجاد شده که در این فصل آنھا  htmlپیمایش درختی عناصر برای  jQueryتوابعی در . با توجه به تعاریف فوق 

  : را شرح خواھیم داد 
  

$(selector).children([selector]) :  
$(selector).parent([selector]); 

  : به عنوان مثال . فرزندھای عنصر انتخابی را بر میگرداند  ()childrenتابع 
$('ul').children().css('background','Red'); 

قرمز )  liیا ھمان تگھای   ulفرزند ھای ( ulدستور باال باعث میشود رنگ پیش زمینه تمام تگھای درون تگ 
  . شود 

  . استفاده نمایید تا فرزند ھای خاصی از تگھا را انتخاب نمایید  selectorھمچنین شما میتوانید از آرگومان 
  

 : به مثال زیر توجه نمایید 
<div> 
    <span>Hello</span> 
    <p class="selected">Hello Again</p> 
    <div class="selected">And Again</div> 
 
    <p>And One Last Time</p> 
</div> 

  : اگر در این مثال کد زیر را اجرا کنیم 
$("div").children(".selected").css("color", "blue"); 
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باشد بنابر این نتیجه دستور  selectedانتخاب میکند که دارای کالس  divدر این مثال فرزندھایی از تگھای 

  : فوق 
Hello  
Hello Again 
And Again 
And One Last Time 

  ) . اولین پدر (پدر عناصر انتخابی را بر میگرداند  ()parentتابع 
$('li').parent().addClass('listExpander'); 

  . را اعمال میکند  listExpanderدر صفحه کالس  liدر این مثال به اولین والد عناصر 
  : را قبول کند  selectorاین تابع نیز میتواند مقدار  ()childrenھمانند تابع 

<div class="one"> 
    <div class="two"> 
              <span class="text" > click </span> 
   </div> 
<div> 

  : در مثال فوق 
$('span').parent() :  

  در صورتی که . اشاره میکند  twoبا کالس  divبه 
$('span').parent('.one') : 

  . اشاره میکند  oneبا کالس  divبه 
  

اگر بخواھید ھمه والدھای . فقط یک عنصر را به عنوان پدر بر میگرداند  ()parentدقت نمایید که تابع : نکته 
  :استفاده کنید  ()parentsیک عنصر را برگردانید میتوانید از تابع 

$('span').parents() :  
  . را بر میگرداند )  oneبا کالس  divو ھم  twoبا کالس  divیعنی ھم ( spanدر این مثال تمام والد ھای 

  
  : ()parentsUntil: تابع 

$(selector).parentsUntil([parent_selector]); 
مانطور که از معنی این عبارت مشخص است تابع فوق تمامی می باشد و ھ" تا اینکه "به م نی  untilکلمه (

  . بر میگرداند  parent_selectorرا تا رسیدن به عنصر  selectorوالدھای عنصر 
  : به عنوان مثال اگر در مثال اول این فصل کد زیر را بنویسیم 

$('li').parentsUntil('body').addClass('test'); 
  . را اضافه میکند  testکالس )  divو  ulتگھای (  bodyتگ  تا liبه تمام تگ ھای والد 

  
  

  :  ()prevو  ()nextتابع 
$(selector).next([selector]); 
$(selector).prev([selector]); 

 prev( و عنصر قبلی )  next( این دو تابع ھم ھمانطور که از نامشان پیداست برای بدست آوردن عنصر بعدی 
  : استفاده میشوند ) 

<ul> 
   <li>list item 1</li> 
   <li>list item 2</li> 
   <li class="third-item">list item 3</li> 
   <li>list item 4</li> 
   <li class="test">list item 5</li> 
</ul> 

  :در مثال فوق با اجرای کد 
$('li.third-item').next().css('color', 'red'); 

  . به رنگ قرمز نمایش داده شود  list item 4عبارت  کد فوق باعث میشود
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 $('li.third-item').next().css('color', 'blue'); 

   .را به رنگ آبی نمایش میدھد  list item 2این کد عبارت  
  

$('li.third-item').next('.test').css('background-color', 'blue'); 
  . زمینه آبی نمایش میدھد را با پیش  list item 5این کد عبارت 

  
$('li.third-item').next('.test').prev().css('background-color', 'Red'); 

  . را با پیش زمینه قرمز نمایش میدھد  list item 4این کد عبارت 
  
  

  : ایجاد شده اند  jqueryتوابع زیر نیز برای پیمایش بھتر عناصر قبلی و بعدی در : نکته 
$(selector).nextAll([nextselector]) 
$(selector).prevAll([prevselector]) 

  )  prevselectorیا  nextselectorمط بق با  (را بر میگرداند  selectorاز  prevو قبل    nextتمام عناصر بعد 
  

$(selector).nextUntil([nextselector]) 
$(selector).prevUntil([prevselector]) 

  . بر میگرداند  prevselectorو  nextselectorرا تا عنصر  selectorاز  prevو قبل    nextتمام عناصر بعد 
  
  

  :  ()siblingsتابع 
$(selector).siblings([sibling_selector]) 

مشخص شده باشد  sibling_selectorو در صورتی که . را بر میگرداند  selectorھم نژاد ھای این تابع 
  . ناصر مطابق باشند بر می گرداند مقادیری که با این ع

  
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
  <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script> 
</head> 
<body > 
   <ul> 
 <li > one </li> 
        <li class="test" > two </li> 
        <li class="test2" > three </li> 
   </ul> 
   
<script> 
      $("li.test").siblings().css("background", "yellow"); 
</script> 
</body> 
</html> 

  . ھا اضافه میشود  li، رنگ پیش زمینه زرد به سایر  testبا کالس  liدر مثال باال به غیر از خود 
  : باشند  test2وند که دارای کالس ھایی انتخاب میش liفقط در صورتیکه کد باال را به شکل زیر تغییر دھیم 

$('li.test').siblings('.test2').css('background','yellow'); 
  
  

  :  ()findتابع 
$(selector).find(find_selector) 

  . میگردد و آن عنصر را بر میگرداند  find_selectorبه دنبال  selectorدر فرزندھای  findتابه 

http://code.jquery.com/jquery-latest.js
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فقط یک سطح فرزند را  childrenعمل میکند و تنھا تفاوت آن این است که تابع  ()childrenاین تابع شبیه تابع 
میتوان برای انتخاب ھمه از (الزامی است  selectorپارامتر  find(selector)ھمچنین در تابع . جستجو میکند 

  ) :استفاده کرد  '*'عبارت 
$(selector).find('*') 
 

  : مثال 
<ul class="level-1"> 
  <li class="item-i">I</li> 
  <li class="item-ii">II 
    <ul class="level-2"> 
      <li class="item-a">A</li> 
      <li class="item-b">B 
        <ul class="level-3"> 
          <li class="item-1">1</li> 
          <li class="item-2">2</li> 
          <li class="item-3">3</li> 
        </ul> 
      </li> 
      <li class="item-c">C</li> 
    </ul> 
  </li> 
  <li class="item-iii">III</li> 
</ul> 

  : اگر در مثال فوق کد زیر را بنویسیم 
$('li.item-ii').find('li').css('background-color', 'red'); 

تنھا بر  childrenاما ھمین عمل با تابع . را قرمز میکند  A , B , 1 ,2,3, Cاین کد رنگ پیش زمینه عبارت ھای 
  . اعمال میشود  A,B,Cروی عبارات 

  
  

  :  ()closestتابع 
$(selector).closest(closest_selector) 

  : اما تفاوت ھایی بین این دو تابع وجود دارد . عمل میکند  ()parentsتابع ھم مانند این 
از اولین   parentsدر صورتی که تابع . از خود عنصر انتخابی پیمایش را شروع میکند  closestتابه  •

 . والد شروع به پیمایش میکند 
انجام میدھد در )  closest_selector(عملیات پیمایش را تا رسیدن به عنصر انتخابی  closestتابع  •

سپس ھمه عناصر انتخاب . نجام میشود ا)  root(ابتدا عملیات تا انتھا  parentsصورتی که در تابع 
می ب شد )  selectorعنصر (ریخته شده و سپس آنھایی که مطابق با شرط  tempشده در یک متغیر 

 . بیشتر است  closestبنابراین سرعت اجرای تابع . را از بین آنھا انتخاب میکند 
صفر  ا ی  ی  چ د  نصر  parentsع میتواند صفر یا یک عنصر بر گرداند در صورتی که تاب closestتابع  •

 . بر میگرداند 
  

  : در مثال باال 
$('li.item-a').closest('ul').css('background-color','red') 

  . قرمز شود  level-2با کالس  ulباعث میشود رنگ پیش زمینه 
  
   traversal-http://api.jquery.com/category/traversing/tree:  فصل مرجع
  

 
 
 
 

http://api.jquery.com/category/traversing/tree
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  شتمفصل ھ

  ) :  Pluginsپالگین ھا  ( افزونه ھا 
برای مرتفع ساختن نیازھای خاص خود و دیگران ، اقدام به  jqueryبرخی طراحان وب عالوه بر کتابخانه توابع 

مجزا ارائه )  js(و این توابع را در قالب فایلھای جاوااسکریپت  ه اندکرد jqueryبر روی  توابعی متدھا و نوشتن 
  . نموده اند 

پالگینی ارائه میدھد برای ساخت  smoke.html-white-http://apycom.com/menus/1 به عنوان مثال سایت 
  .  jqueryمن  با 
.. )  استایل یا ما ند تص یر یا(ن ممکن است شامل یک یا چند فایل جاوااسکریپت و فایلھای مرتبط ھر پالگی

اما یک نکته را . ھمچنین برای استفاده ھر پالگین باید به آموزش نصب آن پالگین مراجعه نمود . باشد 
فرا  jquery.jsبعد از فایل ھمیشه باید رعایت کرد و آن این است که فایل جاوااسکریپت پالگین ھمیشه باید 

  . خوانی شود 
  . مراجعه نمایید  http://plugins.jquery.comبه مرجع آن در آدرس  jqueryبرای دریافت پالگین ھای 

  
  :  jqueryایجاد یک پالگین برای 

ایجاد کرده و آن ھا  query.fnورد نظر را توسط شی ساده ترین راه این است که متدھای مبرای ایجاد پالگین 
  . ایجاد نمود jQueryھمچنین برای تعریف توابع آنھا را میتوان توسط شی . ذخیره نمود  jsرا در قالب یک فایل 

  : یک مثال ساده 
  : در این مثال پالگینی ساده برای کنترل خطا ایجاد شده 

jQuery.fn.debug = function() { 
  return this.each(function(){ 
    alert(this); 
  }); 
}; 
jQuery.log = function(message) { 
  if(window.console) { 
     console.debug(message); 
  } else { 
     alert(message); 
  } 
}; 
 

  . ذخیره میکنیم  jquery.debug.jsکد فوق را با نام 
  : این فایل را فراخوانی می کنیم   jquery.jsدر کد بر نامه بعد از فایل 

  
<script type="text/javascript"  src="jquery.js"></script>  

<script type="text/javascript"  src="query.debug.js"></script>  

  : حال میتوانیم از این توابع استفاده نماییم 
$("div p").debug(); 

  : و یا در این عبارت 
try { 
  // do some error prone stuff 
} catch(exception) { 
  $.log(exception); 
} 
 

  : چند نکته مھم برای نوشتن پالگین مد نظر داشته باشید 
 jquery.debug.js: نامگذاری نمایید مانند  jquery.pluginName.jsنام فایل پالگین را با فرمت  •
 ) مانند مثال فوق ( jqueryع در نوشته شود و تمام تواب jquery.fnتمام متد ھا در  •
) ھمان عناصر انتخابی که تابع برایشان اجرا شده ( jqueryبه شی  thisدر داخل متد ھا متغیر  •

 : به عنوان مثال . اشاره میکند 

http://apycom.com/menus/1
http://plugins.jquery.com
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$('p').debug(); 
  . اشاره می کند "p"به   thisمتغیر  debugدر داخل تابع 

در غیر اینصورت ھنگام فشرده . تمام شوند "  ;"کالن تمام متد ھا و توابع باید با عالمت سیمی  •
 . سازی کد ھا با مشکل مواجه میشوند 

باشند مگر بطور صریح مشخص  jqueryمقدار بازگشتی متدھای نوشته شده باید از جنس شی  •
 . شده باشند 

برای  this.eachاز رویداد در صورتی که میخواھید متد شما برای تمام عناصر انتخابی اجرا گردد  •
 نوشتن رویداد برای عناصر انتخابی استفاده کنید

زیرا ممکن است برخی . استفاده نمایید  fn.$به جای  jquery.fnھمیشه برای سربارگزاری تابع از  •
استفاده نموده باشند و در این  $از نام مستعار دیگری بجای  ()noConflictاز کاربران توسط تابع 

در . (استفاده نمایید $البته میتوانید در داخل توابع تان از . ستفاده کنند صورت نمیتوانند از کد شما ا
 ) . در فصل اول توضیح داده شده است  noConflictمورد تابع 

قرار دادن ھمه کدھای پالگین در یک بالک به .  $به جای  jQueryراه دیگر بجای استفاده از تابع  •
 فرمت زیر است 

(function($) { …. })(jQuery); 
اول اینکه کدھا محافظت میشوند و در صورتی که تابعی ھم نام با توابع . این کار چند فایده دارد       

استفاده شده در پالگین داشته باشید به مشکل بر نمیخورید و ھمچنین فایده دیگر این کار این است که 
د و در نتیجه از تغییرات احتمالی آنھا میتوانید توابع و متغیر ھا را از دسترس سایر برنامه ھا پنھان کنی

  . پس توصیه میشود کدھای پالگین خود را در این بالک تعریف کنید . جلوگیری نمایید 
  : مثال 

(function($) { 
 
 var   x,y,z; 
 
})(jQuery); 

  . د متغیرھای سراسری نیستند و فقط داخل ھمین بالک قابل استفاده ان  x ,y ,zدر این مثال متغیر ھای 
  
  

شما میتوانید با استفاده از ھمین . ھمین مطالب فوق برای نوشتن یک پالگین ساده کفایت میکند 
  . قوانین اقدام به نوشتن پالگین و استفاده از آن در وبسایت خود نمایید 

  
  : حال بھتر است پله پله آموزش ایجاد پالگین را پیش ببریم 

  
  :  jQueryدر )   function(و تابع )  Method(تفاوت متد 

  
به  jQueyنحوه ایجاد توابع در . در مثال باال یک متد و یک تابع ایجاد شده است . به مثال باال دقت نمایید 

  : فرمت زیر می باشد 
jQuery.funcName = function(a,b,…) { … } ; 

  : و تعریف متد به صورت زیر می باشد 
 
jQuery.fn.MethodName= function(options,…){ …  return this; } ; 
 

استفاده مینماییم در صورتی که برای صدا زدن متد   funcName(a,b,…).$برای صدا زدن توابه از عبارت 
  .  methodName(options).(selector)$ھا از عبارت 

این . داشته باشند  jQueryھمان طور که قبال بیان شد متد ھا حتما باید مقدار برگشتی از جنس شی 
ھر متد شی نتیجه را بر میگرداند و متد بعدی روی (بدلیل خصوصیت فراخوانی زنجیره ای متد ھاست 

نتیجه عملیات جدیدی انجام میدھد و مجددا شی را بر میگرداند و این عمل بصورت زنجیره وار تا پایان 
د ندارد و میتواند مقدار در صورتی که در توابع امکان فراخوانی زنجیره ای وجو) زنجیره ادامه پیدا میکند 
  . برگشتی نداشته باشد 
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  :  this.eachاستفاده از رویداد 
  . اجرا گردد از روش زیر استفاده نمایید )  selectors(اگر میخواھید متد شما برای تمام عناصر انتخابی 

  
jQuery.fn.newMethod = function(){ 
    return this.each(function(){ 
 کدھای شما … //        
    }); 
}; 

استفاده شده که در این حالت پس از اجرای تابع رویداد  return this.eachھمان طور که میبینید از عبارت 
each  شی جاری را نیز بر می گرداند ، .  

  
  : در یک پالگین تابع نوشتن چندین 

  :  فرض کنید شما قصد نوشتن چندین متد را دارید 
jQuery.logError = function() { ... }; 
jQuery.logWarning = function() { ... }; 
jQuery.logDebug = function() { ... }; 

  : شما میتوانید این توابع را در یک شی قرار دھید 
jQuery.log = { 
  error : function() { ... }, 
  warning : function() { ... }, 
  debug : function() { ... } 
}; 

  
  
  ) :  optionsپارامتر ( : عیین پارامتر برای متد ھا ت

کمک میکند  jqueryدر  optionsپارامتر . بنویسید  optionsشما میتوانید برای متد ھا پارامتر ھای ثابت و یا      
در بنویسیم و ھر کدام را که خواستیم  optionsتا بجای نوشتن تعداد زیادی پارامتر برای تابع آنھا را با فرمت 

  : به صورت روبرو می باشد  optionsساختار . زمان صدا زدن متد ، تغییر دھیم 
{ parametr1 : value , parametr2:value , … } 

  : حال در تعریف کد 
$.fn.newMethod = function(options) { 
    
  var opt = {  
               name : 'default' ,  
               size : 5 , 
               flag : true   
              }; 
 
} 

حال . ایجاد نمودیم  optبه نام  optionsھمان طور که در مثال میبینید متغیری برای تعریف پیش فرض ھای  
وجود دارد که  extendبه نام  jqueryتابعی در . نسبت دھیم  optionsباید راھی پیدا شود که این متغیر را به 

با این تابع در ایجاد پالگین کارھای زیادتری داریم اما در اینجا . را انجام میدھد  jqueryکدھا برای کار توسعه 
  : استفاده میشود options  برای توسعه مقادیر پیش فرض 

var setting = $.extend(opt,options); 
  : در حقیقت تکه کد باال را میتوان بطور کامل بصورت زیر نوشت 

$.fn.newMethod = function(options) { 
    
  var opt = {  
               name : 'default' ,  
               size : 5 , 
               flag : true   
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              }; 
var setting = $.extend(opt,options); 
} 

jquery.extend   :  
میتوانیم از این تابع برای . استفاده کردیم  optionsیرھای برای تعمیم متغ extendھمانطور که در مثال باال از 

  . ھای جدید استفاده کرد  selectorتعمیم دادن متد ھا و یا حتی تعریف 
  : در تعریف پالگین ھا برای اینکه چند متد ھم شکل را تعریف نماییم میتوانیم از دستور زیر استفاده کنیم 

  
jQuery.fn.extend({ 
  check       : function() { ... }, 
  uncheck     : function() { ... }, 
  toggleCheck : function() { ... } 
}); 

  : ھا استفاده کرد   selectorمانند  jqueryمیتوان برای تعمیم سایر اشیاء  extendھمچنین از تابع 
jQuery.extend(jQuery.expr[":"], { 
  text     : "a.type=='text'", 
  radio    : "a.type=='radio'", 
  checkbox : "a.type=='checkbox'" 
}); 

  : با توجه به قوانین فوق مثال ساده از ساختار یک پالگین به صورت زیر می باشد 
(function($) { 
  
   $.fn.myPlugin = function(settings) { 
     var config = {var1: 'val1',var2 : 'val2'}; 
  
     if (settings) $.extend(config, settings); 
  
     this.each(function() { 
       // element-specific code here 
     }); 
  
     return this; 
  
   }; 
  
 })(jQuery); 

  
  : دا زدن این پالگین و برای ص

$('p').myPlugin(); 
$('p').myPlugin({var1 : 'string'}); 
$('p').myPlugin({var2 : 'values',var1 : 'values'}); 

  
  : زیر توجه نمایید ھای به م ال

  : پالگین ساده :  ١مثال 
jQuery.fn.firstPlugin = function () { 
return this.each (function () { 
alert (this.id); 
}); 
}; 

  : فراخوانی تابع 
$('#test').firstPlugin(); 
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  :  )با پارامتر : (  ٢مثال 
. بر میگرداند  textپالگین زیر دو عدد میگیرد و عملیاتی را با آن دو عدد انجام میدھد و نتیجه را بصورت یک 

  ) :است  +عملیات پیش فرض جمع (
  

(function($){ 
 
$.fn.calc = function (number1, number2, options) { 
var myoptions = $.extend ( {operation: "+",label: "The result is"}, options); 
return this.each(function(){ 
   var msg = myoptions.label + " (" + myoptions.operation + ") : "; 
   var result =  eval( number1+' '+ myoptions.operation+' '+ number2 ); 
 
   return $(this).html(msg + result); 
}); 
}; 
 
})(jQuery);  
 

. استفاده میشود options.varاز  optionsمان طور که در کد مشاھده میکنید برای دسترسی به مقادیر ھ
  . ولی سایر پارامتر ھای تابع در تابع مستقیم قابل دسترس می باشد 

  : توسط مثال ھای زیر این پالگین را تست و نتیجه را مشاھده می نماییم 
$('#test').calc(4,2); 
// result :       The result is (+) : 6 
 
$('#test').calc(4,2,{operation:'*'}); 
// result :       The result is (*) : 8 
 
$('#test').calc(4,2,{operation:'/',label:'calculate operation '}); 
// result :       calculate operation (/) : 2 
 

را بصورت استاتیک تعریف نماییم تا مستقیما بتوان آنھا را تغییر   optionsمیتوانیم مقدار پیش فرض : نکته 
  : داد در ای صورت کد باال به فرم زیر تبدیل خواھد شد 

(function($){ 
 
$.fn.calc = function (number1, number2, options) { 
var myoptions = $.extend ( $.fn.calc.defaultvars, options); 
var t = $(this); 
return this.each(function(){ 
   var msg = myoptions.label + " (" + myoptions.operation + ") : "; 
   var result =  eval( number1+' '+ myoptions.operation+' '+ number2 ); 
   return $(this).html(msg + result); 
}); 
 
}; 
 
$.fn.calc.defaultvars = { 
 operation: "+", 
 label: "The result is" 
 }; 
 

})(jQuery); 
در این حالت اگر بخواھیم در برنامه یک بار مقدار پیش فرض را تغییر داده و در تمام کدھای بعدی از مقدار 

  : جدید استفاده نماییم میتوانیم مانند مثال زیر عمل کنیم 
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$.fn.calc.defaultvars.operation = '*'; 
  : یف عبارت باال کد زیر را بنویسیم اگر بعد از تعر

$('#test').calc(4,2); 
// result :       The result is (*) : 8 

  
  
کدھای پالگین موجود در سایت برای یادگیری بھتر پیشنھاد میشود  :پیشنھاد ( 

http://plugins.jquery.com این میتواند به شما در ارائه . ا را مشاھده نمایید را دریافت و سورس ھ
  ) ساختار مناسب برای نوشتن پالگین یاری رساند 

  
  

http://plugins.jquery.com


blog.monavarian.ir  آموزشjQuery   

 

  

صفحه 40  

 

  

   نھمفصل 
    jqueryبرخی توابع مفید 

  . در این فصل برخی از  توابع موجود در کتابخانه جی کوئری را معرفی خواھیم کرد 
  
  length : متغیر برای ھر شی اینjquery  در صورتی که شی .و اندازه آن شی را بر میگرداند تعریف شده

string  و در صورتی که یک  باشد طول رشته را بر میگرداندselector  را با این تابع صدا بزنیم تعداد عناصر
  . انتخابی را نشان میدھد 

  : بنابر این توسط این تابع میتوانیم تشخصی دھیم که آیا شی موجود است یا خیر 
If ($('.info').length) { … } 

  
jQuery.browser  : و از بروزر ھای زیر پشتیبانی می کند این شی برای بررسی بروزر کاربر بکار میرود :  

• webkit (as of jQuery 1.4) 
• safari (deprecated) 
• opera 
• msie 
• mozilla 

  : مثال 
If ($.browser.msie) 
  alert('you are using internet explorer); 
elseif ($.browser.mozilla) 
  alert('you are using mozilla firefox browser '); 

  : دارد که ورژن بروزر کاربر را ارائه میدھد  versionاین شی متغیری به نام 
$.browser.version  

  : مثال 
If ($.browser.opera) 
  alert('you are using opera version : ' + $.browser.version ); 
 

jQuery.globalEval( code )  :  
  : جاوااسکریپت را بصورت سراسری اجرا میکند  codeاین تابع یک 

function test(){ 
    jQuery.globalEval("var newVar = true;") 
} 

ن ایجاد میکند و میتوان در تمام بر نامه از آ trueبا مقدار  newVarمتغیر . را صدا بزنیم  ()testحال اگر تابع 
  ) . متغیر سراسری (استفاده کرد 

  
jQuery.inArray(value , array)  :  

با آن  valueجستجو کرده و ایندکس اولین خانه از آرایه را که مقدار  arrayرا در آرایه  valueاین تابع مقدار 
  . مساوی است بر میگرداند 

var index = $.inArray(2,[1,2,3,4,5]); 
 index=1: نتیجه 

jQuery.isFunction(obj)  :  
 Objدر صورت تابع بودن . از نوع تابع می باشد یا خیر  objاین تابع مشخص میکند آیا پارامتر ارسال شده 

 falseمیشود و در غیر این صورت  trueمقدار این تابع 
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jQuery.isArray(obj)  :  
و در صورتی که نباشد  true، مقدار از جنس آرایه باشد  )  obj( این تابع نیز در صورتی که پارامتر ارسالی 

false  بر میگرداند .  
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 پیوست ھا
  

  jquery Selectors :١پیوست 
  

Selector  انتخاب میکند (: شرح  مثال ... 

  ھمه عناصر  ("*")$ *

#id $("#lastname")  عنصری با آیدیlastname 

.class $(".intro")  ھمه عناصر که دارای کالسintro ھستند  

element $("p")  ھمه تگھای<p>  موجود در صفحه  

.class.class $(".intro.demo")  تمام عناصر که دارای کالسھایintro  وdemo  ھستند  

:first $("p:first")  اولین پاراگراف<p>  در صفحه  

:last $("p:last")  آخرین<p>  صفحه  

:even $("tr:even")  ھمه سطر ھای زوج جدول 

:odd $("tr:odd")  ھمه سطر ھای فرد جدول 

:eq(index) $("ul li:eq(3)")  می ب شد  0اولین عنصر (چھارمین عنصر لیست(  

:gt(no) $("ul li:gt(3)")  تمام عناصر لیست بعد از عنصر چھارم 

:lt(no) $("ul li:lt(3)")  تمام عناصر لیست قبل از عنصر چھارم 

:not(selector) $("input:not(:empty)")  تمام تگ ھایinput  که خالی نیستند  

:header $(":header")  تمام تگھای ھدر)<h1><h2><h3>…  (  

:animated    تمام عناصر متحرک صفحه  

:contains(text) $(":contains('hello')")  ھمه عناصری صفحه که دارای محتویhello  ھستند  

:empty $(":empty") درونشان تگی تعریف نشده( فرزند ندارند  تمام عناصر صفحه که ( 

:hidden $("p:hidden")  تمام پاراگرافھای مخفی درون صفحه 

:visible $("table:visible")  نمایان در صفحه تمام جدولھای  

s1,s2,s3 $("th,td,.intro") )انتخاب چند selector  ( تمام تگ ھایth  و تمام تگ ھایtd  و
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 introی کالس تمام تگ ھای دارا

[attribute] $("[href]")  تمام عناصر که دارای خصوصیتhref  ھستند  

[attribute=value] $("[href='#']")  تمام عناصر صفحه که خصوصیتhref  باشد  #آنھا برابر  

[attribute!=value] $("[href!='#']")  تمام عناصر صفحه که خصوصیتhref  باشد  #آنھا مخالف  

[attribute$=value] $("[href$='.jpg']")  تمام عناصر که خصوصیتhref  آنھا به.jpg  ختم شود .  

:input $(":input")  تمام عناصر فرم صفحه  

:text $(":text")  تمامinput  ھایtext   

:password $(":password")  تمامinput  ھا که نوعpassword  ھستند  

:radio $(":radio")  ھای رادیویی صفحه تمام دکمه 

:checkbox $(":checkbox")  تمام چک باکس ھای صفحه 

:submit $(":submit")  تمام دکمه ھایsubmit  صفحه  

:reset $(":reset")  تمام دکمه ھایreset  صفحه  

:button $(":button")  تمامinput  ھای از نوعbutton 

:image $(":image")  تمامinput  ھای از نوعimage  )image button  (  

:file $(":file")  تمامinput  ھای از نوعfile 

:enabled $(":enabled")  تمامinput  ھای فعال  

:disabled $(":disabled")  تمامinput  ھای غیر فعال  

:selected $(":selected")  تمام عناصر انتخاب شده از یک جعبهselect 

:checked $(":checked") ام چک باکس ھای انتخاب شده تم  
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    jquery Event Functions:  ٢پیوست 

  :  jQueryرویدادھای 
  

 تابع اجرا می شود وقتی  توابع رویداد

$(document).ready(function)  رویدادready از شی document  )ھنگامی که صفحه آماده اجرا میباشد(  

$(selector).blur(function) انتخابی خارج  از عناصر)blur  ( می ش یم  

$(selector).change(function)  محتوی عناصر انتخابی تغییر میکند 

$(selector).click(function)  روی عناصر انتخابی کلیک میشود 

$(selector).dblclick(function)  روی عناصر انتخاب دبل کلیک میشود 

$(selector).error(function) عناصر انتخاب اتفاق می افتد  خطایی روی 

$(selector).focus(function)  بر  کس ( روی عناصر انتخاب فوکوس میشودblur  (  

$(selector).keydown(function)  روی عناصر انتخاب کلیدی فشار داده میشود 

$(selector).keypress(function)  روی عناصر انتخابی کلید زده میشود 

$(selector).keyup(function)  کلید فشار داده شده روی عناصر انتخابی رھا میشود 

$(selector).load(function)  می شود ) بارگزاری (عناصر انتخاب لود 

$(selector).mousedown(function)  قبل از رھا شدن کلیک (روی عناصر انتخابی کلیک چپ موس زده شود ( 

$(selector).mouseenter(function)  موس وارد ناحیه عناصر انتخاب شود 

$(selector).mouseleave(function)  موس از ناحیه عناصر انتخابی خارج شود 

$(selector).mousemove(function)   نشانگر موس روی عناصر انتخابی حرکت کند 

$(selector).mouseout(function)  نشانگر موس از روی عناصر انتخابی کنار رود 

$(selector).mouseover(function)  نشانگر موس روی عناصر انتخابی برود 

$(selector).mouseup(function)  کلیک موس رھا شود 

$(selector).resize(function)  وقتی عناصر انتخابی تغییر اندازه دھد 

$(selector).scroll(function)  وقتی روی عناصر انتخابیscroll  شود  
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$(selector).select(function)  وقتی عناصر انتخابی ، انتخابselect  شود  

$(selector).submit(function)  وقتی فرمیsubmit  شود .  

$(selector).unload(function)  ھنگامی که عنصری حذف)unoad  ( صفحه وب مثل  ستن . میشود  
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jQuery Trigger Functions  : 
به ) . تابع ھای مربوط به رویداد صدا زده میشود ( کد رویدادی را صدا بزنیم گاھی الزم است مستقیما توسط 

  . گفته میشود  triggerاین عمل 

بنابر این تمام توابعی که به این . صدا زده شده است  demoاز دکمه با آیدی   در مثال زیر رویداد کلیک: مثال 
  . رویداد وصل شده اند اجرا خواھند شد 

 $("button#demo").click()  

  : باعث اجرای  توابع 

$(selector).blur()  رویدادblur  از عناصر انتخابی)selectors  (  

$(selector).change()  رویدادchange  از عناصر انتخابی  

$(selector).click()  رویدادclick از عناصر انتخابی 

$(selector).dblclick()  رویدادdblclick بیاز عناصر انتخا 

$(selector).error() رویداد خطا از عناصر انتخابی 

$(selector).focus() رویداد فوکوس از عناصر انتخابی 

$(selector).keydown()  رویدادkeydown از عناصر انتخابی 

$(selector).keypress()  رویدادkeypress از عناصر انتخابی 

$(selector).keyup() رویداد keyup ر انتخابیاز عناص 

$(selector).select() رویداد select از عناصر انتخابی 

$(selector).submit() رویداد submit  از عناصر انتخابی 
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برای ارسال نظرات ، پیشنھادات خود و ھمچنین برای رفع اشکال و بحث و تبادلی نظر در مورد این آموزش به 
  . مراجعه نمایید  jqueryو به بخش اموزش  http://blog.monavarian.irوبالگ 

  
  

 http://blog.monavarian.ir  محسن منوریان 
   ٨٨اسفند 

  : منابع 
 http://blog.monavarian.ir 
 http://w3schools.com 
 http://jquery.com 
 http://www.learningjquery.com  

http://snook.ca/archives/javascript/jquery_plugin  
tutorial-plugin-jquery-simple-really-http://www.queness.com/post/112/a   
plugin-jquery-own-your-create-to-how-http://www.myinkblog.com/2009/08/10/learn  
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