آشنایی با JQuery

مقذمه
• جی کَئطی یکی اظ هحثَب تطیي ٍ
پطکاضتطزتطیي کتاتراًِ ّای جاٍا اسکطیپت
تطای ًَضتي کسّای سوت هطتطی زض
 HTMLهی تاضس.
• اظ تَاتغ ٍ هتسّای ایي کتاتراًِ تطای کاض تا
ػٌاغط ٍ تگ ّای هَجَز زض غفحات
 ٍHTML , ASP.Netیا PHPاستفازُ
هی ضَز .
2

مدرس:سمیه عادلی

مزایای جی کوئری
• حجن کسّای ًَضتِ ضسُ تا جی کَئطی ذیلی کوتط اظ جاٍا اسکطیپت
است ٍ ّویي تاػث افعایص سطػت اجطای ػولیات هی ضَز.
• کسّای جاٍا اسکطیپت اجطاّای هتفاٍتی زض هطٍضگطّای هرتلف زاضًس اها
جی کَئطی اظ اًَاع هرتلف هطٍضگط ّا پطتیثاًی هی کٌس ٍ اجطای
یکساًی زض توام هطٍضگط ّا زاضز.
• اظ جی کَئطی هی تَاى تطای ظیثا ساظی فَق الؼازُ غفحات ٍب سایت اظ
جولِ اًَاع هرتلف هتحطک ساظی ،افعٍزى اًیویطي ٍ افکت ،اسالیس ضَ
ّای ظیثا ٍ ....استفازُ کطز.
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مقذمه
جی کَئطی سِ ًَع کتاتراًِ هرتلف زاضز کِ ػثاضتٌس اظ:
• کتاتراًِ  : Jqueryکِ ػوَم اظ ایي کتاتراًِ استفازُ هی کٌٌس  .ایي کتاتراًِ ضا
هی تَاًیس اظ سایت www.jquery.comزاًلَز کٌیس ٍ زض سایت ذَز استفازُ
کٌیس .
• کتاتراًِ  :jquery-uiتطای اًَاع افکت ّا ،ایي کتاتراًِ ضا هی تَاًیس اظ
سایت http://jqueryui.comزاًلَز کٌیس ٍ زض سایت ذَز استفازُ کٌیس .
• کتاتراًِ  : jquery mobileتطای عطاحی اپلیکطي ّای هَتایل ،ایي کتاتراًِ ضا
هی تَاًیس اظ http://jquerymobile.comزضیافت ًواییس .
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کتابخانه Jquery
هَاضز استفازُ ی کتاتراًِ ی :Jquer
• ًوایص یک پیغام تػَضت Alertضٍی ٍب سایت
• استفازُ اظ اسالیسض ّای تػَیطی ٍ هتٌی ٍ یا پالگیي ّای هرتلف زیگط
• تِ کاضگیطی افکت ّای هرتلف زض ٍب سایت
تطای ایي هَاضز هی تَاًیس تا استفازُ اظ کتاتراًِ  ٍ Jqueryیک سطی تَاتغ جی کَئطی
کِ اظ ایي کتاتراًِ فطاذَاًی هی ضًَس تِ ضاحتی پالگیي ّای هرتلف جی کَئطی ضا زض
سایت ذَز تکاض تثطیس.
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کتابخانه Jquery
هطاحل تِ کاضگیطی کتاتراًِ :Jquery
 .1زاًلَز کتاتراًِ  Jqueryاظ آزضس www.jquery.com

• ًکتِ  :کتاتراًِ جی کَئطی ًسرِ ّای هرتلفی زاضز .اها پیطٌْاز هی ضَز کاضتاى ضا تا زاًلَز
جی کَئطی ًسرِ  1ضطٍع کٌیس چَى ًسرِ ٌَّ 2ظ زض تؼضی اظ هطٍضگطّا پطتیثاًی ًوی ضَز.

 .2شذیطُ ی ًسرِ ی زاًلَز ضسُ زض هسیط هَضز ًظط ضٍی سیستن کاهپیَتطی ذَز
 .3اضافِ کطزى ( )Attachفایل جی کَئطی زض هحیظ تطًاهِ ًَیسی هَضز ًظط ذَز
•
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زض ٍاقغ جی کَئطی زض زاذل تگ ّای  HTMLاضافِ هی ضَز.

مدرس:سمیه عادلی

کتابخانه Jquery
 . 4تطای ٍاضز کطزى یا اضافِ کطزى فایل جی کَئطی زض ترص  bodyیا  Headاظ
کسّای ترص  HTMLاظ تگی تا ًام  scriptتِ غَضت ظیط ،استفازُ هی ضَز:
><script type=”text/javascript” src=” jquery-1.12.0.min.js”></script

ًکتِ :زض قسوت  srcتایس هسیط ٍ ًام فایل جی کَئطی ضا کِ قثال زاًلَز ٍ شذیطُ کطزُ
ایس ،تٌَیسیس.
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کذنویسی با توابع Jquery
• کسّای جی کَئطی زاذل تگ تاظ ٍ تستِ  scriptتِ غَضت ظیط ًَضتِ هی ضًَس:
><script type="text/ javascript"> </script
• زستَضات جی کَئطی تِ گًَِ ای ّستٌس کِ هی تَاى توام ػٌاغط هَجَز زض html
ضا یافت ٍ تط ضٍی آى ّا ػولیات هَضز ًظط ضا پیازُ ساظی کطز.
• ساذتاض پایِ ای ظتاى جی کَئطی تِ ضکل ظیط هی تاضس:
)(• $(selector).action
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کذنویسی با توابع Jquery
• ػالهت  $هرػَظ زستطسی تِ کتاتراًِ جی کَئطی است تِ ػثاضت زیگط ،تطای
اًتراب ٍ زستطسی ػٌاغط زض  htmlاظ ایي ػالهت استفازُ هی ضَز.
• اظ  Selectorتطای جستجَی ػٌاغط استفازُ هی ضَز .تطای اػوال تغییطات هَضز
ًظطضٍی ػٌػط یا ػٌاغط  htmlتایس تتَاى آى ّا ضا اًتراب کطزُ ٍ تِ جی کَئطی
هؼطفی کطز .تٌاتطایي  Selectorهی تَاًس توام تگ ّای  ٍ htmlکالس ّای
 Cssهَضز ًظط ضا تیاتس.
•
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• زستَض اًتراب زض جی کَئطی تا استفازُ اظ ًام کالس ،ضٌاسِ ٍ یا ًام تگ غَضت هی گیطز.

پس اظ اًتراب ػٌاغط هَضز ًظط تایس تؼییي کطز چِ ػولیاتی ضٍی آى ّا اًجام ضَز.
تا استفازُ اظ )( actionتؼییي هی ضَز کِ چِ کاضّایی تایس ضٍی ػٌاغط اًتراب
ضسُ ،اًجام ضَز.
مدرس:سمیه عادلی

کذنویسی با توابع Jquery
• هثال:
;)(• $("p").hide
• زستَض فَق تاػث هرفی ضسى
پاضاگطاف ّای غفحِ ی ٍب هی
ضَز.
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کذنویسی با توابع Jquery
• ًکتِ :هوکي است تِ جی کَئطی زستَض زازُ ضَز کِ ضٍی ػٌػطی ػولیات ذاغی
ضا اًجام زّس ،اها ٌَّظآى ػٌػط تَی غفحِ تاضگصاضی ًطسُ تاضس ،ایي هَضَع تاػث
ایجاز هطکل زض اجطا هی ضَز.
• پس تایس تؼس اظ تاظگصاضی ٍ آهازُ ساظی غفحِ ،زستَضات هَضزًظط ذَز ضا تطای
اػوال ضٍی ػٌاغط غفحِ تٌَیسیس.
• تطای ایي هٌظَض تایس تِ غَضت ظیط ػول کٌیس:
;)} $(document).ready(function(){ //code
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کذنویسی با توابع Jquery
زض کس غفحِ ی قثل ،گفتِ ضسُ ظهاًی کِ غفحِ readyیا آهازُ ضس (کاهال تاضگصاضی
ضس) تَاتغ هَضز ًظط فطاذَاًی ضًَس ،کِ ػولیات هَضز ًظط زض زضٍى آکَالز تاظ ٍ تستِ
ًَضتِ هی ضًَس.
تَجِ کٌیس کِ functionهی تَاًس آضگَهاى ّن زاضتِ تاضس.
تٌاتطایي ّط زستَضی کِ تِ جای (ًَ )//codeضتِ ضَز ،تؼس اظ لَز ضسى غفحِ اجطا
ذَاّس ضس.
*ایي کس ضٍ تایس زض اتتسای پطٍغ ّا تٌَیسیس*.

12

مدرس:سمیه عادلی

1مثال
یک غفحِ ی ٍب عطاحی کٌیس کِ تا ٍضٍز کاضتط تِ آى پیغام ذَضاهسگَیی تطای ٍی
.ًوایص زّس
<html>
<head>
<title>My First Web Page</title>
<script src=“ ًِهسیط کتاتراjquery" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){alert(“<)})”تِ اٍلیي ٍب سایت هي ذَش آهسیس/script>
<body>
</body>
</html>
سمیه عادلی:مدرس
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2مثال
<html>
<head>
یک غفحِ ی ٍب عطاحی کٌیس کِ تا
<title>My First Web Page</title>
 ػٌَاى غفحِ کِ تا،تاضگصاضی آى
<script src="" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
 هرفی،< تؼطیف ضسُ استh1>
$(document).ready(function(){$("h1").hide()})
.ضَز
</script>
<body>
<h1><اٍلیي ٍب سایت هي/h1>
<p> ًِهي زاًطجَی تطم چْاضم ضضتِ ی هٌْسسی تکٌَلَغی زض زاًطگاُ آظاز تا
<ّستن/p>
</body>
</html>

سمیه عادلی:مدرس
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رویذاد Click
• گاّی اٍقات الظم است کِ تا کلیک کطزى ضٍی تطذی ػٌاغط غفحِ ،ػولیات ذاغی
هاًٌس :تغییط ضًگ ظهیٌِ ،ظاّط ضسى ٍ هرفی ضسى یک ػٌػط ،ظاّط ضسى یک پیام
ذاظ ٍ .....اتفاق تیفتس .تطای ایي هٌظَض ،هی تَاى اظ ضٍیساز کلیک تِ ّوطاُ تَاتغ جی
کَئطی استفازُ کطز.
• زستَض کلی ضٍیساز کلیک تِ غَضت ظیط هی تاضس:
;) }• $("selector").click( function(){ // code
• زض ترص  ٍ functionتسًِ ی آى زستَضاتی کِ زض ٌّگام ضٍیساز تایس اجطا ضًَس،
هطرع هی ضًَس.
15
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مثال 3
><html
><head
><title>My First Web Page</title

غفحِ ی ٍتی عطاحی کٌیس کِ
حاٍی یک پاضاگطاف تاضس ٍ تا
کلیک کطزى تط ضٍی پاضاگطاف،
پاضاگطاف حصف ضَز.

>" type="text/javascript"></scriptآدرس“=<script src
>"<script type="text/javascript
)($(document).ready(function
)({$("p").click(function
)})})({$("p").hide
></script
><body
>h1اولین وب سایت من><h1>/
من دانشجوی ترم چهارم رشته ی مهندسی تکنولوژی در دانشگاه آزاد بانه ><p
></pهستم
></body
></html
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سوال
زض تطًاهِ ی هطتَط تِ هثال  3چَى ًَضتِ این کِ تا کلیک کطزى تطٍی تگ  pآى ضا
هرفی کٌس اگط چٌسیي پاضاگطاف زض غفحِ ٍجَز زاضتِ تاضس تا کلیک کطزى تواهی آى
ّا حصف ذَاٌّس ضس.

حال اگط ترَاّین تا کلیک کطزى ضٍی یک پاضاگطاف فقظ ّواى پاضاگطاف حصف ضَز،
تایس چِ کاضی اًجام زّین؟!
پاسد سَال زض هثال  4است.
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مثال 4
><html
><head
><title>My First Web Page</title
>" type="text/javascript"></scriptآدرس“=<script src
>"<script type="text/javascript
)($(document).ready(function
 Thisتِ ػٌػط جاضی زض غفحِ ی ٍب اضاضُ زاضز.
)({$("p").click(function
تٌاتطایي ضوا ضٍی ّط پاضاگطافی کلیک کٌیس فقظ

ّواى پاضاگطاف حصف
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)})})({$( this ).hide
ذَاّس ضس.
></script
><body
>h1اولین وب سایت من><h1>/
من دانشجوی ترم چهارم رشته ی مهندسی تکنولوژی در دانشگاه آزاد بانه ><p
></pهستم
></pرشته ی مهندسی تکنولوژی یکی از زیر شاخه های مهندسی کامپیوتر است><p
></body
مدرس:سمیه عادلی
></html

سوال

فطؼ کٌیس چٌسیي پاضاگطاف زاذل غفحِ ی ٍب ذَز زاضیس ٍ هی ذَاّیس فقظ تا
کلیک کطزى ضٍی پاضاگطاف زٍم ،آى پاضاگطاف هرفی ضَز ،چگًَِ هی تَاًیس چٌیي
کاضی اًجام زّیس؟!
برای انجام چنین کاری ،باید به پاراگراف مورد نظر ،یک شناسه )(id
اختصاص داده شود و از طریق این شناسه  ،پاراگراف موردنظر به جی
کوئری معرفی شود.
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مثال 5
• زض ایي هثال سِ پاضاگطاف زض غفحِ ی
ٍب ٍجَز زاضز کِ تطای پاضاگطاف زٍم
یک ضٌاسِ تِ ًام  parg2زض ًظط
گطفتِ ضسُ است ٍ زض کسّای جی
کَئطی تا کوک ضٌاسِ ی تؼطیف ضسُ
ػولیات هسًظط ضٍی پاضاگطاف زٍم اػوال
ضسُ است.
• ًکتِ :تطای زستطسی تِ ػٌاغط زاضای
ضٌاسِ زض کسّای جی کَئطی اظ ػالهت
 #تِ ّوطاُ ًام ضٌاسِ استفازُ هی ضَز.
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><html
><head
><title>My First Web Page</title
"<script src="" type="text/javascript
>type="text/javascript"></script
>"<script type="text/javascript
)($(document).ready(function
)({$("#parg2").click(function
)})})({$(this ).hide
></script
><body
>h1اولین وب سایت من><h1>/
پاراگراف یک ><p
></p
پاراگراف دوم>"<p id=“#parg2
></p
></pپاراگراف سوم><p
></body
></html

رویذاد toggle
• ٍظیفِ ایي ضٍیساز ،تغییط ٍضؼیت هیاى زٍ تاتغ  hide ٍ showهی تاضس.
• تِ ایي غَضت کِ اگط ػٌػط هَضز ًظط زض غفحِ ًوایاى تاضس ،تا اػوال ایي ضٍیساز،
ػٌػط هَضز ًظط پٌْاى ضسُ ٍ چٌاًچِ ػٌػط هَضز ًظط زض غفحِ زض حالت  hideیا
هرفی تاضس ،تا اػوال ایي ضٍیساز ،ػٌػط هَضز ًظط زض غفحِ ًطاى زازُ هی ضَز.
• هثال :اػوال ضٍیساز toggleضٍی ػٌػط p
)(• $(“p”).toggle
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پارامترهای رویذاد toggle
• پاضاهتط  :speedتطای تؼییي سطػت اًجام ضٍیساز تکاض هی ضٍز .هقازیط ایي پاضاهتط
هی تَاًس اػسازی تط حسة هیلی ثاًیِ تاضس یا کلوات کلیسی هاًٌس .slow ٍ fast
• هثال:
)• $(“p”).toggle(1000
)‟• $(“p”).toggle(„slow
)‟• $(“p”).toggle(„fast
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پارامترهای رویذاد toggle
• پاضاهتط )( : functionایي پاضاهتط اهکاى اضافِ کطزى ػولیات ذاغی ضا تِ ّوطاُ
ضٍیساز  toggleفطاّن هی کٌس .هثال هی تَاى ّن ظهاى تا ضٍیساز  toggleیک
پیغام تطای کاضتط ًوایص زاز تِ غَضت ظیط:
)})”• $(“p”).toggle(function(){alert(“welcome
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مثال 6
یک غفحِ ی ٍب عطاحی کٌیس کِ زاضای یک ػٌَاى ،زٍ پاضاگطاف ٍ یک زکوِ تاضس ،تا
تاضگصاضی غفحِ پاضاگطاف زٍم هرفی ضسُ ٍ تا کلیک ضٍی زکوِ ،تؼس اظ گصضت  10ثاًیِ
پاضاگطاف زٍم ًوایاى ضسُ ٍ پیغام ذَضاهس گَیی تطای کاضتط ًوایص زازُ ضَز.

WebPage

this is first paragraph
This is second paragraph
OK
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6 مثال
<html>
<head>
<title>My First Web Page</title>
<script src=“” type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
$("#parg2").hide()
$("#btnOk").click(function()
{$("#parg2").toggle(10000,function()
{alert("welcome")})})
})
</script>
<body>
<h1>Web Page</h1>
<p>This is first paragraph</p>
<p id="parg2">This is second Paragraph</p>
<input type="button" id="btnOk" value="OK">
</body>
</html>
سمیه عادلی:مدرس
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رویذاد mousedown
• ایي ضٍیساز هطتَط تِ  Mouseاست ٍ ظهاًی ضخ ذَاّس زاز
کِ تط ضٍی ػٌػط هَضز ًظط ،کلیک ضَز.
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7 مثال
<html>
<head>
<title>My First Web Page</title>
<script src="" type="text/javascript"
type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
$("p").mousedown(function(){
$("p").hide()})
})
</script>
<body>
<p>This is first paragraph</p>
</body>
سمیه عادلی:مدرس
</html>

یک غفحِ ی
ٍب عطاحی
کٌیس کِ زاضای
یک پاضاگطاف
تاضس کِ تا
،کلیک ضٍی آى
پاضاگطاف هرفی
.ضَز
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رویذاد mouseenter
• ایي ضٍیساز هرػَظ  Mouseاست
ٍ ظهاًی ضخ ذَاّس زاز کِ ًطاًگط
ٍ ، Mouseاضز هحسٍزُ ی ػٌػط
 htmlهَضز ًظط ضَز.
• زض ایي ًَع ضٍیسازً ،یاظی تِ کلیک
کطزى ًوی تاضس.
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8 مثال
<html>
<head>
<title>My First Web Page</title>
<script src="" type="text/javascript"
type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
$("p").mouseenter(function(){
$("p").hide()})
})
</script>
<body>
<p>This is first paragraph</p>
</body>
سمیه عادلی:مدرس
</html>

یک غفحِ ی ٍب
عطاحی کٌیس کِ زاضای
یک پاضاگطاف تاضس کِ تا
ٍِاضز ضسى هاٍس ت
 پاضاگطاف،هحسٍزُ ی آى
.هرفی ضَز
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رویذاد mouseleave
• ایي ضٍیساز هرػَظ  Mouseاست ٍ ظهاًی اػوال هی ضَز کِ
ًطاًگط  ،Mouseاظ هحسٍزُ ی ػٌػط هَضز ًظط ذاضج ضَز.
• تَجِ زاضتِ تاضیس کِ تا ّط ظهاًی کِ زاذل ػٌػط هطتَعِ قطاض
زاضتِ تاضیس ٍ حتی تط ضٍی آى کلیک کٌیسّ ،یچ ضٍیسازی اتفاق
ًویفتس ٍ تٌْا زض ظهاى ذطٍج  Mouseاظ هحیظ ػٌػط ،زستَض
اجطا هی ضَز.
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رویذاد focus
• ایي ضٍیساز ،ظیط زستِ ضٍیسازّای فطم هی تاضس ٍ ظهاًی ضخ
ذَاّس زاز کِ تط ضٍی ػٌػط هَضز ًظط توطکع ضَز.
• یک کٌتطل یاػٌػط ظهاًی کِ اًتراب ضسُ ٍ یا تِ ٍاسغِ فططزى
هتَالی کلیس  ،Tabهطٍضگط تط ضٍی آى هتوطکع هی ضَز  ،فَکَس
تطًاهِ ضا زض اذتیاض هی گیطز .
• یکی اظ کاضتطزّای ایي ضٍیساز ظهاًیست کِ هثال هی ذَاّیس ضًگ
پس ظهیٌِ یک کازض زضیافت هتي زض ٌّگام ٍاضز کطزى اعالػات
تغییط ًوایس.
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رویذاد blur
ایي ضٍیساز ًیع ّواًٌس  ،focusظیط هجوَػِ ضٍیساز ّای فطم هی
تاضس ٍ کاضتطز آى تیطتط ،ظهاًی است کِ ضوا ترَاّیس اظ حالت
 focusذاضج ضَیس.
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مثال 9
یک غفحِ ی ٍب عطاحی کٌیس کِ ضاهل یک کازض هتٌی تطای ٍاضز
کطزى ًام کاضتطاى تِ ّوطاُ یک زکوِ تاضس ،ظهاًی کِ تطای ٍاضز
کطزى ًامً ،طاًگط هَس تط ضٍی آى قطاض هی گیطز ،تایس ضًگ کازض
هتٌی تِ ضًگ ظضز تغییط کٌس .ػالٍُ تط ایي ،تؼس اظ ٍاضزکطزى ًام ٍ
کلیک تط ضٍی زکوِ ،ضًگ کازض تایس غَضتی ضَز.
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9 مثال
<html>
<head>
<title>My First Web Page</title>
<script src="" type="text/javascript"
type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){

$("#txtname").focus(function(){
$(this).css("background-color","yellow")})
$("#txtname").blur(function(){
$(this).css("background-color","pink")})
})

<body>
please enter your
name:<br>
<input type="text"
id="txtname">
<input type="button"
id="btnEnter"
value="Enter">
</body>
</html>

</script>
سمیه عادلی:مدرس
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رویذاد change
• ایي ضٍیساز ظهاًی اتفاق هی افتس کِ زض کٌتطل یا ػٌػط هَضز ًظط
تغییطی ایجاز هی ضَز.
• ایي ضٍیساز هؼوَال تطای کٌتطل ّایی هثل کازض هتي  ،گعیٌِ ّای
اًتراب ٍ یا هٌَّای کطکطُ ایی کِ هحتَیات یا حاالت آًْا قاتل
تغییط ّستٌس  ،تِ کاض هی ضٍز .
• ظهاًی کِ ضوا هتي یک کٌتطل هتٌی ضا تغییط زازُ ٍ یا گعیٌِ یک
کازض اًتراتی ضا ػَؼ هی کٌیس  ،ضٍیساز  changeاتفاق هی
افتس .
35

مدرس:سمیه عادلی

36

مدرس:سمیه عادلی

