بسم الله الرحمن الرحیم
آموزشگاه تحلیل داده
تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران
مثال !Hello, world
مدرس  :مهندس افشین رفوآ
دوره آموزشی Jquery

مثال !Hello, world
در مبحث قبلی با نحوه ی اضافه کردن  jQueryبه صفحه ی وب برای بهره وری از امکانات فوق العاده زیاد آن
آشنا شدید .پیش از شروع به استفاده از کتابخانه ی  jQueryبایستی با مفاهیم پایه ای آن آشنایی پیدا کنید
و نظر خود را به مثال ساده ی زیر جلب نمایید:
><div id="divTest1"></div
>"<script type="text/javascript
;)"!$("#divTest1").text("Hello, world
></script

همان طور که مشاهده می کنید ،یک تگ با شناسه ی " "divTest1داریم .از عالمت  $که به مثابه ی یک میانبر
برای دسترسی به المان های  HTMLایفای نقش می کند ،استفاده می کنیم .بنابراین با استفاده از این عالمت
تمامی المان های  HTMLبا شناسه ی " "divTest1را انتخاب کرده و مقدار "! "Hello, worldرا در آن قرار می
دهیم ( textآن را با رشته ی "! "Hello, worldتنظیم می کنیم).
حتی چاپ کردن همین متن ساده در جاوا اسکریپت به کدنویسی بسیار بیشتر نیاز داشت:
><div id="divTest2"></div
>"<script type="text/javascript
;"!document.getElementById("divTest2").innerHTML = "Hello, world
></script

اگر المان  HTMLفقط یک  classداشت و از  IDنیز برخوردار نبود ،این کد به مراتب طوالنی تر می شد.
به طور معمول ،باید صبر کنید تا صفحه ی وب وارد مرحله یا وضعیت  READYشود و سپس اقدام به
دستکاری محتویات آن نمایید .مثال های ساده ی باال (و همچنین تعدادی از عملیات پیچیده ی دیگر) در بیشتر
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مرورگرها ،پیش از آماده شدن صفحه نیز قابل اجرا هستند .اما این امر در مورد تمامی عملیات با jQuery
(پیش از بارگذاری کامل صفحه و آماده شدن آن) امکان پذیر نیست .خوشبختانه jQuery ،اجرای این عملیات
را نیز بسیار آسان ساخته است.
در مبحث بعدی به تشریح انتخابگرها ( )selectorخواهیم پرداخت.
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