بسم الله الرحمن الرحیم
آموزشگاه تحلیل داده
تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران

JqueryUI – Menu
مدرس  :مهندس افشین رفوآ

JqueryUI – Menu
یک منو ویجت معموال حاوی یک نوار منوی اصلی با منوهای پیش رو می باشد .آیتم های این منوها اغلب دارای
منوهای فرعی نیز می باشند .یک منو با استفاده از عناصر مارک آپ به همراه برقراری ارتباط منبع – جزء
( )parent-childایجاد می شود ( با استفاده از > <ulیا > .) <olهر آیتم منو دارای یک عنصر لنگر می باشد.
منو ویجت در  jQueryUIمی تواند برای منوهای درون خطی و پاپ آپ استفاده شود ،یا به عنوان یک اساس
برای ساخت سیستم های منوی پیچیده تر استفاده می شود .به عنوان مثال می توانید با استفاده از موقعیت
های سفارشی ،منوهای تو دو تو ایجاد کنید.
 jQueryUIمتدهای )(  menuرا برای ایجاد یک منو ارائه می دهد.
ترکیب:
متد )( menuبه دو شکل مورد استفاده قرار می گیرد:
$(selector, context).menu (options) Method
$(selector, context).menu ("action", params) Method

متد ):$(selector, context).menu (options
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متد ) menu (optionsاعالم می کند که یک عنصر  HTMLو محتوای آن باید به عنوان منو تنظیم و رفتار
شود .پارامتر  optionsآبجکتی است که ظاهر و رفتار آیتم های منو را تعیین می کند.
ترکیب:
;)$(selector, context).menu (options
در هنگام استفاده از آبجکت  ،Javascriptمی توانید یک یا چند گزینه ارائه دهید .اگر بیشتر از یک گزینه برای
ارائه وجود دارد ،آنها را مانند زیر با استفاده از کاما (ویرگول) از یکدیگر جدا می کنید:
;)} $(selector, context).menu({option1: value1, option2: value2.....

جدول زیر گزیته هایی مختلفی را لیست می کند که می توان با این متد استفاده کرد:

Description
این گزینه اگر روی  trueتنظیم شده باشد ،منو را غیرفعال می کند .به طور پیش
فرض مقدار آن  falseمی باشد.

Option

disabled

این گزینه آیکن ها را برای منوهای فرعی تنظیم می کند .به طور پیش فرض مقدار آن
می باشد} ".{ submenu: "ui-icon-carat-1-e

icons

این گزینه یک انتخاب گر برای عناصری است که به عنوان ظرف منو در نظر گرفته می
شوند ،شامل منوهای فرعی .مقدار آن به طور پیش فرض  ulمی باشد.

menus

این گزینه موقعیت منوهای فرعی را در ارتباط با آیتم منوی اصلی تنظیم می کند .به
طور پیش فرض مقدار آن } " { my: "left top", at: "right topمی باشد.
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position

 برای منو و آیتم های منو استفاده میARIA این گزینه برای شخصی سازی نقش های
role

. می باشدmenu  مقدار آن به طور پیش فرض.شود

:کارکرد پیش فرض
 انتقال نمیmenu() در زیر مثال ساده ای از کارکرد منو ویجت را مشاهده می کنید که هیچ پارامتری را به متد
.دهد
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>jQuery UI Menu functionality</title>
<link href="http://code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/ui-lightness/jquery-ui.css" rel="stylesheet">
<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.10.2.js"></script>
<script src="http://code.jquery.com/ui/1.10.4/jquery-ui.js"></script>
<!-- CSS -->
<style>
.ui-menu {
width: 200px;
}
</style>
<!-- Javascript -->
<script>
$(function () {
$("#menu-1").menu();
});
</script>
</head>
<body>
<!-- HTML -->
<ul id="menu-1">
<li><a href="#">Spring</a></li>
<li><a href="#">Hibernate</a></li>
<li>
<a href="#">Java</a>
<ul>
<li><a href="#">Java IO</a></li>
<li><a href="#">Swing</a></li>
<li><a href="#">Jaspr Reports</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="#">JSF</a></li>
<li><a href="#">HTML5</a></li>
</ul>
</body>
</html>
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 با عملکردهای ماوس و صفحه کلید برای مسیریابی طراحیthemeable در مثال باال مشاهده می کنید که منوی
.شده است
استفاده از آیکن ها و موقعیت ها
. نشان می دهدJqueryUI  را در عملکرد منوی ازposition  وicons مثال زیر استفاده از دو گزینه ی
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>jQuery UI Menu functionality</title>
<link href="http://code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/ui-lightness/jquery-ui.css" rel="stylesheet">
<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.10.2.js"></script>
<script src="http://code.jquery.com/ui/1.10.4/jquery-ui.js"></script>
<!-- CSS -->
<style>
.ui-menu {
width: 200px;
}
</style>
<!-- Javascript -->
<script>
$(function () {
$("#menu-2").menu({
icons: { submenu: "ui-icon-circle-triangle-e" },
position: { my: "right top", at: "right-10 top+5" }
});
});
</script>
</head>
<body>
<!-- HTML -->
<ul id="menu-2">
<li><a href="#">Spring</a></li>
<li><a href="#">Hibernate</a></li>
<li>
<a href="#">Java</a>
<ul>
<li><a href="#">Java IO</a></li>
<li><a href="#">Swing</a></li>
<li><a href="#">Jaspr Reports</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="#">JSF</a></li>
<li><a href="#">HTML5</a></li>
</ul>
</body>
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></html

در مثال باال مشاهده می کنید که آیکن  imageرا برای لیست منوی فرعی به کار برده ایم و همچنین موقعیت
منوی فرعی را تغییر داده ایم.
متد ):$(selector, context).menu ("action", params
متد  ،("action", params) menuمی تواند یک فعالیت را روی عناصر منو اجرا کند ،مانند فعال  /غیرفعال
کردن منو .این فعالیت به عنوان یک رشته در اولین مبحث تعیین می شود ( به عنوان مثال " "disableمنو را
غیر فعال می سازد .).فعالیت هایی را که قابل انتقال هستند در جدول زیر بررسی کنید.
ترکیب:
;)$(selector, context).menu ("action", params
جدول زیر فعالیت های مختلفی را لیست می کند که با این متد مورد استفاده قرار می گیرند:

Description

Action

این فعالیت تمرکز را از یک منو حذف می کند و با تنظیم مجدد هر کدام از
عنصرهای فعال استایل ،رویداد  blurمربوط به منو را آغاز می کند .در حالیکه
رویداد از نوع  Eventمی باشد و نشان می دهد که چه چیزی باعث تیرگی در منو

) ] blur( [event

شده است.
این عملکرد منوی فرعی فعال را می بندد .در حالیکه رویداد از نوع  Eventمی
باشد و نشان می دهد که چه چیزی باعث از هم پاشیدن منو شده است.
این فعالیت تمام منوهای فرعی را می بندد.

) ] collapse( [event
collapseAll( [event
) ] ] [, all
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این عملکرد کارکرد منو را کامال حذف می کند .این عمل باعث بازگشت عنصر به
وضعیت  pre – initخود خواهد شد .این متد هیچ برهانی ) (argumentرا نمی

)(destroy

پذیرد.
این عملکرد منو را غیرفعال می کند .این متد نیز هیچ برهانی را نمی پذیرد.

)(disable

این عملکرد منو را فعال می سازد .این متد نیز هیچ برهانی نمی پذیرد.

)(enable

این عمل منوی فرعی زیر آیتم فعال را ،اگر وجود داشته باشد ،باز می کند .در
حالیکه رویداد از نوع  Eventمی باشد و نشان می دهد که چه چیزی باعث باز

) ] expand( [event

شدن منو شده است.
این عملکرد یک آیتم خاص از منو را فعال می سازد ،به این صورت که شروع به
باز کردن منوهای فرعی کرده و تمرکز رویداد منو را آغاز می کند .در حالیکه
رویداد از نوع  Eventمی باشد و نشان می دهد که چه چیزی باعث منو تمرکز را
به دست آورد و آیتم یک آبجکت  jQueryمی باشد که آیتم منو به

focus( [event ],
) item

 focus/activateرا نمایش می دهد.
این فعالیت یک مقدار  booleanرا بازمی گرداند که اگر آیتم فعال حال حاضر
منو ،اولین آیتم منو باشد ،بیان می دارد .این متد هیچ برهانی را نمی پذیرد.

)(isFirstItem

این فعالیت یک کقدار  Booleanبازمی گرداند که اگر آیتم فعال حال حاضر منو،
آخرین آیتم منو باشد ،بیان می دارد .این متد هیچ برهانی را نمی پذیرد.

)(isLastItem

این فعالیت وضعیت فعال را به آیتم بعدی منو محول می کند .از آنجایی که
رویداد از نوع  Eventمی باشدو نشان می دهد چه چیزی باعث آغاز جابجایی

) ] next( [event

تمرکز شده است.
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این عملکرد وضعیت فعال را به اولین آیتم منو در زیر یک منوی رونده
 scrollable menuانتقال می دهد ،یا اگر منو حرکت کننده نباشد آخرین آیتم

] nextPage( [event

آن قرار می گیرد .از آنجایی که رویداد از نوع  Eventمی باشد و نشان می دهد

)

که چه چیزی باعث شروع جابجایی تمرکز شده است.
این فعالیت مقدار فعلی نربوط به  optionNameرا دریافت می کند .از آنجایی
که  optionNameاز نوع  Stringمی باشد و نام گزینه ی به دست آمده را

option( optionName
)

نشان می دهد.
این فعالیت جفت های حاوی  key/valueرا دریافت می کند که نشان دهنده ی
گزینه های حال حاضر منو می باشد.

)(option

این فعالیت مقدار گزینه ی منو را که در ارتباط با  optionNameتعیین شده می
باشد ،تنظیم می کند .در حالیکه  optionNameاز نوع  Stringمی باشد و نام
گزینه را برای تنظیم نشان می دهد و مقدار از نوع  Objectمی باشد که مقدار

(option
optionName, value
)

مربوط به تنظیم گزینه را نشان می دهد.
این عملکرد یک یا چند گزینه را برای منو تنظیم می کند .در حالیکه گزینه ها از
نوع  Objectمی باشند و نقشه ای از جفت های  option-valueبرای تنظیم

) option( options

نشان می دهند.
این عملکرد وضعیت فعال را به آیتم منوی پیشین بازمی گرداند .در اینجا
رویدادها از نوع  Eventsمی باشند و نشان می دهند که چه چیزی باعث حرکت

) ] previous( [event

تمرکز را آغاز کرد.
این فعالیت وضعیت فعال را به اولین آیتم منو در باالی یک منوی  scrollableیا
در غیر این صورت به اولین آیتم منو حرکت می دهد .در اینجا رویداد از نوع

(previousPage
) ] [event

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

 Eventمی باشد و نشان می دهد که چه چیزی باعث آغاز حرکت تمرکز شد.
این فعالیت آیتم های منوهای زیرمجموعه و منوهای اصلی را که هنوز مقدار دهی
نشده اند ،مقدار دهی می کند .این متد هیچ برهانی نمی پذیرد.

)(refresh

این فعالیت آیتم منوی فعال را انتخاب می کند ،همه ی منوهای زیرمجموعه را می
شکند و منوی انتخاب رویداد را آغاز می کند .در اینجا رویداد از نوع  Eventمی

) ] select( [event

باشد و مشخص می کند که چه چیزی مجموعه را آغاز کرد.
این فعالیت یک آبجکت  jQueryبازمی گرداند که حاوی منو می باشد .این متد
)(widget

نیز هیچ برهانی نمی پذیرد.

مثال زیر استفاده از متد )( disableرا توضیح می دهد.
><!doctype html
>"<html lang="en
><head
>"<meta charset="utf-8
><title>jQuery UI Menu functionality</title
>"<link href="http://code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/ui-lightness/jquery-ui.css" rel="stylesheet
><script src="http://code.jquery.com/jquery-1.10.2.js"></script
><script src="http://code.jquery.com/ui/1.10.4/jquery-ui.js"></script
><!-- CSS --
><style
{ .ui-menu
;width: 200px
}
></style
><!-- Javascript --
><script
{ )( $(function
;)($("#menu-3").menu
;)"$("#menu-3").menu("disable
;)}
></script
></head
><body
><!-- HTML --
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<ul id="menu-3">
<li><a href="#">Spring</a></li>
<li><a href="#">Hibernate</a></li>
<li>
<a href="#">Java</a>
<ul>
<li><a href="#">Java IO</a></li>
<li><a href="#">Swing</a></li>
<li><a href="#">Jaspr Reports</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="#">JSF</a></li>
<li><a href="#">HTML5</a></li>
</ul>
</body>
</html>

.در مثال باال مشاهده می کنید که منو غیرفعال می باشد
:collapseAll  وfocus استفاده از متدهای
: را نشان می دهدcollapseAll  وfocus() مثال زیر استفاده از متدهای
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>jQuery UI Menu functionality</title>
<link href="http://code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/ui-lightness/jquery-ui.css" rel="stylesheet">
<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.10.2.js"></script>
<script src="http://code.jquery.com/ui/1.10.4/jquery-ui.js"></script>
<!-- CSS -->
<style>
.ui-menu {
width: 200px;
}
</style>
<!-- Javascript -->
<script>
$(function () {
var menu = $("#menu-4").menu();
$("#menu-4").menu("focus", null, $("#menu-4").menu().find(".ui-menu-item:last"));
$(menu).mouseleave(function () {
menu.menu('collapseAll');
});
});
</script>
</head>
<body>
<!-- HTML -->
<ul id="menu-4">
<li><a href="#">Spring</a></li>
<li><a href="#">Hibernate</a></li>
<li><a href="#">JSF</a></li>
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><li><a href="#">HTML5</a></li
><li
><a href="#">Java</a
><ul
><li><a href="#">Java IO</a></li
><li><a href="#">Swing</a></li
><li><a href="#">Jaspr Reports</a></li
></ul
></li
></ul
></body
></html

در مثال باال مشاهده می کنید که تمرکز روی آخرین آیتم منو می باشد .اکنون منوی زیرمجموعه را باز کرده و
وقتی ماوس از روی منوی زیرمجموعه به بخش دیگری می رود ،منوی زیرمجموعه بسته می شود.

مدیریت رویداد روی عناصر منو:
عالوه بر متد ) ، menu (optionsدر بخش های قبلی مشاهده کردیم که  JqueryUIمتدهای رویداد را ارائه
می دهد که برای یک رویداد خاص آغاز شدند .این متدهای رویداد در زیر ارائه شده اند:

Description
این رویداد وقتی آغاز می شود که یک منو تمرکز را از دست می دهد.
این رویداد زمانی آغاز می شود که منو ایجاد شده است.

Event Method
)blur(event, ui

)create(event, ui

این رویداد زمانی آغاز می شود که منو تمرکز را به دست می آورد و یا وقتی
آیتم های منو فعال می شوند.
این رویداد زمانی آغاز می شود که یک آیتم منو انتخاب شود.

)focus(event, ui

)select(event, ui

مثال:
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 این مثال استفاده از رویداد.مثال زیر استفاده از متد رویداد را برای کاربرد منو ویجت توضیح می دهد
. را توضیح می دهدfocus  وblur ،create
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>jQuery UI Menu functionality</title>
<link href="http://code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/ui-lightness/jquery-ui.css" rel="stylesheet">
<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.10.2.js"></script>
<script src="http://code.jquery.com/ui/1.10.4/jquery-ui.js"></script>
<!-- CSS -->
<style>
.ui-menu {
width: 200px;
}
</style>
<!-- Javascript -->
<script>
$(function () {
$("#menu-5").menu({
create: function (event, ui) {
var result = $("#result");
result.append("Create event<br>");
},
blur: function (event, ui) {
var result = $("#result");
result.append("Blur event<br>");
},
focus: function (event, ui) {
var result = $("#result");
result.append("focus event<br>");
}
});
});
</script>
</head>
<body>
<!-- HTML -->
<ul id="menu-5">
<li><a href="#">Spring</a></li>
<li><a href="#">Hibernate</a></li>
<li><a href="#">JSF</a></li>
<li><a href="#">HTML5</a></li>
<li>
<a href="#">Java</a>
<ul>
<li><a href="#">Java IO</a></li>
<li><a href="#">Swing</a></li>
<li><a href="#">Jaspr Reports</a></li>
</ul>
</li>
</ul>
<span id="result"></span>
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></body
></html

در مثال باال ما در حال چاپ پیغام ها براساس رویدادهای آغاز شده هستیم.
.
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