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JqueryUI - Remove Class
مدرس  :مهندس افشین رفوآ

JqueryUI - Remove Class
این فصل در مورد متد )( removeClassتوضیح خواهد داد که یکی از متدهایی است که برای افکت های
بصری  jQueryUIاستفاده می شود .متد )( removeClassگروه های به کار گرفته از عناصر را حذف می کند.
متد )( removeClassگروه های خاصی را حذف می کند تا عناصر را در هنگام متحرک سازی همه ی تغییرات،
هماهنگ کند.
افزوده شده به ورژن  1.0از :jQueryUI
متد )( removeClassدارای ترکیب اصلی خود به شکل زیر می باشد:
) ] removeClass( className [, duration ] [, easing ] [, complete

Description
این پارامتر یک  Stringحاوی یک یا چند گروه  CSSاست ( به وسیله ی فاصله از هم جدا شده اند) که
حذف می شوند.
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Parameter

className

این پارامتر از نوع  numberیا  stringاست و زمان افکت را به هزارم ثانیه نشان می دهد .یک مقدار ،0
عنصر را مستقیما و بدون پیشروی ،وارد سبک جدید می کند .مقدار پیش فرض آن  000است.
این پارامتر از نوع  Stringاست که راه پیشزوی را در افکت نشان می دهد .مقدار پیش فرض آن swing
است.
یک متد بازگشتی است که هنگامی که افکت برای یک عنصر کامل است ،برای هر عنصر فراخوانده می شود.

duration

easing

complete

افزوده شده به ورژن  9.1از :jQueryUI
با ورژن  ،9.1این متد یک گزینه ی  childrenرا پشتیبانی می کند که همچنین عناصر بعدی را نیز متحرک سازی
می کند.
) ] removeClass( className [, options
Description

Parameter

این پارامتر یک  Stringحاوی یک یا چند گروه  CSSاست ( به وسیله ی فاصله از هم جدا شده اند).

className

این پارامتر همه ی تنظیمات انیمیشن را نمایش می دهد .همه ی پراپرتی ها انتخابی هستند .مقادیر ممکن
عبارتند از:
 :durationاز نوع  Numberیا  Stringمی باشد و زمان افکت را به هزارم ثانیه نشان می
دهد .مقدار  0عنصر را مستقیما و بدون پیشروی ،وارد سبک جدید می کند .مقدار پیش
فرض آن  000است.
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options

 مقدار پیش. است و روش پیشروی در افکت را نمایش می دهدString  از نوع:easing
. استswing فرض آن
 برای، یک متد بازگشتی است که هنگامی که افکت برای یک عنصر کامل است:complete
.هر عنصر فراخوانده می شود
 است و نشان می دهد که آیا انیمیشن باید به طور اضافه برایBoolean  از نوع:children
. استfalse  مقدار پیش فرض آن. به کار گرفته شود،همه ی عناصر هماهنگ شده ی بعدی
 است و نشان می دهد که آیا انیمیشن را در ردیفString  یاBoolean  از نوع:queue:
. استtrue  مقدار پیش فرض آن.افکت ها قرار دهیم

:مثال
: را توضیح می دهدremoveClass() مثال زیر استفاده از متدهای
Passing single class
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>jQuery UI removeClass Example</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>
<style>
.elemClass {
width: 200px;
height: 50px;
background-color: #b9cd6d;
}
.myClass {
font-size: 40px;
background-color: #ccc;
color: white;
}
</style>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function () {
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$('.button').click(function () {
if (this.id == "add") {
$('#animTarget').addClass("myClass", "fast")
} else {
$('#animTarget').removeClass("myClass", "fast")
}
})
});
</script>
</head>
<body>
<div id=animTarget class="elemClass">
Hello!
</div>
<button class="button" id="add">Add Class</button>
<button class="button" id="remove">Remove Class</button>
</body>
</html>

. کلیک کنید تا افکت گروه ها را روی باکس مشاهده کنیدRemove Class  وAdd Class روی دکمه های
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