بسم الله الرحمن الرحیم
آموزشگاه تحلیل داده
تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران
مدرس  :مهندس افشین رفوآ
تست کردن کتابخانه یjQuery

تست کردن کتابخانه ی jQuery
برای تست یک کتابخانه ،الزم است آنرا به صفحه وب خود را اضافه کنید.
برای اضافه کردن کتابخانه ،باید از تگ < >scriptاستفاده نمایید و خاصیت  srcآنرا به  URLکتابخانه متصل
کنید:
اضافه کردن  jQueryبه وب سایت:
><!DOCTYPE html
><html
><head
><script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script
></head
><body
.
.
.

توضیحاتی درباره ی کتابخانه ی jQuery
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مهمترین تابع در  ،jQueryتابع () $است که معادل متد () document.getElementByIdدر جاوا اسکریپت
بوده و عملکردی معادل آن را دارد .اگر با توجه به مدل  DOMدر  ،HTMLشناسه یک عنصر به آن فرستاده
شود ،در  jQueryبه تمامی خاصیت ها ( )propertyو توابع آن دسترسی خواهید داشت.
در چارچوب کاری  jQueryبه منظور دستیابی به المان های  HTMLو دستکاری (مدیریت) آنها از انتخاب گرهای
 CSSاستفاده می شود.
در جاوا اسکریپت می توان با تخصیص یک تابع ،رخداد بارگذاری ( )load eventپنجره (شی  )windowرا
مدیریت کرد.
روش جاوا اسکریپت:
{ )(function myFunction
;)"var obj = document.getElementById("h01
;"obj.innerHTML = "Hello jQuery
}
;onload = myFunction

معادل  jQueryآن:
{ )(function myFunction
;)"$("#h01").html("Hello jQuery
}
;)$(document).ready(myFunction

آخرین خط در کد مثال باال ،شی  documentرا به  jQueryارسال می کند$)document( :
تابع ( $)documentیک شیء جدید در  jQueryبرمی گرداند ،که () readyیکی از توابع آن محسوب می
شود.
به این خاطرکه توابع در جاوا اسکریپت یک نوع متغیر محسوب می شوند ،می توان تابع  myFunctionرا به
عنوان یک متغیر به تابع () readyفرستاد.
کار با کتابخانه ی jQuery
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. فرستاده شده تفاوت داردDOM  که با شی، برمی گرداندjQuery  یک شی$)( متد
امکان. ارسال شده فرق می کندDOM  توابع و خاصیت هایی دارد که با خواص و توابع شیء،jQuery شیء
. برای شما وجود نداردjQuery  درDOM استفاده از خواص و توابع
:مثال زیر را امتحان کنید
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title></title>
<script src="jquery-1.9.1.js"></script>
<script>
function myFunction() {
$("#h01").html("Hello jQuery")
}
$(document).ready(myFunction);
</script>
</head>
<body>
<h1 id="h01"></h1>
</body>
</html>

:حال این مثال را امتحان کنید
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title></title>
<script src="jquery-1.9.1.js"></script>
<script>
function myFunction() {
$("#h01").attr("style", "color:red").html("Hello jQuery")
}
$(document).ready(myFunction);
</script>
</head>
<body>
<h1 id="h01"></h1>
</body>
</html>
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همان طور که در مثال باال مشاهده کردید jQuery ،اجازه ی ذخیره سازی را به شما می دهد (امکان انجام
چندین کار روی یک شی را به طور همزمان فراهم می آورد).
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