بسم اهلل الرحمن الرحیم
آموزشگاه تحلیل داده
تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران
 – jQueryپیمایش ()travesring
مدرس  :مهندس افشین رفوآ

 – jQueryپیمایش ()travesring
قابلیت  traverseدر جی کوئری که در لغت به معنای "پیمایش" می باشد ،به منظور یافتن یا انتخاب کردن
المان  HTMLبا توجه به رابطه ی آن ها با دیگر المان ها بکار می رود .پیمایش با گزینش المان ارشد یا والد
آغاز شده و تا دستیابی به المان مدنظر همچنان ادامه می یابد.
با استفاده از قابلیت پیمایش ،با شروع از گره ی کنونی ،به آسانی می توان عناصر باالیی (جد) ،پایینی
(فرزند یا زیرمجموعه) ،سمت راست و چپ که المان های خواهر و برادر ( )siblingعنصر مورد نظر محسوب
می شوند را به راحتی در نمودار درختی وراثت مشخص نمود .به این پیمایش در نمودار درختی وراثت در
اصطالح  traverseگفته می شود.
تصویر زیر یک نمودار درختی وراثت که نشانگر رابطه ی المان ها در رابطه با یکدیگر است را به نمایش
گذاشته:
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تشریح نمودار فوق:
در نگاره ی باال ،المان < >divبه عنوان تگ والد یا ارشد برای عنصر < >ulو برای همه ی تگ هایی که داخل
آن قرار دارند یک ( ancestorجد) تلقی می شود.
المان < >ulواقع در زیر المان < ،>divوالد ( )parentهر دو عنصر < >liو فرزند یا زیرمجموعه ی ()child
عنصر < >divاست.
تگ < >liنمایش داده شده در سمت چپ نمودار ،والد ( )parentهر دو المان < >spanو فرزند المان <>ul
و  descendantیا نوه ی المان < >divمی باشد.
هر دو تگ < >liگره های خواهر و برادر خوانده می شوند .گره های خواهر و برادر گره هایی هستند که یک
والد مشترک داشته باشند .به عنوان مثال در این تصویر تگ < >ulوالد هر دو تگ < >liمی باشد.
عنصر < >liدر سمت راست  ،والد عنصر < ،>bفرزند عنصر < >ulو نوه عنصر < >divاست.
عنصر < >bفرزند عنصر < >liحاضر در سمت راست و نوه ی دو المان < >ulو < >divمی باشد.
جد ) :(ancestorپدر ،پدر بزرگ و غیره . ..
نوه ):(descendantبه گره هایی که از نسل یک فرزند ایجاد می شوند ،اطالق می گردد.
گره های برادر و خواهر ( :)siblingگره هایی هستند که دارای والد یکسان هستند.

پیمایش ( DOM )Traversingمدل شی گرای سند
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 jQueryشیوه های مختلفی را برای استفاده ما از قابلیت  traverseدر مدل شی گرای سند عرضه می کند
که یکی از پرطرفدار ترین پیمایش ها ،پیمایش درختی است.
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