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 مقدمه

 حضرت علی)ع(زکات علم نشر آن است. 

موسسه آموزشی تحلیل داده ، با حضور جمعی از متخصصین مجرب در زمینه برنامه نویسی در نظر دارد،مطالب 

قرار دهد تا حتی آن   آموزشی خود را در قالب کتاب های آموزشی و فیلم ، به صورت رایگان در دسترس عموم

دسته از عزیزانی که بنا به دالیل مالی،مسافت جغرافیایی و یا نداشتن وقت کافی ، امکان شرکت در دوره های 

 حضوری برای آنها میسر نیست،از یادگیری بی بهره نمانند.

را مطرح نموده و  عالوه بر این عالقه مندان می توانند ، با ثبت نام در انجمن سایت تحلیل داده،سواالت خود

مدرسین آموزشگاه و اعضای انجمن در اسرع وقت،پاسخ های خود را، حتی االمکان به صورت فیلم، در دسترس 

 عموم قرار دهند.

لذا از کلیه فعاالن در این زمینه دعوت می شود، در این حرکت جمعی در کنار ما باشند و با حضور فعال خود در 

 علمی جوانان کشور عزیزمان،ایران بردارند. انجمن،گام موثری در بهبود سطح

 

 توهج :

مراجعه  www.tahlildadeh.com در آدرس  Htmlبرای دانلود سورس کد  مثال های کتاب ،به بخش مقاالت 

 فرمایید.

 

  

http://www.tahlildadeh.com/
http://www.tahlildadeh.com/
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 JqueryUIبررسی اجمالی 

JqueryUI  یک کتابخانه ی قدرتمندjavascript  می باشد که در باالی کتابخانه ی jQuery JavaScript  

می باشد  jQueryها برای  in-plugمی باشد، که مجموعه ای  User Interfaceمخفف  UIساخته شده است. 

 اضافه می کند.  jQueryکه کاربردهای جدید به هسته ی کتابخانه ی 

حاوی تعامالت اینترفیس، تاثیرات، انیمیشن ها، ویجت ها و زمینه هایی  JqueryUIها در  in-plugمجموعه ی 

 ساخته شده اند.   jQuery JavaScript Libraryاست که در باالی 

آن را منتشر کرد.  jquery.com( روی John Resig )، در یک پست وبالگ جان رسیج 1111  در سپتامبر

 یا ورژن های بعدی را ملزم کرد.  jQuery 1.6، 1.10.4آخرین انتشار 

jQuery UI  یک نرم افزار رایگان و با منبع باز می باشد که تحت لیسانسMIT License  .می باشد 

 ویژگی ها

 JqueryUI  به چهار گروه تقسیم می شود، تعامالت، ویجت ها، افکت ها و بهربری ها. اینها در بخش های بعدی

 گرفت. ساختار کتابخانه به شکل تصویر زیر می باشد: با جزئیات مورد بحث قرار خواهند
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های تعاملی مانند درگ، دراپ و تغییر اندازه و موارد دیگر هستند که به یوزر  pluginتعامالت: اینها 

 را می دهند.  DOMتوانایی تعامل با عناصر 

هستند، می توانید عناصر اینترفیس یوزر، مانند   jQueryویجت ها: با استفاده از ویجت ها که پالگین های 

datepicker,accordian  .و غیره را ایجاد کنید 

ساخته شده اند. اینها حاوی یک سویت کامل از انیمیشن  jQueryافکت ها: اینها روی افکت های داخلی 

 هستند.  DOMهای سفارشی و انتقال هایی برای عناصر 

به صورت داخلی از آنها  JqueryUIمیباشند که کتابخانه ی  modularبهرمندی ها: اینها مجموعه ای از ابزار 

 استفاده می کند. 

 JqueryUIمزایای 

API های منسجم و سازگار 

 پشتیبانی قابل درک مرورگر

 دارای منبع آزاد و رایگان برای استفاده 

 پرونده سازی خوب

 قدرتمندمکانیسم قالب دهی 

 پایداری و نگهداری این مطلب

 JqueryUIآموزش 

JqueryUI  یکی از محبوب ترین چارچوب هایfront end  حاضر می باشد. این برنامه اولین چارچوبend-front  ،براق

 HTML ،CSSبصری و قدرتمند همراه می باشد که برای گسترش سریغتر و راحت تر وب استفاده می شود. این برنامه از 

 استفاده می کند.  Javascriptو 



 

12 
 7 واحد - 165 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

را آموزش خواهد داد که می توانید از آنها برای ایجاد برنامه های  JqueryUI Frameworkاین آموزش به شما اصول 

 JqueryUIپایه،  JqueryUI به آسانی استفاده کنید. این آموزش به بخش هایی مانند ساختار  GUIپیچیده ی وب 

CSS مولفه های ،LayoutJqueryUI   وJqueryUI Plugins  می پردازد. هر کدام از این بخش ها حاوی موضوعات

 مرتبط با مثال های ساده و مفید می باشد. 

 بینندگان

می باشد و نیاز به توسعه ی وب  CSSو  HTMLاین اموزش برای افرادی طراحی شده که دارای یک دانش مقدماتی از 

سایت دارد. پس از تکمیل این آموزش و شما در یک سطح متوسط از تخصص در توسعه ی پروژه های وب با استفاده 

 قرار خواهید گرفت.   Twitter JqueryUIاز 

 پیش نیازها

آگاهی  CSSو  HTMLاصول  قبل از اینکه به پیشروی در این آموزش بپردازیم، فرض می کنم که شما تقریبا در مورد

و  HTMLدارید. اگر در این مورد این مفاهیم آگاهی ندارید، پیشنهاد می کنم به بررسی آموزش کوتاه ما در مورد آموزش 

CSS  .بپردازید 

JqueryUI - Environment Setup 

خواهیم پرداخت. همچنین به طور  JqueryUIدر این بخش به بحث در مورد دانلود و برقراری کتابخانه ی 

به دو روش در صفحه ی  JqueryUIمختصر مسیر این ساختار و محتوای آن را مطالعه خواهیم کرد. کتابخانه ی 

 وب شما قابل استفاده می باشد:

 از وب سایت رسمی آن. UI Libraryدانلود 

 CDNsاز  UI Libraryدانلود 

 از وب سایت رسمی آن: UI Libraryدانلود 

را باز می کنید، مشاهده خواهید کرد که سه گزینه برای دانلود    http://jqueryui.com/وقتی که لینک 

JqueryUI  :وجود دارد 
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Custom Download : .روی این دکمه کلیک کنید تا یک ورژن متعارف از کتابخانه را دانلود کنید 

Stable : روی این دکمه کلیک کنید تا آخرین ورژن و دروافع ورژن ثابت ازJqueryUI   .را دریافت کنید 

 Legacy:  روی این دکمه کلیک کنید تا انتشار پیشین از کتابخانه ی JqueryUI    .را دریافت کنید 

 Download Builderدانلود خاص با 

ایجاد کنید که حاوی  (custom build)می توانید یک ساخت سفارشی   Download Builder با استفاده از 

را براساس   JqueryUIتنها بخش هایی از کتابخانه ای است که مورد نیاز شما می باشد و این ورژن جدید از 

زمینه ی انتخاب شده، دانلود کنید. شما صفحه ای مانند زیر مشاهده خواهید کرد ) همان صفحه در دو تصویر 

 قرار می گیرد.(:
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استفاده   JqueryUIخاص یا یک ویژگی از کتابخانه ی  pluginاین کار برای هنگامی که می خواهید فقط از یک 

 کنید، مفید می باشد. ساختار مسیر این ورژن در تصویر زیر نمایش داده شده است:
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ند. بهترین استفاده از فایل فشرده قرار می گیر  bundle-developmentفایل های فشرده نشده در مسیر 

نشده در هنگام توسعه و یا عیب زدایی می باشد؛ فایل ذخیره شده پهنای باند را ذخیره کرده و اجرا را در تولید 

 بهبود می بخشد. 

 دانلود پایدار

هدایت می کند که حاوی منابع، مثال ها  ZIPکلیک کنید که مستقیما شما را به یک فایل  Stableروی دکمه ی 

را روی یک  ZIPمی باشد. محتویات فایل   JqueryUI و مستنداتی برای آخرین ورژن از کتابخانه ی 

 باز کنید.    jqueryuiمسیر 

این ورژن حاوی فایل هایی شامل همه ی وابستگی ها، مجموعه ی بزرگی از دموها و حتی مجموعه ی تست واحد 

 ی باشد. این ورژن برای شروع کار مفید می باشد. کتابخانه م

 legacyدانلود 

از انتشار اصلی بخش قبل از کتابخانه ی  ZIPکلیک کنید که مستقیما به یک فایل  Legacyروی دکمه ی 

JqueryUI   هدایت می کند. این ورژن حاوی همه ی فایل ها، همه ی وابستگی ها، مجموعه ای بزرگ از دموها و

 حتی مجموعه ی تست واحد مربوط به کتابخانه می باشد. این ورژن برای شروع مفید می باشد. 
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 CDNsاز  UILibraryدانلود 

شبکه ای از سرورهای طراحی شده برای ) شبکه ی ارائه ی محتوا(   Content Delivery Networkیا  CDNیک 

در صفحه ی وب خود استفاده کنید، این لینک  CDNارائه ی فایل ها به یوزرها می باشد. اگر از یک لینک 

مسئولیت فایل های میزبان را از سرورهای خود شما به یک مجموعه ی خارجی انتقال می دهد. این لینک 

را از   JqueryUIازدید کننده ای از صفحه ی وب شما، یک کپی از همچنین یک مزیت دیگر نیز دارد که اگر ب

 دانلود کرده باشد، نیازی به دانلود مجدد آن نمی باشد.  CDNهمان 

, Google ,jQuery Foundation   وMicrosoft   همهCDN  هایی ارائه می دهند که هسته یjQuery   را به

 میزبانی می کند.   jQuery UIهمراه 

را انجام دهید،    jQuery UIو   jQueryشما را ملزم نمی کند تا میزبانی ورژن خود از  CDNاز آنجایی که یک 

 برای دموها و آزمایش عالی می باشد. 

 از کتابخانه در این آموزش می باشیم.  CDNما در حال استفاده از ورژن های 

 مثال:

ایجاد  HTMLنگارش کنیم. اجازه بدهید یک فایل   JqueryUIاکنون اجازه دهید مثال ساده ای با استفاده از 

 کپی کنید:   <head>کنیم، محتوای زیر را به برچسب 

<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> 

 جزئیات مربوط به کد باال عبارتند از:

اضافه می کند. این  CSSرا از طریق   (lightness-ui) در مورد نمونه ی ما   jQuery UIاولین خط زمینه ی 

CSS  ظاهرUI  .ما را خواهد ساخت 

  jQueryدر باالی کتابخانه ی    jQuery UIرا اضافه می کند، همانطور که   jQueryدومین خط کتابخانه ی 

 ساخته شده است. 



 

18 
 7 واحد - 165 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

را در صفحه ی شما فعال می   jQuery UI را اضافه می کند. این خط   jQuery UI سومین خط کتابخانه ی 

 سازد. 

 اضافه کنیم:  <head>اکنون اجازه بدهید محتوایی را به برچسب 

<script type="text/javascript"> 
    $(function () { 
        $('#dialogMsg').dialog(); 
    }); 
</script> 

 کد زیر را اضافه کنید:  <body>در 

<body> 
    <form id="form1" runat="server"> 
        <div id="dialogMsg" title="First JqueryUI Example"> 
            Hello this is my first JqueryUI example. 
        </div> 
    </form> 
</body> 

 ذخیره کنید.   myfirstexample.htmlمانند زیر می باشد. آن را با عنوان  HTMLکد کامل 

<!DOCTYPE html> 
<head> 
    <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> 
    <script type="text/javascript"> 
        $(function () { 
            $('#dialogMsg').dialog(); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <form id="form1" runat="server"> 
        <div id="dialogMsg" title="First JqueryUI Example"> 
            Hello this is my first JqueryUI example. 
        </div> 
    </form> 
</body> 
<html> 

 صفحه ی باال را در مرورگر خود باز کنید، صفحه ای مانند زیر را مشاهده خواهید کرد:
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 قابل جابجایی

jQueryUI  متدdraggable()  را برای ساخت عنصر قابل جابجاییDOM  ارائه می دهد. زمانیکه عنصر قابل

جابجایی می باشد، می توانید با کلیک کردن روی بخش و انتقال آن در هر جایی در محدوده ی بخش ویو، آن را 

 جابجا کنید. 

 ترکیب:

 به دو فرم زیر مورد استفاده قرار می گیرد  ()draggableمتد 

$(selector, context).draggable (options) Method 

    $(selector, context).draggable ("action", [params]) Method 

  draggable (options).(selector, context)$متد 

جابجا شود.  HTMLمی تواند در صفحه ی  HTMLاعالم می کند که یک عنصر  draggable (options) متد 

 در واقع آبجکتی می باشد که رفتار عناصر را تعیین می کند.  optionsپارامتر 

 ترکیب:

    $(selector, context).draggable(options); 

یک یا چند گزینه را همزمان ارائه دهید. اگر بیشتر از یک  Javascriptشما می توانید با استفاده از آبجکت 

 استفاده از کاما )ویرگول( از یکدیگر مجزا کنید، مانند زیر: گزینه برای ارائه وجود دارد، می توانید آنها را با
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    $(selector, context).draggable({option1: value1, option2: value2..... }); 

 جدول زیر گزینه های مختلفی را نشان می دهد که با این متد مورد استفاده قرار می گیرند:

Option Description 

addClasses  اگر این گزینه رویfalse  تنظیم شده است، مانع اضافه شدن گروهui-draggable    به

تنظیم  trueمی شود. به طور پیش فرض این گزینه روی  DOMلیست عناصر انتخاب شده ی 

 شده است.

appendTo  عنصری را مشخص می کند که در آن کمک کننده ی قابل جابجایی در هنگام درگ کردن، باید

 می باشد. "parent"شود. مقدار این گزینه به طور پیش فرض  ضمیمه

axis  این گزینه درگ کردن به صورت افقی(X)  و یا عمودی(Y)  را تعیین می کند. مقادیر ممکن

: "x", "y" .می باشند 

cancel  .شما می توانید از این گزینه برای جلوگیری از درگ کردن بر روی برخی عناصر استفاده کنید

 "input,textarea, button,select,option"به طور پیش فرض مقدار مربوطبه آن گزینه ی 

 می باشد.

connectToSort

able 

ض آنها قابل تعوی شما می توانید از این گزینه برای تعیین لیستی استفاده کنید که عناصر

می باشند. در انتهای جایگزینی، عنصر بخشی از لیست می باشد. مقدار آن به طور پیش 

 می باشد. "false"فرض 

containment  جابجایی را به داخل محدوده ی عنصر یا ناحیه ی تعیین شده محدود می کند. مقدار آن به

 می باشد. "false"طور پیش فرض  

cursor  زمانی که عنصر جابجا می شود، پراپرتیCSS  مکان نما را تعیین می کند. این گزینه در واقع

 می باشد. "auto"شکل نشانگر ماوس را نمایش می دهد. مقدار آن به طور پیش فرض 
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cursorAt  افست مربوط به درگ کمکی مر بوط به نشانگر ماوس تنظیم می کند. با استفاده از ترکیبی از

 ارائه شود. hashدو کلید، مختصات می تواند به عنوان یک یک یا 

delay  پس از اینکه اولین جابجایی ماوس انجام می شود، تاخیری در حدود هزارم ثانیه دارد. تغییر

 می باشد. "0"مکان ممکن است پس از این زمان آغاز شود. مقدار آن به طور پیش فرض 

disabled  این گزینه وقتی رویtrue  تنظیم باشد، توانایی جابجایی آیتم ها را غیرفعال می سازد. آیتم

ها نمی توانند حرکت کنند تا زمانیکه عملکرد فعال شده باشد ) با استفاده از عملکرد 

draggable ("enable") مقدار آن به طور پیش فرض )"false" .می باشد 

distance اید جابجا شود، در نظر گرفته می شوند. قبل از جابجایی، تعداد پیکسل هایی که ماوس ب

 می باشد. "1"مقدار آن به طور پیش فرض 

grid پیکسل   جابجایی کمکی را در هرx  وy  به یک شبکه آغاز می کند. ردیف مربوطه باید به

 می باشد. "false"باشد. مقدار آن به طور پیش فرض   .[ x, y ]شکل 

handle  اگر مشخص شده باشد، جابجایی از آغاز را محدود می کند، مگر اینکهmousedown   روی

 می باشد. "false"عناصر خاص اتفاق بیفتد. مقدار آن به طور پیش فرض 

helper  به یک عنصر کمکی اجازه می دهد تا برای درگ کردن صفحه نمایش استفاده شود. مقدار آن

 باشد. می "original"به طور پیش فرض 

iframeFix  در طول یک درگ، مانعiframes   ها در گرفتن رویدادهایmousemove   می شود. مقدار

 می باشد. "false"آن به طور پیش فرض 

opacity  در هنگام جابجایی حالت محوی از عنصر حرکت می کند. مقدار آن به طور پیش فرض"false" 

 می باشد.
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refreshPositio

ns 

تنظیم شده باشد، همه ی موقعیت ها با هر حرکت ماوس محاسبه می شوند.  trueاگر روی 

 می باشد. "false"به طور پیش فرض مقدار آن 

revert  .نشان می دهد که آیا در اتنهای جابه جایی عنصر به عقب و موقعیت اصلی خود بازمی گردد

 می باشد. "false"مقدار آن به طور پبش فرض 

revertDuration  طول دوره ی جابه جایی ) به هزارم ثانیه( پس از اینکه عنصر به موقعیت اصلی خود

 می باشد. "500"بازگشت. مقدار آن به طور پیش فرض 

scope  عالوه بر پذیرش گزینه یdroppable برای گروه بندی آیتم های،draggable   و 

droppable   استفاده می شود. به طور پیش فرض مقدار آنdefault" .می باشد 

scroll  وقتی رویtrue  تنظیم باشد، اگر آیتم از محدوده ی قابل مشاهده ی پنجره خارج شود، صفحه

 می باشد. "true"اسکرول خواهد شد. مقدار پیش فرض آن 

scrollSensitivit

y 

تعداد پیکسل هایی را نشان می دهد که ماوس باید از پنجره خارج شود تا باعث اسکرول 

 می باشد. "20"دن صفحه شود. مقدار آن به طور پیش فرض ش

scrollSpeed Indicates the scrolling speed of the display once scrolling begins. By 

default its value is "20". 

سرعت اسکرول کردن صفحه نمایش را هنگام آغاز آن نشان می دهد. مقدار آن به طور پیش 

 می باشد. "20"فرض 

snap  نمایش آیتمی را که روی دیگر عناصر جابجا شده، تنظیم می کند. مقدار پیش فرض آن

"false" .می باشد 

snapMode  تعیین می کند که چگونه بین عنصر جابجا شده و موارد نمایش داده شده در

options.snap   تنظیم برقرار شود. مقدار پیش فرض آن"both".می باشد 
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snapToleranc

e 

تعداد پیکسل ها در موقعیت های مختلف را که برای انتشار تنظیمات الزم هستند، به حداکثر 

 می باشد. "20"می رساند. مقدار پیش فرض آن 

stack z-index   مربوط به مجموعه عناصر را کنترل می کند که با انتخابگر مطابقت دارد، همیشه

بسیار   window managersآخرین آیتم درگ شده را جلو می آورد. در برنامه هایی مانند 

 می باشد. "false"موثر است. مقدار پیش فرض آن 

zIndex Z-index  ن برای کمکی در هنگام درگ شدن. مقدار پیش فرض آ"false" .می باشد 

 

 بخش زیر چند مثال کارآمد از عملکرد درگ نشان می دهد. 

 عملکرد پیش فرض

در مثالی را مشاهده می کنید که یک عملکرد قابل جابجایی را توضیح می دهد که هیچ پارامتری به متد 

draggable()   .انتقال نمی دهد 

<!DOCTYPE html> 
<head> 
    <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> 
        #draggable { 
            width: 150px; 
            height: 150px; 
            padding: 0.5em; 
            background: #eee; 
        } 
    </style> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#draggable").draggable(); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <div id="draggable" class="ui-widget-content"> 
        <p>Drag me !!!</p> 
    </div> 
</body> 
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</html> 

 delayو  disable ،distanceاستفاده از 

را در عملکرد درگ    distance (c)و  disabled (b) delay (a) مثال زیر استفاده از سه گزینه ی مهم 

 نشان می دهد.    JqueryUIاز 

<!DOCTYPE html> 
<head> 
    <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> 
</head> 
<body> 
    <div id="div1" style="border:solid 1px;background-color:gainsboro;"> 
        <span>You can't move me!</span><br /><br /> 
    </div> 
    <div id="div2" style="border:solid 1px;background-color:grey;"> 
        <span> 
            Dragging will start only after you drag me for 50px 
        </span> 
        <br /><br /> 
    </div> 
    <div id="div3" style="border:solid 1px;background-color:gainsboro;"> 
        <span> 
            You have to wait for 500ms for dragging to start! 
        </span> 
        <br /><br /> 
    </div> 
    <script> 
        $("#div1 span").draggable( 
           { disabled: true } 
        ); 
        $("#div2 span").draggable( 
           { distance: 50 } 
        ); 
        $("#div3 span").draggable( 
           { delay: 500 } 
        ); 
    </script> 
</body> 
</html> 

ذخیره کرده و آن را در یک مرورگر   dragexample.htmبه نام  HTMLاجزه بدهید کد باال را در یک فایل 

 .باز کنیم را پشتیبانی می کند، javascriptاستاندارد که 

 جنبش محدود
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در  containmentمثال های زیر چگونگی محدود کردن محیط عناصر را روی صفحه با استفاده از گزینه ی 

 نشان می دهد.   JqueryUIعملکرد درگ کردن 

<!DOCTYPE html> 
<head> 
    <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> 
</head> 
<body> 
    <div id="div4" style="border:solid 1px;background-color:gainsboro;"> 
        <span>You can drag me only within this div.</span><br /><br /> 
    </div> 
    <div id="div5" style="border:solid 1px;background-color:grey;"> 
        <span>You can drag me only along x axis.</span><br /><br /> 
    </div> 
    <script> 
        $("#div4 span").draggable({ 
            containment: "#div4" 
        }); 
        $("#div5 span").draggable({ 
            axis: "x" 
        }); 
    </script> 
</body> 
</html> 

می باشد، جلوگیری می شود. همچنین می  div4آن  IDکه  <div>از یک  ><spanدر اینجا از خارج شدن عناصر 

 ، که توضیح داده شده اند، محدودیت هایی را اعمال کنید. yیا  xتوانید با استفاده از گزینه های محور، با ارزش 

 جابجایی محتوا با استفاده از تکثیر

مربوط به آیتم انتخاب شده می باشد، نشان می دهد.  (clone)مثال زیر چگونگی جابجایی یک آیتم را که کلون 

 انجام می شود.  cloneبا مقدار  helperاین کار با استفاده از گزینه ی 

<!DOCTYPE html> 
<head> 
    <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> 
</head> 
<body> 
    <div id="div6" style="border:solid 1px;background:#eee; height:50px;"> 
        <span>You can duplicate me....</span> 
    </div> 
    <script> 
        $("#div6 span").draggable({ 
            helper: "clone" 
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        }); 
    </script> 
</body> 
</html> 

تنها عنصر کلون منتقل شده است، در حالیکه  –همانطور که مشاهده می کنید اولین عنصر که درگ می شود 

آیتم اصلی در موقعیت اصلی خود باقی می ماند. اگر ماوس را رها کنید، عنصر کلون ناپدید شده و آیتم اصلی 

 هنوز به جای خود باقیست. 

 ار گزینه ی فعلی دریافت مقد

مثال زیر چگونگی دریافت مقدار مربوط به هر گزینه را در هر زمانی، در طول دوره ی اجرای نسخه ی شما توضیح 

را که در زمان اجرا تنظیم شده اند، خواهیم خواند. به   cursorAtو  cursorمی دهد. در اینجا مقدار گزینه های 

 روش مشابه می توانید مقدار گزینه های موجود دیگر را دریافت کنید. 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <title>tahlildadeh</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> 
</head> 
<body> 
    <div id="divX" style="border:solid 1px;background:#eee; height:50px;"> 
        <span>Click anywhere on me to see cursor type...</span> 
    </div> 
    <script> 
        /* First make the item draggable */ 
        $("#divX span").draggable(); 
 
        $("#divX span").bind('click', function (event) { 
            var cursor = $("#divX span").draggable("option", "cursor"); 
            var cursorAt = $("#divX span").draggable("option", "cursorAt"); 
            alert("Cursor type - " + cursor + ", cursorAt - " + cursorAt); 
        }); 
    </script> 
</body> 
</html> 
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  draggable ("action", [params]).(selector, context)$متد 

می تواند عملکردی را روی عناصر قابل حرکت اجرا کند، به عنوان مثال  draggable (action, params)متد 

می  params به عنوان یک رشته در اولین استدالل تعیین شده و یک یا چند  Actionجلوگیری از جابجایی. 

 توانند بر اساس عملکرد ارائه شده، تعیین شوند. 

نیستند که می توانیم از آنها به فرم رشته استفاده  jQuery اساسا در اینجا عملکردها چیزی به جز متدهای 

 کنیم. 

 ترکیب 

    $(selector, context).draggable("action", [params]); 

 جدول زیر عملکردهایی را برای این متد لیست می کند:

 

Action Description 

destroy()  قابلیت جابجایی را کامال حذف می کند. عناصر قابل جابه جایی نیستند. این امر عنصر

 خود بازمی گرداند.  pre-initرا به وضعیت 

disable()  قابلیت جابجایی را غیرفعال می سازد. عناصر نمی توانند جابجا شوند تا زمانیکه

 به متد انجام شود.  draggable("enable")فراخوانی 

enable() .مدیریت جابه جایی را دوباره فعال می سازد. عناصر می توانند مجددا جابجا شوند 

option(optionName)  مقدار کنونی مربوط بهoptionName  تعیین شده را دریافت می کند. در اینجا

optionName    نام گزینه ای برای دریافت است و از نوعString .می باشد 

option()  آبجکتی حاوی جفت هایkey/value   را دریافت می کند که گزینه های قابل جابجایی

 کنونی را نشان می دهد.



 

28 
 7 واحد - 165 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

option(optionName, 

value) 

تعیین شده در   optionNameرا تنظیم می کند که با  draggableمقدار گزینه ی 

 valueنام گزینه ای برای تنظیم می باشد و   optionNameارتباط می باشد. در اینجا 

 نام مقداری است که برای این گزینه تنظیم می شود.

option(options)  یک یا چند گزینه را برایdraggable  تنظیم می کند. در اینجاoptions  در واقع نقشه

 برای تنظیم می باشد. option-valueای از جفت های 

widget()  یک آبجکتjQuery   را که حاوی عنصرdraggable  .می باشد، باز می گرداند 

 

 مثال ها 

اکنون اجازه بدهید مثالی را مشاهده کنیم که از عملکردهای موجود در جدول باال استفاده می کند. مثال زیر 

 را توضیح می دهد: enableو  disableاستفاده از عملکردهای 

<!DOCTYPE html> 
<head> 
    <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> 
</head> 
<body> 
    <div id="div7" style="border:solid 1px;background-color:gainsboro;"> 
        <span>You can't move me. Dragging is disabled.</span><br><br> 
    </div> 
    <div id="div8" style="border:solid 1px;background-color:grey;"> 
        <span>You can move me. Dragging is enabled.</span><br><br> 
    </div> 
    <script> 
        $("#div7 span").draggable(); 
        $("#div7 span").draggable('disable'); 
        $("#div8 span").draggable(); 
        $("#div8 span").draggable('enable'); 
    </script> 
</body> 
</html> 

همانطور که مشاهده می کنید، جابجایی اولین عنصر غیر فعال و جابجایی دومین عنصر فعال می باشد که می 

 حابجایی آن را امتحان کنید.توانید 
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 مدیریت رویداد روی عناصر جابجا شده

متدهایی ارائه می  JqueryUI، در بخش های قبل مشاهده کردیم که draggable (options)عالوه بر متد 

 دهد که برای یک رویداد خاص فعال می شدند. این متدها در جدول زیر لیست شده اند:

 

Event Method Description 

create(event, ui)  زمانی کهdraggable   ایجاد می شود، آغاز به کار می کند. در اینجا رویداد از نوعEvent 

 می باشد. uiبوده و آبجکت نیز از نوع 

drag(event, ui)  هنگام حرکت ماوس در طول جابه جایی، آغاز به کار می کند، در اینجا رویداد از نوعEvent 

 .objectو  helper ،positionمی باشد، مانند  uiبوده و آبجکت نیز از نوع 

start(event, ui)  در هنکام شروع جابه جایی آغاز به کار می کند. در اینجا رویداد از نوعEvent  وui  از نوع

object  می باشد، مانندhelper ،position  وobject. 

stop(event, ui)  در هنکام توقف جابه جایی آغاز به کار می کند. در اینجا رویداد از نوعEvent  وui  از نوع

object  می باشد، مانندhelper ،position  وobject 

 

 مثال ها

را بیان می  dragمثال زیر استفاده از متدی را در طول درگ کردن توضیح می دهد. این مثال استفاده از رویداد 

 کند. 

<!DOCTYPE html> 
<head> 
    <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> 
</head> 
<body> 
    <div id="div9" style="border:solid 1px;background-color:gainsboro;"> 
        <span>Drag me to check the event method firing</span><br /><br /> 
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    </div> 
    <script> 
        $("#div9 span").draggable({ 
            cursor: "move", 
            axis: "x", 
            drag: function (event, ui) { 
                alert("hi.."); 
            } 
        }); 
    </script> 
</body> 
</html> 

اکنون سعی کنید که محتوای نوشته شده را درگ کنید، مشاهده خواهید کرد که شروع یک رویداد درگ منجر 

متن هم فقط در محور به نمایش یک دیالوگ باکس می شود و مکان نما برای جابجایی آیکن، تغییر خواهد کرد و 

X  .حرکت خواهد کرد 

JqueryUI - Droppable 

jQueryUI  متدdroppable()  را برای ساخت هر گونه عنصرDOM  از نوعdroppable  در یک هدف تعیین

 شده،  ارائه می دهد. 

 ترکیب:

 

 به دو روش مورد استفاده قرار می گیرد  ()droppableمتد 

$(selector, context).droppable (options) Method 

$(selector, context).droppable ("action", params) 

  droppable (options).(selector, context)$متد 

می تواند به عنوان عنصری مورد استفاده قرار  HTMLبیان می کند که یک عنصر  droppable (options) متد 

آبجکتی است که رفتار عناصر شامل را  optionsبگیرد که می توانید در آن عناصر دیگری قرار دهید. پارامتر 

 تعیین می کند. 



 

31 
 7 واحد - 165 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

 ترکیب

$(selector, context).droppable (options); 

گزینه هم زمان ارائه دهید. اگر بیشتر از یک گزینه ، یک یا چند Javascript می توانید با استفاده از آبجکت 

 برای ارائه وجود داشته باشد، می توانید با استفاده از ویرگور آنها را از یکدیگر مجزا کنید، مانند ترکیب زیر:

$(selector, context).droppable({option1: value1, option2: value2..... }); 

 

 ارائه می دهد که با این متد مورد استفاده قرار می گیرند: جدول زیر گزینه های مختلفی را

Option Description 

accept 
 دراپاین گزینه زمانی استفاده می شود که الزم است عنصرهای جابجایی را که قرار است برای 

 می باشد. *کردن پذیرفته شوند، کنترل می کند. مقدار آن به طور پیش فرض 

activeClass 

را نماش می دهد که هنگام  CSSمی باشد که یک یا چند گروه  Stringاین گزینه یک 

اضافه می شوند. مقدار پیش   droppableجابجایی یک عنصر پذیرفته شده، به عنصر 

 می باشد. falseفرض آن 

addClasses 
به    ui-droppableتنظیم شده باشد، از اضافه شدن گروه  falseوقتی این گزینه روی 

 می باشد.  trueجلوگیری می کند. مقدار پیش فرض آن   droppableعناصر 

disabled 
( را غیرفعال droppableتنظیم شده باشد،قابلیت دراپ شدن ) trueوقتی این گزینه روی 

 می باشد. falseخواهد کرد. مقدار پیش فرض آن 

greedy  این گزینه زمانی استفاده می شود که الزم است عناصر قابل جابه جایی را کنترل کنید که

های تو در تو پذیرفته شوند. مقدار پیش فرض  droppableقرار است برای قرار گرفتن در 
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 droppableتنظیم شده باشد، هر منبعی از  trueمی باشد. اگر این گزینه روی   falseآن 

 نخواهد کرد.عنصر را دریافت 

hoverClass 

را نمایش می دهد که به عنصر  CSSمی باشد که یک یا چند گروه  Stringاین گزینه یک 

droppable   اضافه می شوند و یک عنصر پذیرفته شده وارد آن می شود. مقدار پیش

 می باشد. falseفرض آن 

scope 

جابه جایی فقط برای آیتم  از عناصر قابل droppableاین گزینه برای محدود کردن عمل 

مشابه هستند،  استفاده می شود. مقدار پیش فرض آن   options.scopeهایی که دارای 

"default" .می باشد 

tolerance 

می باشد که تعیین می کند کدام وضعیت برای امتحان کردن اینکه آیا  Stringاین گزینه یک 

معلق است، استفاده شود. مقدار پیش فرض آن  droppableروی یک  draggableیک 

"intersect" .می باشد 

 

 بخش زیر چند مثال کاربردی از قابلیت دراپ کردن نشان خواهد داد. 

 قابلیت پیش فرض:

انتقال نمی  ()droppableرا توضیح می دهد که هیچ پارامتری به  droppable مثال زیر یک قابلیت ساده ی 

 دهد.

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8" /> 
    <title>jQuery UI Droppable - Default 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> 
    <style> 
        #draggable-1 { 
            width: 100px; 
            height: 50px; 
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            padding: 0.5em; 
            float: left; 
            margin: 22px 5px 10px 0; 
        } 
        #droppable-1 { 
            width: 120px; 
            height: 90px; 
            padding: 0.5em; 
            float: left; 
            margin: 10px; 
        } 
    </style> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#draggable-1").draggable(); 
            $("#droppable-1").droppable(); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <div id="draggable-1" class="ui-widget-content"> 
        <p>Drag me to my target</p> 
    </div> 
    <div id="droppable-1" class="ui-widget-header"> 
        <p>Drop here</p> 
    </div> 
</body> 
</html> 

 toleranceو  addClass ،disabledاستفاده از 

را عملکرد دراپ کردن   tolerance (c) و  addClass (b) disabled (a)مثال زیر استفاده از سه گزینه ی 

JqueryUI  .نشان می دهد 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Droppable - Default 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> 
    <style> 
        #draggable-2 { 
            width: 100px; 
            height: 50px; 
            padding: 0.5em; 
            margin: 0px 5px 10px 0; 
        } 
        #droppable-2, #droppable-3, #droppable-4, #droppable-5 { 
            width: 120px; 
            height: 90px; 
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            padding: 0.5em; 
            float: left; 
            margin: 10px; 
        } 
    </style> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#draggable-2").draggable(); 
            $("#droppable-2").droppable({ 
                drop: function (event, ui) { 
                    $(this) 
                    .addClass("ui-state-highlight") 
                    .find("p") 
                    .html("Dropped!"); 
                } 
            }); 
            $("#droppable-3").droppable({ 
                disabled: "true", 
                drop: function (event, ui) { 
                    $(this) 
                   .addClass("ui-state-highlight") 
                   .find("p") 
                   .html("Dropped!"); 
                } 
            }); 
            $("#droppable-4").droppable({ 
                tolerance: 'touch', 
                drop: function (event, ui) { 
                    $(this) 
                       .addClass("ui-state-highlight") 
                       .find("p") 
                       .html("Dropped with a touch!"); 
                } 
            }); 
            $("#droppable-5").droppable({ 
                tolerance: 'fit', 
                drop: function (event, ui) { 
                    $(this) 
                   .addClass("ui-state-highlight") 
                   .find("p") 
                   .html("Dropped only when fully fit on the me!"); 
                } 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <div id="draggable-2" class="ui-widget-content"> 
        <p>Drag me to my target</p> 
    </div> 
    <div id="droppable-2" class="ui-widget-header"> 
        <p>Drop here</p> 
    </div> 
    <div id="droppable-3" class="ui-widget-header"> 
        <p>I'm disabled, you can't drop here!</p> 
    </div> 
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    <div id="droppable-4" class="ui-widget-header"> 
        <p>Tolerance Touch!</p> 
    </div> 
    <div id="droppable-5" class="ui-widget-header"> 
        <p>Tolerance Fit!</p> 
    </div> 
</body> 
</html> 

 

قرار دهید ) فقط در کناره ی باکس حرکت کنید( و تغییرات  "Tolerance Touch"!اکنون عنصر را روی باکس 

، عنصر قابل جابجایی "Tolerance Fit"!عنصر هدف را مشاهده کنید. اکنون برای قرار دادن عنصر روی هدف 

 ."Tolerance Fit"!باید به طور کامل عنصر هدف را تحت پوشش قرار دهد، به عنوان مثال 

 عناصر را انتخاب کنید تا دراپ شوند:

 نشان می دهد.   JqueryUIرا در عملکرد درگ کردن   scopeو  acceptمثال زیر استفاده از گزینه های 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Droppable - Default 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> 
    <style> 
        .wrap { 
            display: table-row-group; 
        } 
        #japanpeople, #indiapeople, #javatutorial, #springtutorial { 
            width: 120px; 
            height: 70px; 
            padding: 0.5em; 
            float: left; 
            margin: 0px 5px 10px 0; 
        } 
        #japan, #india, #java, #spring { 
            width: 140px; 
            height: 100px; 
            padding: 0.5em; 
            float: left; 
            margin: 10px; 
        } 
    </style> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#japanpeople").draggable(); 
            $("#indiapeople").draggable(); 
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            $("#japan").droppable({ 
                accept: "#japanpeople", 
                drop: function (event, ui) { 
                    $(this) 
                    .addClass("ui-state-highlight") 
                    .find("p") 
                    .html("Dropped!"); 
                } 
            }); 
            $("#india").droppable({ 
                accept: "#indiapeople", 
                drop: function (event, ui) { 
                    $(this) 
                    .addClass("ui-state-highlight") 
                    .find("p") 
                    .html("Dropped!"); 
                } 
            }); 
            $("#javatutorial").draggable({ scope: "java" }); 
            $("#springtutorial").draggable({ scope: "spring" }); 
            $("#java").droppable({ 
                scope: "java", 
                drop: function (event, ui) { 
                    $(this) 
                    .addClass("ui-state-highlight") 
                    .find("p") 
                    .html("Dropped!"); 
                } 
            }); 
            $("#spring").droppable({ 
                scope: "spring", 
                drop: function (event, ui) { 
                    $(this) 
                    .addClass("ui-state-highlight") 
                    .find("p") 
                    .html("Dropped!"); 
                } 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <div class="wrap"> 
        <div id="japanpeople" class="ui-widget-content"> 
            <p>People to be dropped to Japan</p> 
        </div> 
        <div id="indiapeople" class="ui-widget-content"> 
            <p>People to be dropped to India</p> 
        </div> 
        <div id="japan" class="ui-widget-header"> 
            <p>Japan</p> 
        </div> 
        <div id="india" class="ui-widget-header"> 
            <p>India</p> 
        </div> 
    </div> 
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    <hr /> 
    <div class="wrap"> 
        <div id="javatutorial" class="ui-widget-content"> 
            <p>People who want to learn Java</p> 
        </div> 
        <div id="springtutorial" class="ui-widget-content"> 
            <p>People who want to learn Spring</p> 
        </div> 
        <div id="java" class="ui-widget-header"> 
            <p>Java</p> 
        </div> 
        <div id="spring" class="ui-widget-header"> 
            <p>Spring</p> 
        </div> 
    </div> 
</body> 
</html> 

 

و عنصر  "Japan"را فقط روی هدف  "People from Japan"در اینجا مشاهده می کنید که می توانید عنصر 

"People from India"  را روی هدفIndia   قرار دهید. به طور مشابه محدوده ی مربوط بهPeople who "

"want to learn Java  روی هدف"Java  و"Springlearn to People who want "  روی هدفSpring "

"target  .تنظیم می شود 

 مدیریت ظاهر

را توضیح می دهد، که در  JqueryUIاز گروه  hoverClassو  activeClass مثال زیر استفاده از گزینه های 

 تنظیم ظاهر به ما کمک می کند. 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Droppable - Default 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> 
    <style type="text/css"> 
        #draggable-3 { 
            width: 100px; 
            height: 50px; 
            padding: 0.5em; 
            float: left; 
            margin: 21px 5px 10px 0; 
        } 
        #droppable-6 { 
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            width: 120px; 
            height: 90px; 
            padding: 0.5em; 
            float: left; 
            margin: 10px; 
        } 
        .active { 
            border-color: blue; 
            background: grey; 
        } 
        .hover { 
            border-color: red; 
            background: green; 
        } 
    </style> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#draggable-3").draggable(); 
            $("#droppable-6").droppable({ 
                activeClass: "active", 
                hoverClass: "hover", 
                drop: function (event, ui) { 
                    $(this) 
                   .addClass("ui-state-highlight") 
                   .find("p") 
                   .html("Dropped!"); 
                } 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <div id="draggable-3" class="ui-widget-content"> 
        <p>Drag me to my target</p> 
    </div> 
    <div id="droppable-6" class="ui-widget-header"> 
        <p>Drop here</p> 
    </div> 
</body> 
</html> 

 

 " here"Dropرنگ عنصر   "Drag me to my target"شما متوجه می شوید که در جابه جایی و یا تعلیق عنصر 

 را تغییر می دهد. 



 

39 
 7 واحد - 165 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

 droppable ("action", params).(selector, context)$متد 

اجرا کند، مانند جلوگیری از   droppableمی تواند عملی را روی عناصر  droppable ("action", params)متد 

مانع  "disable". این عمل به عنوان یک رشته در اولین برهان تعیین شده است ) به عنوان مثال droppableقابلیت  

 دراپ شدن می شود.(. در جدول زیر فعالیت هایی که منتقل می شوند را چک کنید. 

 ترکیب

$(selector, context).droppable ("action", params); 

 جدول زیر فعالیت های مختلفی را لیست می کند که در با این متد مورد استفاده قرار می گیرند:

 

Action Description 

destroy 
مربوط به یک عنصر را کامال از بین می برد. این   droppableاین عملکرد قابلیت 

 خود باز می گردند.  pre-initعناصر به .ضعیت 

disable 
 droppable را لغو می کند. عناصر دیگر عناصر droppableاین عملیات 

 نیستند. این متد هیچ برهانی نمی پذیرد.

enable 
را فعال سازی می کند و عناصر مجددا  droppableاین عملیات مجددا عملکرد 

 دریافت کنند. این متد هیچ برهانی را نمی پذیرد. droppableمی توانند عنصر 

option 

را دریافت می کند که نشان  key/valuاین فعالیت یک آبجکت حاوی جفت های 

می باشد. این متد   droppableفعلی دارای قابلیت  hashدهنده ی گزینه های 

 هیچ برهانی را نمی پذیرد.
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option( optionName 

) 

تعیین  optionNameرا با   droppableاین فعالیت مقداری که معموال عنصر 

را به عنوان یک برهان می  Stringمرتبط می سازد، دریافت می کند و مقدارشده 

 گیرد.

option( 

optionName, value 

) 

تعیین شده را  optionNameمرتبط با   droppableاین فعالیت مقدار گزینه ی 

 تنظیم می کند.

option( options ) 
تنظیم می کند. گزینه های برهان   droppableاین عمل یک یا چند گزینه برای 

 می باشد که باید تنظیم شوند.  option-valueنقشه ای از جفت های 

widget 
یازمی گرداند. این متد  droppableحاوی عنصر   jQueryاین عمل یک آبجکت 

 هیچ برهانی را نمی پذیرد.

 

 مثال

اکنون اجازه بدهید با استفاده از عملکردهای ارائه شده در جدول باال، مثالی را به شما توضیح دهیم. مثال زیر 

 را توضیح می دهد.   ()destroyاستفاده از متد 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Droppable - Default 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> 
    <style> 
        .draggable-4 { 
            width: 90px; 
            height: 50px; 
            padding: 0.5em; 
            float: left; 
            margin: 0px 5px 10px 0; 
            border: 1px solid red; 
            background-color: #B9CD6D; 
        } 
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        .droppable-7 { 
            width: 100px; 
            height: 90px; 
            padding: 0.5em; 
            float: left; 
            margin: 10px; 
            border: 1px solid black; 
            background-color: #A39480; 
        } 
        .droppable.active { 
            background-color: red; 
        } 
    </style> 
    <script> 
        $(function () { 
            $('.draggable-4').draggable({ revert: true }); 
            $('.droppable-7').droppable({ 
                hoverClass: 'active', 
                drop: function (e, ui) { 
                    $(this).html(ui.draggable.remove().html()); 
                    $(this).droppable('destroy'); 
                    $(this) 
                    .addClass("ui-state-highlight") 
                    .find("p") 
                    .html("i'm destroyed!"); 
                } 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <div class="draggable-4"><p>drag 1</p></div> 
    <div class="draggable-4"><p>drag 2</p></div> 
    <div class="draggable-4"><p>drag 3</p></div> 
    <div style="clear: both;padding:10px"></div> 
    <div class="droppable-7">drop here</div> 
    <div class="droppable-7">drop here</div> 
    <div class="droppable-7">drop here</div> 
</body> 
</html> 

 

قرار دهید، متوجه خواهید شد که این عنصر دراپ   "drop here"را روی ر کدام از عناصر به نام   "drag1"اگر 

را    "drag3"و  "drag2 "شده و این عمل قابلیت یک عنصر را به طور کامل از بین می برد. شما می توانید 

 مجددا روی این عنصر قرار دهید. 
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 droppableمدیریت رویداد روی عناصر 

متدهای رویدادی ارائه   JqueryUIکه در بخش قبل مشاهده کردیم،  droppable (options)عالوه بر متد 

 می دهد که برای یک رویداد خاص آغاز می شوند. این متدها در جدول زیر لیست شده اند:

 

Event Method Description 

activate(event, 

ui) 

این رویداد وقتی آغاز می شود که عنصر قابل جابه جایی پذیرفته شده جابه جایی را 

کنید، این متد می   light upرا دارای ویژگی  droppableشروع کند. اگر بخواهید 

 تواند مفید باشد.

create(event, ui) 
ایجاد شده باشد، که  droppableاین رویداد وقتی آغاز می شود که یک عنصر 

 .objectاز نوع   uiاست و  Eventیداد از نوع رو

deactivate(event, 

ui) 

این رویداد وقتی آغاز می شود که یک عنصر قابل جابه جایی، جابه جایی را متوقف 

 .objectاز نوع   uiاست و  Eventکند که رویداد از نوع 

drop(event, ui) 

دراپ شود که براساس  droppableاین عمل وقتی آغاز می شود که یک المنت روی 

از نوع   uiاست و  Eventمی باشد که رویداد از نوع    thetoleranceگزینه ی 

object. 

out(event, ui) 

این رویداد وقتی آغاز می شود که یک المنت قابل جابه جایی پذیرفته شده از 

droppable   خارج شود و براساس گزینه یtolerance   می باشد و  رویداد از نوع

Event  است وui   از نوعobject 
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over(event, ui) 

این رویداد وقتی آغاز می شود که یک عنصر قابل جابه جایی پذیرفته شده روی 

droppable   درگ می شود. این متد براساس گزینه یtolerance    می باشد و

 objectاز نوع   uiاست و  Eventرویداد از نوع 

 

 مثال

را در هنگام عملکرد دراپ توضیح می دهد. این مثال استفاده از رویدادهای  eventمثال زیر استفاده از متد 

drop ،over  وout  .را توضیح می دهد 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Droppable - Default 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> 
    <style> 
        #draggable-5 { 
            width: 100px; 
            height: 50px; 
            padding: 0.5em; 
            float: left; 
            margin: 22px 5px 10px 0; 
        } 
        #droppable-8 { 
            width: 120px; 
            height: 90px; 
            padding: 0.5em; 
            float: left; 
            margin: 10px; 
        } 
    </style> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#draggable-5").draggable(); 
            $("#droppable-8").droppable({ 
                drop: function (event, ui) { 
                    $(this) 
                    .addClass("ui-state-highlight") 
                    .find("p") 
                    .html("Dropped!"); 
                }, 
                over: function (event, ui) { 
                    $(this) 
                    .addClass("ui-state-highlight") 



 

44 
 7 واحد - 165 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

                    .find("p") 
                    .html("moving in!"); 
                }, 
                out: function (event, ui) { 
                    $(this) 
                    .addClass("ui-state-highlight") 
                    .find("p") 
                    .html("moving out!"); 
                } 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <div id="draggable-5" class="ui-widget-content"> 
        <p>Drag me to my target</p> 
    </div> 
    <div id="droppable-8" class="ui-widget-header"> 
        <p>Drop here</p> 
    </div> 
</body> 
</html> 

 

 droppableدر اینجا متوجه خواهید شد که هنگامی که عنصر را درگ می کنید، چگونه پیغام در یک عنصر 

 تغییر می کند. 

JqueryUI - Resizable 

 jQueryUI  متدresizable()  را برای تغییر اندازه ی هر عنصر درDOM  می کند. این متد تغییر اندازه ی

یک آیکن در  () resizable الزم داشت، بسیار ساده کرده است. متد  HTMLعنصری را که وقتگیر بود و کد 

 پایین صفحه و سمت راست نشان می دهد که برای تغییر اندازه می باشد. 

 ترکیب:

 

 به دو شکل مورد استفاده قرار می گیرد  ()resizableمتد 

$(selector, context).resizable (options) Method 

$(selector, context).resizable ("action", params) Method 
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  resizable (options).(selector, context)$متد 

 optionمی تواند تغییر اندازه دهد. پارامتر  HTMLاعالم می کند که یک عنصر  resizable (options)متد 

 آبجکتی است که رفتار عناصر دخیل در تغییر اندازه را تعیین می کند. 

 ترکیب

$(selector, context).resizable (options); 

، می توانید یک یا چند گزینه را ارائه دهید. اگر بیشتر از یک گزینه javascriptدر هنگام استفاده از آبجکت 

 برای ارائه وجود داشته باشد، می توانید آنها را با استفاده از کاما از یکدیگر مجزا کنید، مانند ترکیب زیر:

$(selector, context).resizable({option1: value1, option2: value2..... }); 

 

 جدول زیر گزینه هایی را ارائه می دهد که با این متد استفاده می شوند:

 

Option Description 

alsoResize 

می باشد. این گزینه عناصری را  DOMیا عنصر  Selector ،jQueryاین گزینه از نوع 

نمایش می دهد که در هنگام تغییر اندازه ی آبجکت اصلی، این عناصر نیز تغییر اندازه 

 می باشد. falseمی دهند. مقدار پیش فرض آن 

animate 

تنظیم باشد، در طول دروره ی تغییر اندازه، وقتی دکمه ی  trueوقتی این گزینه روی 

ماوس رها می شود، برای فعالسازی افکت های بصری استفاده می شود. مقدار پیش 

 می باشد )بدون افکت(. falseفرض آن 
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animateDuration 

این گزینه برای تنظیم مدت زمان افکت تغییر اندازه ) به هزارم ثانیه( استفاده می 

تنظیم  trueروی   animate. این گزینه تنها زمانی استفاده می شود که گزینه ی شود

 می باشد. "slow"باشد. مقدار پیش فرض آن 

animateEasing 
به  easingکدام   animateاین گزینه برای تعیین اینکه در هنگام استفاده از گزینه ی 

 می باشد. ."swing"کار گرفته شود، استفاده می شود. مقدار پیش فرض آن 

aspectRatio 
این گزینه برای نشان دادن اینکه آیا نسبت ها را )طول و عرض( برای آیتم حفظ کنیم، 

 می باشد. falseبه کار می رود. مقدار پیش فرض آن 

autoHide 
این گزینه برای پنهان کردن بزرگنمایی آیکن یا دسته ها استفاده می شود، به جز وقتی 

 می باشد. falseکه ماوس روی آیتم قرار دارد. مقدار پیش فرض آن 

cancel 
این گزینه برای جلوگیری از تغییر اندازه روی عناصر تعیین شده استفاده می شود. 

 می باشد. input,textarea,button,select,optionمقدار پیش فرض آن 

containment 
این گزینه برای محدود کردن عناصر تغییر اندازه در یک محدوده ی مشخص، استفاده 

 می باشد. falseمی شود. مقدار پیش فرض آن 

delay 
ود. شاین گزینه برای تنظیم تحمل یا به تعویق انداختن آن در هزارم ثانیه استفاده می 

 است. 1تغییر اندازه یا جایگزینی پس از آن شروع خواهد شد. مقدار پیش فرض آن 

disabled 

تنظیم شده باشد، مکانیزم تغییر اندازه را غیرفعال می  trueاین گزینه وقتی روی 

 resizableسازد. ماوس دیگر عناصر را تغییر اندازه نخواهد داد تا اینکه با استفاده از 

("enable")  مکانیزم فعالسازی شود. مقدار پیش فرض آنfalse .می باشد 
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distance 

با این گزینه، تغییر اندازه تنها زمانی آغاز می شود که ماوس به اندازه ی یک فاصله ) 

می باشد. این گزینه  pixel 1به پیکسل( حرکت می کند. به طور پیش فرض مقدار آن 

 می تواند در هنگام کلیک کردن روی یک عنصر، مانع تغییر اندازه ی ناخواسته شود.

ghost 

تنظیم شده باشد، یک کمک کننده ی نیمه شفاف برای تغییر  trueوقتی این گزینه روی 

اندازه نشان داده می شود. این آیتم هنگام رها کردن ماوس حذف خواهد شد. مقدار 

 است. falseفرض آن پیش 

grid 

می باشد، که تعداد پیکسل هایی را نشان می دهد که  Array [x, y]این گزینه از نوع 

عنصر طی حرکت ماوس به طور افقی و عمودی گسترش می دهد. مقدار پیش فرض آن 

false .می باشد 

handles 
این گزینه رشته ای است که نشان می دهد کدام اضالع یا زاویه های مورد نظر می 

 می باشند.  e, s, seتوانند تغییر اندازه داشته باشند. مقادیر پیش فرض آن 

helper 

به شیوه ی تغییر اندازه ی عنصر استفاده می  CSSاین گزینه برای افزودن یک گروه 

ایجاد می شود که موردی است   <div>شد، یک عنصر شود. وقتی تغییر اندازه انجام 

که مدرج شده است. زمانی که تغییر اندازه کامل شد، ععنصر اصلی درست بوده و 

<div>   حذف می شود. مقدار پیش فرض آنfalse .می باشد 

maxHeight 
 راین گزینه برای تنظیم حداکثر ارتفاع مجاز برای تغییر اندازه استفاده می شود. مقدا

 است. nullپیش فرض آن 

maxWidth 
این گزینه برای تنظیم حداکثر عرض مجاز برای تغییر اندازه استفاده می شود. مقدار 

 است. nullپیش فرض آن 

minHeight 
این گزینه برای تنظیم حداقل ارتفاع مجاز برای تغییر اندازه استفاده می شود. مقدار 

 است. 01پیش فرض آن 
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minWidth 
گزینه برای تنظیم حداقل عرض مجاز برای تغییر اندازه استفاده می شود. مقدار این 

 است. 01پیش فرض آن 

 

 بخش بعدی چند مثال در مورد قابلیت تغییر اندازه به شما نشان خواهد داد. 

 کارکرد پیش فرض:

 انتقال نمی یابد. ()resizableمثال زیر قابلیت تغییر اندازه را نشان می دهد که هیچ پارامتری به متد 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Resizable 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-widget-header { 
            background: #b9cd6d; 
            border: 1px solid #b9cd6d; 
            color: #FFFFFF; 
            font-weight: bold; 
        } 
        .ui-widget-content { 
            background: #cedc98; 
            border: 1px solid #DDDDDD; 
            color: #333333; 
        } 
        #resizable { 
            width: 150px; 
            height: 150px; 
            padding: 0.5em; 
            text-align: center; 
            margin: 0; 
        } 
    </style> 
    <!-- Javascript --> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#resizable").resizable(); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <!-- HTML --> 
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    <div id="resizable" class="ui-widget-content"> 
        <h3 class="ui-widget-header">Pull my edges to resize me!!</h3> 
    </div> 
</body> 
</html> 

 

 مرزهای مربع را درگ کنید تا تغییر اندازه انجام شود. 

 ghostو  ani,ateاستفاده از 

 توضیح می دهد.  JqueryUIرا در عملکرد تغییر اندازه ی  ghostو  animateمثال زیر استفاده از دو گزینه ی 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Resizable 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-widget-header { 
            background: #b9cd6d; 
            border: 1px solid #b9cd6d; 
            color: #FFFFFF; 
            font-weight: bold; 
        } 
        .ui-widget-content { 
            background: #cedc98; 
            border: 1px solid #DDDDDD; 
            color: #333333; 
        } 
        #resizable-2, #resizable-3 { 
            width: 150px; 
            height: 150px; 
            padding: 0.5em; 
            text-align: center; 
            margin: 0; 
        } 
    </style> 
    <!-- Javascript --> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#resizable-2").resizable({ 
                animate: true 
            }); 
            $("#resizable-3").resizable({ 
                ghost: true 
            }); 
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        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <!-- HTML --> 
    <div id="resizable-2" class="ui-widget-content"> 
        <h3 class="ui-widget-header"> 
            Pull my edges and Check the animation!! 
        </h3> 
    </div><br> 
    <div id="resizable-3" class="ui-widget-content"> 
        <h3 class="ui-widget-header">I'm ghost!!</h3> 
    </div> 
</body> 
</html> 

 

 را مشاهده کنید.  ghostو  animateمرز مربع را برای تغییر اندازه درگ کنید تا تاثیر گزینه های 

 minWidthو  containment ،minHeightاستفاده از 

را در عملکرد تغییر اندازه ی   minWidthو  minHeight ,containment مثال زیر استفاده از سه گزینه ی 

JqueryUI  .توضیح می دهد 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Resizable 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> 
    <style> 
        .ui-widget-header { 
            background: #b9cd6d; 
            border: 1px solid #b9cd6d; 
            color: #FFFFFF; 
            font-weight: bold; 
        } 
 
        .ui-widget-content { 
            background: #cedc98; 
            border: 1px solid #DDDDDD; 
            color: #333333; 
        } 
        #container-1 { 
            width: 300px; 
            height: 300px; 
        } 
        #resizable-4 { 



 

51 
 7 واحد - 165 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

            background-position: top left; 
            width: 150px; 
            height: 150px; 
        } 
        #resizable-4, #container { 
            padding: 0.5em; 
        } 
    </style> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#resizable-4").resizable({ 
                containment: "#container", 
                minHeight: 70, 
                minWidth: 100 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <div id="container" class="ui-widget-content"> 
        <div id="resizable-4" class="ui-state-active"> 
            <h3 class="ui-widget-header"> 
                Resize contained to this container 
            </h3> 
        </div> 
    </div> 
</body> 
</html> 

 

 مرزهای مربع را برای تغییر اندازه درگ کنید، بیشتر از حد مشخص شده نمی توانید تغییر اندازه دهید. 

 autoHideو  delay ،distanceاستفاده از 

را در عملکرد تغییر اندازه مربوط به   autoHideو  distance,delay مثال زیر استفاده از سه گزینه ی 

JqueryUI  .توضیح می دهد 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Resizable 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> 
    <style> 
        .ui-widget-header { 
            background: #b9cd6d; 
            border: 1px solid #b9cd6d; 
            color: #FFFFFF; 
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            font-weight: bold; 
        } 
        .ui-widget-content { 
            background: #cedc98; 
            border: 1px solid #DDDDDD; 
            color: #333333; 
        } 
        .square { 
            width: 150px; 
            height: 150px; 
            border: 1px solid black; 
            text-align: center; 
            float: left; 
            margin-left: 20px; 
            -right: 20px; 
        } 
    </style> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#resizable-5").resizable({ 
                delay: 1000 
            }); 
            $("#resizable-6").resizable({ 
                distance: 40 
            }); 
            $("#resizable-7").resizable({ 
                autoHide: true 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <div id="resizable-5" class="square ui-widget-content"> 
        <h3 class="ui-widget-header"> 
            Resize starts after delay of 1000ms 
        </h3> 
    </div><br> 
    <div id="resizable-6" class="square ui-widget-content"> 
        <h3 class="ui-widget-header"> 
            Resize starts at distance of 40px 
        </h3> 
    </div><br> 
    <div id="resizable-7" class="square ui-widget-content"> 
        <h3 class="ui-widget-header"> 
            Hover over me to see the magnification icon! 
        </h3> 
    </div> 
</body> 
</html> 

 مرز مربع را برای تغییر اندازه درگ کنید، متوجه خواهید شد که:

 تغییر اندازه می دهد.   1000msمربع پس از تاخیر اولین
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 جابه جا شد، شروع به تغییر اندازه می کند.  px 40دومین مربع پس از اینکه ماوس 

 اگر ماوس را روی سومین مربع حرکت دهید، آیکن بزرگنمایی ظاهر می شود. 

 alsoResizeاستفاده از گزینه ی 

 توضیح می دهد.   JqueryUIرا در عملکرد تغییر اندازه ی  alsoResizeمثال زیر استفاده از گزینه ی 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Resizable 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-widget-header { 
            background: #b9cd6d; 
            border: 1px solid #b9cd6d; 
            color: #FFFFFF; 
            font-weight: bold; 
        } 
        .ui-widget-content { 
            background: #cedc98; 
            border: 1px solid #DDDDDD; 
            color: #333333; 
        } 
        #resizable-8, #resizable-9 { 
            width: 150px; 
            height: 150px; 
            padding: 0.5em; 
            text-align: center; 
            margin: 0; 
        } 
    </style> 
    <!-- Javascript --> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#resizable-8").resizable({ 
                alsoResize: "#resizable-9" 
            }); 
            $("#resizable-9").resizable(); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <!-- HTML --> 
    <div id="resizable-8" class="ui-widget-content"> 
        <h3 class="ui-widget-header">Resize!!</h3> 
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    </div><br> 
    <div id="resizable-9" class="ui-widget-content"> 
        <h3 class="ui-widget-header">I also get resized!!</h3> 
    </div> 
</body> 
</html> 

 

برای تغییر اندازه مرزهای مربع را درگ کنید، متوجه می شوید که دومین مربع نیز با اولین مربع تغییر اندازه 

 خواهد داد. 

 aspectRatio ،gridاستفاده از 

 توضیح می دهد: JqueryUIرا در تغییر اندازه ی  gridو  aspectRatio مثال زیر استفاده از گزینه های 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Resizable 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> 
    <style> 
        .ui-widget-header { 
            background: #b9cd6d; 
            border: 1px solid #b9cd6d; 
            color: #FFFFFF; 
            font-weight: bold; 
        } 
        .ui-widget-content { 
            background: #cedc98; 
            border: 1px solid #DDDDDD; 
            color: #333333; 
        } 
        .square { 
            width: 150px; 
            height: 150px; 
            border: 1px solid black; 
            text-align: center; 
            float: left; 
            margin-left: 20px; 
            margin-right: 20px; 
        } 
    </style> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#resizable-10").resizable({ 
                aspectRatio: 10 / 3 
            }); 
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            $("#resizable-11").resizable({ 
                grid: [50, 20] 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <div id="resizable-10" class="square ui-widget-content"> 
        <h3 class="ui-widget-header"> 
            Resize with aspectRatio of 10/3 
        </h3> 
    </div> 
    <div id="resizable-11" class="square ui-widget-content"> 
        <h3 class="ui-widget-header"> 
            Snap me to the grid of [50,20] 
        </h3> 
    </div> 
</body> 
</html> 

 

با نسبت هاب  1/01مرز مربع را درگ کنید تا آن را تغییر اندازه دهید، اولین مربع با مربع دوم با مقیاس 

 تغییر اندازه می دهد.  [50,20]

 resizable ("action", params).(selector, context)$متد 

می تواند عملی را روی عناصر قابل تغییر اندازه اجرا کند، به عنوان    ,"params)resizable ("actionمتد 

مثال عمل فعال کردن و یا غیر فعال کردن قابلیت تغییر اندازه. این عملکرد به عنوان یک رشته در اولین برهان 

زیر عملکردهایی را که تعیین می شود ) به عنوان مثال غیرفعال کردن و یا جلوگیری از تغییر اندازه(. در جدول 

 قابل انتقال هستند، بررسی کنید.

 ترکیب:

$(selector, context).resizable ("action", params); 

 جدول زیر عملکردهای مختلفی را ارائه می دهد که با این متد مورد استفاده قرار می گیرند:

Action Description 
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destroy 

این عملکرد قابلیت تغییر اندازه ی یک عنصر را کامال از بین می برد و آن را به 

 خود بازمی گرداند.  pre-initوضعیت 

disable 

این عملکرد قابلیت تغییر اندازه ی یک عنصر را غیرفعال می سازد. این متد هیچ 

 برهانی را نمی پذیرد.

enable 

این عملکرد قابلیت تغییر اندازه ی یک عنصر را فعال می سازد. این متد هیچ برهانی 

 نمی پذیرد.را 

option( optionName ) 

را بازمی گرداند. این  .specifiedoptionNameاین عملکرد مقدار مشخص شده ی 

 .گزینه با یکی از موارد استفاده شده با گزینه های قابل تغییر اندازه مطابقت دارد

option() 

می باشد که گزینه های قابل اندازه بندی   key/valueیک آبجکت حاوی جفت های 

 مجدد را نمایش می دهد. این گزینه نیز برهانی نمی پذیرد.

option(optionName, 

value ) 

مشخص شده، تنظیم   optionNameاین عملکرد گزینه های اندازه بندی مجدد را با 

 می کند. این گزینه با یکی از گزینه های تغییر اندازه مطابقت دارد.

option( options ) 

 این عملکرد یک یا چند گزینه را برای اندازه بندی مجدد تنظیم می کند.

widget() 

می باشد.  resizableباز می گرداند که حاوی عنصر  jQueryاین عملکرد یک آبجکت 

 این متد برهانی را نمی پذیرد.

 

 مثال:

اکنون اجازه بدهید با استفاده از عملکردهای جدول باال مثالی را مشاهده کنیم. مثال زیر استفاده از متدهای 

 destroy()  وdisable()    .را توضیح می دهد 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 

http://www.tutorialspoint.com/#action_destroy
http://www.tutorialspoint.com/#action_disable
http://www.tutorialspoint.com/#action_enable
http://www.tutorialspoint.com/#action_option_optionName
http://www.tutorialspoint.com/#action_option
http://www.tutorialspoint.com/#action_optionName_value
http://www.tutorialspoint.com/#action_optionName_value
http://www.tutorialspoint.com/#action_options
http://www.tutorialspoint.com/#action_widget
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<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Resizable 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-widget-header { 
            background: #b9cd6d; 
            border: 1px solid #b9cd6d; 
            color: #FFFFFF; 
            font-weight: bold; 
        } 
        .ui-widget-content { 
            background: #cedc98; 
            border: 1px solid #DDDDDD; 
            color: #333333; 
        } 
        #resizable-12, #resizable-13 { 
            width: 150px; 
            height: 150px; 
            padding: 0.5em; 
            text-align: center; 
            margin: 0; 
        } 
    </style> 
    <!-- Javascript --> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#resizable-12").resizable(); 
            $("#resizable-12").resizable('disable'); 
            $("#resizable-13").resizable(); 
            $("#resizable-13").resizable('destroy'); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <!-- HTML --> 
    <div id="resizable-12" class="ui-widget-content"> 
        <h3 class="ui-widget-header">I'm disable!!</h3> 
    </div><br> 
    <div id="resizable-13" class="ui-widget-content"> 
        <h3 class="ui-widget-header">I'm Destroyed!!</h3> 
    </div> 
</body> 
</html> 

 

 شما نمی توانید اولین مربع را تغییر اندازه دهید، چرا که اولین مربع غیرفعال و دومین مربع ناقص می باشد. 



 

58 
 7 واحد - 165 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

 resizableمدیریت رویداد روی عناصر 

متدهای دیگری ارائه  JqueryUIکه در بخش های قبل مشاهده کردیم،  resizable (options)عالوه بر متد 

 در جدول زیر لیست شده اند: eventص آغاز می شوند. این متدهای می دهد که برای یک رویداد خا

 

Event Method Description 

create(event, ui)  این رویداد زمانی آغاز می شود که عنصرresizable .ایجاد شده باشد 

resize(event, ui)  درگ شود.این رویداد زمانی آغاز می شود که دسته ی مربوط به تغییر اندازه ی عنصر 

start(event, ui) .این رویداد با شروع یک عملیات تغییر اندازه آغاز می شود 

stop(event, ui) .این رویداد در پایان یک عملیات تغییر اندازه آغاز می شود 

 

 مثال:

مثال زیر استفاده از متد را در طول عملیات تغییر اندازه، توضیح می دهد. این مثال استفاده از رویدادهای 

create  وresize :را توضیح می دهد 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Resizable 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-widget-header { 
            background: #b9cd6d; 
            border: 1px solid #b9cd6d; 
            color: #FFFFFF; 
            font-weight: bold; 
        } 
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        .ui-widget-content { 
            background: #cedc98; 
            border: 1px solid #DDDDDD; 
            color: #333333; 
        } 
        #resizable-14 { 
            width: 150px; 
            height: 150px; 
            padding: 0.5em; 
            text-align: center; 
            margin: 0; 
        } 
    </style> 
    <!-- Javascript --> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#resizable-14").resizable({ 
                create: function (event, ui) { 
                    $("#resizable-15").text("I'm Created!!"); 
                }, 
                resize: function (event, ui) { 
                    $("#resizable-16").text("top = " + ui.position.top + 
                       ", left = " + ui.position.left + 
                       ", width = " + ui.size.width + 
                       ", height = " + ui.size.height); 
                } 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <!-- HTML --> 
    <div id="resizable-14" class="ui-widget-content"> 
        <h3 class="ui-widget-header">Resize !!</h3> 
    </div><br> 
    <span id="resizable-15"></span><br> 
    <span id="resizable-16"></span> 
</body> 
</html> 

 

  Jquery UI  در selectable متد

jQueryUI  متد selectable()  را برای انتخاب عنصرDOM  به طور مجزا یا در گره، ارائه می دهد. با این متد

عناصر با درگ کردن یک باکس با ماوس بر روی آنها انتخاب می شوند. همچنین می توان با کلیک کردن و با درگ 

را نگاه داشته اید، انتخاب کنید، که به این وسیله انتخاب چند مورد ممکن  Ctrlکردن عناصر در حالیکه دکمه ی 

  می شود.
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 ترکیب:

 به دو شکل مورد استفاده قرار می گیرد ()selectable متد 

$(selector, context).selectable (options) Method 

$(selector, context).selectable ("action", params) Method 

 

 selectable (options).(selector, context)$متد 

حاوی آیتم های قابل انتخاب می باشد. پارامتر  HTMLبیان می کند که یک عنصر  selectable (options)متد 

options  .آبجکتی است که رفتار عناصر انتخابی را تعیین می کند 

 ترکیب:

$(selector, context).selectable (options);  

اگر بیشتر از یک گزینه برای ارائه یک یا چند گزینه را ارائه دهید.  Javascriptمی توانید با استفاده از آبجکت 

 وجود دارد، با استفاده از کاما می توانید آنها را از یکدیگر مجزا کنید، مانند زیر:

$(selector, context).selectable({option1: value1, option2: value2..... }); 

 

 جدول زیر گزینه هایی را ارائه می دهد که با این متد استفاده می شوند:

 

Option Description 
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appendTo 
باید ضمیمه شود. مقدار پیش فرض  (lasso)این گزینه بیان می کند که کدام عنصر مجموعه 

 می باشد. bodyآن 

autoRefresh 
تنظیم شده باشد، موقعیت و اندازه ی هر آیتم قابل انتخاب، در ابتدای  trueاگر این گزینه روی 

 می باشد.  trueیک عملکرد انتخاب محاسبه می شود. مقدار پیش فرض آن 

cancel 
این گزینه انتخاب را ممنوع می کند. به طور پیش فرض مقدار آن 

input,textarea,button,select,option  .می باشد 

delay 
گزینه برای تنظیم زمان به هزارم ثانیه در زمان شروع انتخاب، استفاده می شود. این این 

 است. 1گزینه می تواند از انتخاب های ناخواسته جلوگیری کند. مقدار پیش فرض آن 

disabled 

تنظیم شده باشد، مکانیزم انتخاب غیرفعال می شود. کاربران نمی  trueوقتی این گزینه روی 

 selectableتوانند موردی را انتخاب کنند تا اینکه مکانیزم با استفاده از دستورالعمل 

("enable")   به حالت قبل باز گردد. مقدار پیش فرض آنfalse .می باشد 

distance 

سل( باید جابه جا شود تا مشخص شود که این گزینه فاصله ای است که ماوس ) به پیک

انتخاب در حال پیشروی است. این مسئله به عنوان مثال برای جلوگیری از کلیک های ساده از 

 1اینکه به عنوان یک گروه ساده در نظر گرفته شود، جلوگیری می کند. مقدار پیش فرض آن 

 است.

filter 
عناصر می توانند بخشی از مجموعه باشند.  این گزینه انتخابگری است که نشان می دهد کدام

 مقدار پیش فرض آن * می باشد.

tolerance 

این گزینه تعیین می کند که از کدام حالت برای امتحان کردن این مورد که مجموعه ی کمک 

 touchباید یک آیتم را انتخاب کند، استفاده می شود. مقدار پیش فرض آن  (lasso)کننده 

 است.
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 به شما چند مثال کاربردی از قابلیت انتخاب را نشان خواهد داد.بخش بعد 

 قابلیت پیش فرض

 انتقال نمی دهد.  ()selectableمثال زیر، نمونه ی ساده ای از قابلیت انتخاب می باشد که پارامتری به متد 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI selectable-1</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> 
        #selectable-1 .ui-selecting { 
            background: #707070; 
        } 
        #selectable-1 .ui-selected { 
            background: #EEEEEE; 
            color: #000000; 
        } 
        #selectable-1 { 
            list-style-type: none; 
            margin: 0; 
            padding: 0; 
            width: 20%; 
        } 
            #selectable-1 li { 
                margin: 3px; 
                padding: 0.4em; 
                font-size: 16px; 
                height: 18px; 
            } 
        .ui-widget-content { 
            background: #cedc98; 
            border: 1px solid #DDDDDD; 
            color: #333333; 
        } 
    </style> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#selectable-1").selectable(); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <ol id="selectable-1"> 
        <li class="ui-widget-content">Product 1</li> 
        <li class="ui-widget-content">Product 2</li> 
        <li class="ui-widget-content">Product 3</li> 
        <li class="ui-widget-content">Product 4</li> 
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        <li class="ui-widget-content">Product 5</li> 
        <li class="ui-widget-content">Product 6</li> 
        <li class="ui-widget-content">Product 7</li> 
    </ol> 
</body> 
</html> 

 

 استفاده کنید تا چند مورد را انتخاب کنید.  CTRLسعی کنید روی تولیدات کلیک کنید، از کلید 

 distanceو  delayاستفاده از 

را توضیح  JqueryUIمربوط به  selectableرا در عملکرد  distanceو  delayمثال زیر استفاده از دو گزینه ی 

 می دهد. 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Selectable</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> 
        #selectable-2 .ui-selecting, #selectable-3 .ui-selecting { 
            background: #707070; 
        } 
        #selectable-2 .ui-selected, #selectable-3 .ui-selected { 
            background: #EEEEEE; 
            color: #000000; 
        } 
        #selectable-2, #selectable-3 { 
            list-style-type: none; 
            margin: 0; 
            padding: 0; 
            width: 20%; 
        } 
            #selectable-2 li, #selectable-3 li { 
                margin: 3px; 
                padding: 0.4em; 
                font-size: 16px; 
                height: 18px; 
            } 
        .ui-widget-content { 
            background: #cedc98; 
            border: 1px solid #DDDDDD; 
            color: #333333; 
        } 
    </style> 
    <script> 
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        $(function () { 
            $("#selectable-2").selectable({ 
                delay: 1000 
            }); 
            $("#selectable-3").selectable({ 
                distance: 100 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <h3>Starts after delay of 1000ms</h3> 
    <ol id="selectable-2"> 
        <li class="ui-widget-content">Product 1</li> 
        <li class="ui-widget-content">Product 2</li> 
        <li class="ui-widget-content">Product 3</li> 
    </ol> 
    <h3>Starts after mouse moves distance of 100px</h3> 
    <ol id="selectable-3"> 
        <li class="ui-widget-content">Product 4</li> 
        <li class="ui-widget-content">Product 5</li> 
        <li class="ui-widget-content">Product 6</li> 
        <li class="ui-widget-content">Product 7</li> 
    </ol> 
</body> 
</html> 

 

چند مورد را با هم انتخاب کنید. متوجه  CTRLسعی کنید روی تولیدات کلیک کنید، با استفاده از دکمه ی 

، 4، 4انجام می شود. انتخاب محصوالت  1000msپس از یک وقفه ی  1و  1و  0خواهید شد که انتخاب محصول 

را جابه جا می  px 100به طور مجزا انجام پذیر نمی باشند. انتخاب تنها پس از اینکه ماوس یک فاصله ی  1و  1

 شود، آغاز می شود. 

 استفاده از فیلتر

 نشان می دهد.  JqueryUIانتخاب از را در قابلیت  distanceو  delayمثال زیر استفاده از دو گزینه ی 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI selectable-4</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> 
        #selectable-4 .ui-selecting { 
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            background: #707070; 
        } 
        #selectable-4 .ui-selected { 
            background: #EEEEEE; 
            color: #000000; 
        } 
        #selectable-4 { 
            list-style-type: none; 
            margin: 0; 
            padding: 0; 
            width: 20%; 
        } 
            #selectable-4 li { 
                margin: 3px; 
                padding: 0.4em; 
                font-size: 16px; 
                height: 18px; 
            } 
        .ui-widget-content { 
            background: #cedc98; 
            border: 1px solid #DDDDDD; 
            color: #333333; 
        } 
    </style> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#selectable-4").selectable({ 
                filter: "li:first-child" 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <ol id="selectable-4"> 
        <li class="ui-widget-content">Product 1</li> 
        <li class="ui-widget-content">Product 2</li> 
        <li class="ui-widget-content">Product 3</li> 
        <li class="ui-widget-content">Product 4</li> 
        <li class="ui-widget-content">Product 5</li> 
        <li class="ui-widget-content">Product 6</li> 
        <li class="ui-widget-content">Product 7</li> 
    </ol> 
</body> 
</html> 

 

 سعی کنید روی محصوالت کلیک کنید. متوجه خواهید شد که تنها اولین محصول قابلیت انتخاب شدن را دارد. 
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  selectable ("action", params).(selector, context)$متد 

می تواند یک عملکرد را روی عناصر دارای قابلیت انتخاب اجرا کند، از  selectable ("action", params)متد 

جمله جلوگیری از قابلیت انتخاب. این عملکرد به عنوان یک رشته در اولین برهان تعیین می شود ) به عنوان 

 متوقف کردن انتخاب(. عملکردهایی را که منتقل می شوند در جدول زیر بررسی کنید.برای  disableمثال 

 ترکیب 

$(selector, context).selectable ("action", params); 

 جدول زیر عملکردهای مختلفی را نشان می دهد که با این متد قابل استفاده می باشند:

Action Description 

destroy 
-preاین عملکرد قابلیت انتخاب را از یک عنصر کامال حذف می کند. عناصر به وضعیت 

init .خود بازمی گردند 

disable .این عملکرد قابلیت انتخاب را غیرفعال می سازد. این متد هیچ برهانی را نمی پذیرد 

enable نمی پذیرد. این عملکرد قابلیت انتخاب را فعال می سازد. این متد هیچ برهانی را 

option( optionName 

) 
 تعیین شده را به دست می آورد.  optionNameاین عملکرد مقدار مربوط به 

option() 
را می گیرد که نشان دهنده ی گزینه   key/valueاین عملکرد آبجکتی حاوی جفت های 

 می باشند. hashهای انتخابی 

option( 

optionName, value 

) 

تعیین شده را تنظیم  .optionNameمربوط به  selectaleاین فعالیت مقدار گزینه ی 

 valueنام گزینه ای است که قرار است تنظیم شود و   optionNameمی کند. 

 مقداری است که قرار است برای این گزینه تنظیم شود.
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option( options ) 
نقشه ای است  Optionsاین عملکرد یک یا چند گزینه را برای انتخاب تنظیم می کند. 

 که قرار است تنظیم شوند. option-valueاز جفت های 

refresh 

این عملکرد باعث می شود که اندازه و موقعیت عناصر انتخابی دوباره تنظیم شوند. 

غیر فعال باشد ) در   autoRefreshبیشتر زمانی استفاده می شود که گزینه ی 

 تنظیم باشد(. این متد هیچ برهانی را قبول نمی کند. falseحالتیکه روی 

widget 
می باشد که حاوی عنصر انتخابی می باشد. این متد  jQueryاین عملکرد یک آبجکت 

 هیچ برهانی را نمی پذیرد.

 

 مثال

اکنون اجازه بدهید که با استفاده از عملکردهای باال، مثالی را بررسی کنیم. مثال زیر استفاده از متدهای 

 disable()  وoption( optionName, value )    .را توضیح می دهد 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Selectable</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> 
        #selectable-5 .ui-selecting, #selectable-6 .ui-selecting { 
            background: #707070; 
        } 
        #selectable-5 .ui-selected, #selectable-6 .ui-selected { 
            background: #EEEEEE; 
            color: #000000; 
        } 
        #selectable-5, #selectable-6 { 
            list-style-type: none; 
            margin: 0; 
            padding: 0; 
            width: 20%; 
        } 
            #selectable-5 li, #selectable-6 li { 
                margin: 3px; 
                padding: 0.4em; 
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                font-size: 16px; 
                height: 18px; 
            } 
        .ui-widget-content { 
            background: #cedc98; 
            border: 1px solid #DDDDDD; 
            color: #333333; 
        } 
    </style> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#selectable-5").selectable(); 
            $("#selectable-5").selectable('disable'); 
            $("#selectable-6").selectable(); 
            $("#selectable-6").selectable("option", "distance", 1); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <h3>Disabled using disable() method</h3> 
    <ol id="selectable-5"> 
        <li class="ui-widget-content">Product 1</li> 
        <li class="ui-widget-content">Product 2</li> 
        <li class="ui-widget-content">Product 3</li> 
    </ol> 
    <h3>Select using method option( optionName, value )</h3> 
    <ol id="selectable-6"> 
        <li class="ui-widget-content">Product 4</li> 
        <li class="ui-widget-content">Product 5</li> 
        <li class="ui-widget-content">Product 6</li> 
        <li class="ui-widget-content">Product 7</li> 
    </ol> 
</body> 
</html> 

 

برای انتخاب چند مورد استفاده کنید. متوجه خواهید  CTRLسعی کنید روی محصوالت کلیک کنید، از دکمه ی 

 1پس از حرکت ماوس به اندازه ی  1و  1، 4، 4غیرفعال می باشند. انتخاب محصول  1و  1، 0شد که محصول 

px .اتفاق می افتد 

 مدیریت رویداد روی عناصر انتخابی

متدهای دیگری را ارائه می  JqueryUIکه در بخش قبل مشاهده کردیم،  selectable (options)عالو بر متد 

 دهد که برای یک رویداد خاص آغاز می شوند. این متدها در جدول زیر لیست شده اند:
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Event Method Description 

create(event, ui) 
ایجاد  (selectable)ی دارای قابلیت بنتخاب این رویداد زمانی آغاز میشود که عنصر

 می باشد. Objectاز نوع  uiو  Eventشود. رویداد از نوع 

selected(event, 

ui) 

و   Eventاین رویداد برای هر عنصری که انتخاب می شود، آغاز می شود. رویداد از نوع 

ui  از نوعObject .می باشد 

selecting(event, 

ui) 

این رویداد برای هر عنصری با قابلیت انتخاب که قرار است انتخاب شود، آغاز می شود. 

 است. Objectاز نوع  uiاست،  Eventدر حالیکه رویداد از نوع 

start(event, ui) 
 Eventاین رویداد در ابتدای عملکرد انتخاب آغاز می شود. در حالیکه رویداد از نوع 

 است. Objectاز نوع  uiاست، 

stop(event, ui) 
 Eventاین رویداد در انتهای عملکرد انتخاب آغاز می شود. در حالیکه رویداد از نوع 

 است. Objectاز نوع  uiاست، 

unselected(event, 

ui) 

این رویداد در انتهای عملکرد انتخاب برای هر عنصری که از حالت انتخاب خارج شده 

 است. Objectاز نوع  uiاست،  Eventباشد،  آغاز می شود. در حالیکه رویداد از نوع 

unselecting(event, 

ui) 

این رویداد در زمان عملکرد انتخاب برای عنصر انتخاب شده که قرار است از حالت 

از نوع  uiاست،  Eventانتخاب خارج شود، آغاز می شود. در حالیکه رویداد از نوع 

Object .است 

 

 electedsمثال زیر استفاده از متدی را در زمان قابلیت انتخاب، توضیح می دهد. این مثال استفاده از رویداد 

 را توضیح می دهد. 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
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    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI selectable-7</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> 
        #selectable-7 .ui-selecting { 
            background: #707070; 
        } 
        #selectable-7 .ui-selected { 
            background: #EEEEEE; 
            color: #000000; 
        } 
        #selectable-7 { 
            list-style-type: none; 
            margin: 0; 
            padding: 0; 
            width: 20%; 
        } 
            #selectable-7 li { 
                margin: 3px; 
                padding: 0.4em; 
                font-size: 16px; 
                height: 18px; 
            } 
        .ui-widget-content { 
            background: #cedc98; 
            border: 1px solid #DDDDDD; 
            color: #333333; 
        } 
        .resultarea { 
            background: #cedc98; 
            border-top: 1px solid #000000; 
            border-bottom: 1px solid #000000; 
            color: #333333; 
            font-size: 14px; 
        } 
    </style> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#selectable-7").selectable({ 
                selected: function () { 
                    var result = $("#result").empty(); 
                    $(".ui-selected", this).each(function () { 
                        var index = $("#selectable-7 li").index(this); 
                        result.append(" #" + (index + 1)); 
                    }); 
                } 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <h3>Events</h3> 
    <ol id="selectable-7"> 
        <li class="ui-widget-content">Product 1</li> 
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        <li class="ui-widget-content">Product 2</li> 
        <li class="ui-widget-content">Product 3</li> 
        <li class="ui-widget-content">Product 4</li> 
        <li class="ui-widget-content">Product 5</li> 
        <li class="ui-widget-content">Product 6</li> 
        <li class="ui-widget-content">Product 7</li> 
    </ol> 
    <span class="resultarea">Selected Product</span>> 
    <span id=result class="resultarea"></span> 
</body> 
</html> 

 

چند مورد را انتخاب کنید. شما تعداد  CTRLسعی کنید که روی محصوالت کلیک کنید، با استفاده از دکمه ی 

 موارد انتخاب شده را در پایین مشاهده خواهید کرد. 

JqueryUI - Sortable 

jQueryUI  متدsortable() ماوس،  را ارائه می دهد تا دوباره عناصر را در یک لیست یا گرید با استفاده از

مرتب سازی کنیم. این متد عملکرد مرتب سازی را براساس یک رشته که به عنوان اولین پارامتر منتقل می 

 شود، اجرا می کند. 

 ترکیب

 متد به دو فرم مورد استفاده قرار می گیرد

$(selector, context).sortable (options) Method 

$(selector, context).sortable ("action", [params]) Method 

 

  sortable (options).(selector, context)$متد 

حاوی عناصر قابل تعویض است. پارامتر  HTMLاعالم می کند که یک عنصر  sortable (options)متد 

options  .آبجکتی است که رفتار عناصر را در زمان مرتب سازی مجدد، تعیین می کند 
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$(selector, context).sortable(options); 

 جدول زیر گزینه ای مختلفی را ارائه می دهد که با این متد مورد استفاده قرار می گیرند:

Option Description 

appendTo 

ایجاد شده    optionsاین گزینه عنصری را تعیین می کند که در آن عنصر جدید با 

در زمان جابه جایی / درگ وارد خواهد شد. مقدار پیش فرض آن  helperو 

parent .است 

axis 
عمودی می باشد.(.  Yافقی و  Xاین گزینه مخثصات جابجایی را نشان می دهد ) 

 است. falseمقدار پیش فرض آن 

cancel 

 این گزینه برای جلوگیری از مرتب سازی عناصر با کلیک کردن بر روی هرکدام از این

انتخابگرها، استفاده می شود. مقدار پیش فرض آن 

"input,textarea,button,select,option" .می باشد 

connectWith 

است که یک عنصر قابل مرتب سازی دیگر را تشخیص   selectorاین گزینه یک 

می دهد که می تواند آیتم هایی را بپذیرد. ایک گزینه به آیتم ها اجازه می دهد تا 

به لیست های دیگر جابه جا شوند که یک تعامل مفید و متداول با یوزر است. اگر 

پیش فرض آن حذف شود، هیچ کدام از عناصر با یکدیگر در ارتباط نیستند. مقدار 

false .است 

containment 

این گزینه عنصری را  نشان می دهد که داخل آن جایگزینی اتفاق می افتد. عنصر 

به وسیله ی یک انتخابگر ) تنها اولین آیتم در لیست مورد توجه قرار خواهد 

  "window"یا   parent  (parent element)، یا یک رشته ی DOMگرفت(، یک 

 نمایش داده می شود.( HTML)صفحه ی 
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cursor 
را در هنگام جابه جایی، تعیین می کند. این گزینه شکل  CSSپراپرتی مکان نمای 

 است. autoمکان نمای ماوس را نشان می دهد. مقدار پیش فرض آن 

cursorAt 

افست کمک کننده ی درگ را در ارتباط با مکان نمای ماوس، تنظیم می کند. 

با استفاده از ارکیب یک یا دو کلید، ارائه  hashمختصات به عنوان یک رشته ی 

 است. false. مقدار پیش فرض آن { top, left, right, bottom }می شود: 

delay 

اولین جابه جایی ماوس اتفاق می تاخیری به اندازه ی هزارم ثانیه، پس از اینکه 

  0افتد. جایگزینی ممکن است پس از این زمان اتفاق بیفتد. مقدار پیش فرض آن 

 است.

disabled 
تنظیم شده باشد، قابلیت مرتب سازی را غیرفعال می  trueاین گزینه اگر روی 

 است. falseسازد. مقدار پیش فرض آن 

distance 

از شروع مرتب سازی ماوس باید جابه جا شود. اگر تعداد پیکسل هایی که قبل 

تعیین شده باشد، تا زمانیکه ماوس بیشتر از این میزان جابه جا شود، مرتب سازی 

 است. 0شروع نخواهد شد. مقدار پیش فرض آن 

dropOnEmpty 
تنظیم شده باشد، آیتم ها نمی توانند در اتصال یک  falseاگر این گزینه روی 

 است. trueی دراپ شوند. مقدار پیش فرض آن مرتب سازی خال

forceHelperSize 
تنظیم شده باشد، کمک کننده را وادار به داشتن یک  trueاگر این گزینه روی 

 است. falseسایز می کند. مقدار پیش فرض آن 

forcePlaceholderSize 

تنظیم شده باشد، وقتی آیتم جابه جا می شود، اندازه  trueوقتی این گزینه روی 

را محاسبه می کند. این گزینه تنها در صورتی مفید است که   place holderی 

options.placeholder    آغاز شود. مقدار پیش فرض آنfalse .است 
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grid 

است که تعداد پیکسل هایی را نشان می دهد که   [x, y]این گزینه یک ردیف 

صر مرتب سازی، به صورت افقی یا عمودی در زمان جایگزینی ماوس، جابه جا می عن

 است. falseکند. مقدار پیش فرض آن 

handle 
اگر مشخص شده باشد، مرتب سازی را از ابتدا محدود می سازد، مگر اینکه 

mousedown  اتفاق بیفتد. مقدار پیش فرض آنfalse .است 

helper 
به یک عنصر کمک کننده اجازه می دهد تا مورد استفاده قرار بگیرد. مقدار پیش 

 است. originalفرض آن 

items 
مرتب سازی  DOMاین گزینه تعیین می کند که کدام آیتم ها در داخل عنصر 

 است. * <شوند. مقدار پیش فرض آن 

opacity 
تب سازی مشخص می کند. این گزینه میزان محو بودن کمک کننده را در هنگام مر

 است. falseمقدار پیش فرض آن 

placeholder 
این گزینه برای نام گروه یا در غیر اینصورت برای فضای سفید، استفاده می شود. 

 است. falseمقدار پیش فرض آن 

revert 

این گزینه تعیین می کند که آیا آیتم های قابل مرتب سازی باید با استفاده از یک 

 falseانیمیشن ساده به موقعیت های جدید خود بازگردند. مقدار پیش فرض آنها 

 است.

scroll 

تنظیم  trueاین گزینه برای غیرفعال ساختن اسکرول استفاده می شود. اگر روی 

ه لبه، اسکرول در صفحه اتفاق می افتد. مقدار شده باشد، درهنگام رسیدن ب

 است. trueپیش فرض آن 
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scrollSensitivity  

این گزینه تعداد پیکسل هایی را نشان می دهد که ماوس باید از منطقه دید خارج 

است. این گزینه تنها با  11شود تا اسکرول اتفاق بیفتد. مقدار پیش فرض آن 

 استفاده می شود. trueگزینه های اسکرول تنظیم شده به 

scrollSpeed 
آغاز می شود، نشان  این گزینه سرعت اسکرول شدن را هنگامی که اسکرول شدن

 است. 11می دهد. مقدار پیش فرض آن 

tolerance 

است که تعیین می کند که کدام وضعیت استفاده شود  Stringاین گزینه یک 

برای امتحان کردن این مطلب که آیا آیتم جابه جا شده در حال حرکت روی یک آیتم 

 است. "intersect"دیگر است. مقدار پیش فرض آن 

zIndex 
نمایش می دهد در حالیکه ذخیره   element/helperرا برای   z-indexاین گزینه 

 است. 0111شده است. مقدار پیش فرض آن 

 

 بخش بعد چند مثال کاربردی در مورد قابلیت درگ به شما نشان می دهد. 

 قابلیت پیش فرض

 انتقال نمی دهد.  ()sortableمثال زیر قابلیت مرتب سازی را توضیح می دهد و هیچ پارامتری را به متد 

<!DOCTYPE html> 
<head> 
    <title>jQuery UI Sortable - 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> 
        #sortable-1 { 
            list-style-type: none; 
            margin: 0; 
            padding: 0; 
            width: 25%; 
        } 
            #sortable-1 li { 
                margin: 0 3px 3px 3px; 
                padding: 0.4em; 

http://www.tutorialspoint.com/#option_scrollSensitivity
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                padding-left: 1.5em; 
                font-size: 17px; 
                height: 16px; 
            } 
        .default { 
            background: #cedc98; 
            border: 1px solid #DDDDDD; 
            color: #333333; 
        } 
    </style> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#sortable-1").sortable(); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <ul id="sortable-1"> 
        <li class="default">Product 1</li> 
        <li class="default">Product 2</li> 
        <li class="default">Product 3</li> 
        <li class="default">Product 4</li> 
        <li class="default">Product 5</li> 
        <li class="default">Product 6</li> 
        <li class="default">Product 7</li> 
    </ul> 
</body> 
</html> 

 

 تولیدات باال را دوباره تنظیم کنید، از ماوس برای درگ کردن آیتم ها استفاده کنید.

 distanceو  delayاستفاده از گزینه های 

توضیح    JqueryUIرا در قابلیت مرتب سازی    distance (b)و  delay (a) مثال زیر استفاده از دو گزینه ی 

 می دهد.

<!DOCTYPE html> 
<head> 
    <title>jQuery UI Sortable - 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> 
        #sortable-2, #sortable-3 { 
            list-style-type: none; 
            margin: 0; 
            padding: 0; 
            width: 25%; 
        } 
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            #sortable-2 li, #sortable-3 li { 
                margin: 0 3px 3px 3px; 
                padding: 0.4em; 
                padding-left: 1.5em; 
                font-size: 17px; 
                height: 16px; 
            } 
        .default { 
            background: #cedc98; 
            border: 1px solid #DDDDDD; 
            color: #333333; 
        } 
    </style> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#sortable-2").sortable({ 
                delay: 500 
            }); 
            $("#sortable-3").sortable({ 
                distance: 30 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <h3>Delay by 500ms</h3> 
    <ul id="sortable-2"> 
        <li class="default">Product 1</li> 
        <li class="default">Product 2</li> 
        <li class="default">Product 3</li> 
        <li class="default">Product 4</li> 
    </ul> 
    <h3>Distance Delay by 30px</h3> 
    <ul id="sortable-3"> 
        <li class="default">Product 1</li> 
        <li class="default">Product 2</li> 
        <li class="default">Product 3</li> 
        <li class="default">Product 4</li> 
    </ul> 
</body> 
</html> 

 

 

تولیدات باال را مجددا تنظیم کنید و از ماوس برای درگ کردن آیتم ها استفاده کنید. به خاطر جلوگیری از مرتب 

سازی تصادفی چه با زمان و چه با فاصله، ما چند هزارم ثانیه برای عنصری تنظیم کرده ایم که قبل از شروع 

 نیز انجام داده ایم. distanceتفاده از گزینه ی شدن مرتب سازی نیاز به درگ شدن دارد. ما این کار را با اس
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 placeholderاستفاده از 

 نشان می دهد.  JqueryUIرا در عملکرد مرتب سازی  placeholderمثال زیر استفاده از گزینه ی 

<!DOCTYPE html> 
<head> 
    <title>jQuery UI Sortable - 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> 
        #sortable-4 { 
            list-style-type: none; 
            margin: 0; 
            padding: 0; 
            width: 25%; 
        } 
            #sortable-4 li { 
                margin: 0 3px 3px 3px; 
                padding: 0.4em; 
                padding-left: 1.5em; 
                font-size: 17px; 
                height: 16px; 
            } 
        .highlight { 
            border: 1px solid red; 
            font-weight: bold; 
            font-size: 45px; 
            background-color: #333333; 
        } 
        .default { 
            background: #cedc98; 
            border: 1px solid #DDDDDD; 
            color: #333333; 
        } 
    </style> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#sortable-4").sortable({ 
                placeholder: "highlight" 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <ul id="sortable-4"> 
        <li class="default">Product 1</li> 
        <li class="default">Product 2</li> 
        <li class="default">Product 3</li> 
        <li class="default">Product 4</li> 
        <li class="default">Product 5</li> 
        <li class="default">Product 6</li> 
        <li class="default">Product 7</li> 
    </ul> 
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</body> 
</html> 

 dropOnEmptyو  connectWithاستفاده از گزینه های 

را در عملکرد مرتب     dropOnEmpty(b)و  connectWith (a) مثال زیر استفاده از گزینه های 

 توضیح می دهد.    JqueryUIسازی 

<!DOCTYPE html> 
<head> 
    <title>jQuery UI Sortable - 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> 
        #sortable-5, #sortable-6, #sortable-7 { 
            list-style-type: none; 
            margin: 0; 
            padding: 0; 
            width: 20%; 
            float: left; 
        } 
            #sortable-5 li, #sortable-6 li, #sortable-7 li { 
                margin: 0 3px 3px 3px; 
                padding: 0.4em; 
                padding-left: 1.5em; 
                font-size: 17px; 
                height: 16px; 
            } 
        .default { 
            background: #cedc98; 
            border: 1px solid #DDDDDD; 
            color: #333333; 
        } 
    </style> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#sortable-5, #sortable-6").sortable({ 
                connectWith: "#sortable-5, #sortable-6" 
            }); 
            $("#sortable-7").sortable({ 
                connectWith: "#sortable-5", 
                dropOnEmpty: false 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <ul id="sortable-5"> 
        <h3>List 1</h3> 
        <li class="default">A</li> 
        <li class="default">B</li> 
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        <li class="default">C</li> 
        <li class="default">D</li> 
    </ul> 
    <ul id="sortable-6"> 
        <h3>List 2</h3> 
        <li class="default">a</li> 
        <li class="default">b</li> 
        <li class="default">c</li> 
        <li class="default">d</li> 
    </ul> 
    <ul id="sortable-7"> 
        <h3>List 3</h3> 
        <li class="default">e</li> 
        <li class="default">f</li> 
        <li class="default">g</li> 
        <li class="default">h</li> 
    </ul> 
</body> 
</html> 

 

، connectWithو بالعکس، با انتقال یک انتخابگر به  List 2به لیست دیگر  List1آیتم ها را از یک لیست 

و سپس انتقال  CSSمرتب سازی کنید. این کار به وسیله ی گروه بندی همه ی لیست های مرتبط با یک گروه 

 (.sortable-connectWith: '#sortable# ,5-6) برای مثال :  ، انجام می شود.sortableآن گروه به عملکرد 

ید. همانطور که گزینه ی درگ کن List 1یا  List2به  List 3سعی کنید آیتم ها را به تحت عنوان 

dropOnEmpty  را بهfalse  .تنظیم کرده ایم، دراپ کردن این آیتم ها امکان پذیر نیست 

 sortable ("action", [params]).(selector, context)$متد 

می تواند اکشنی را روی عناصر قابل مرتب شدن انجام دهد، از جمله  sortable (action, params)متد 

جلوگیری از جایگزینی. این اکشن به عنوان یک رشته در اولین برهان تعیین شده و به طور انتخابی، یک یا چند 

param  .براساس اکشن ارائه شده، ایجاد می شوند 

نیستند، که می توانیم به شکل رشته از آنها استفاده   jQuery اساسا اکشن ها در اینجا چیزی به جز متدهای 

 کنیم. 

 ترکیب:

$(selector, context).sortable ("action", [params]); 
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 جدول زیر اکشن های مربوط به این متد را ارائه می دهد:

 

Action Description 

cancel() 
بین گرداننده ها برای دریافت این اکشن عملکرد مرتب سازی فعلی را کنسل می کند. این متد در 

 مرتب سازی و متوقف کردن آن، بسیار مفید است. این متد هیچ برهانی نمی پذیرد.

destroy() 
خود   pre-initاین اکشن عملکرد قابلیت مرتب سازی را کامال حذف می کند و عناصر را به حالت 

 بازمی گرداند. این متد هیچ برهانی نمی پذیرد.

disable() 

اکشن هرگونه قابلیت مرتب سازی را در مجموعه غیرفعال می سازد. به هرحال قابلیت مرتب  این

سازی عناصر حذف نمی شود و با فراخوانی متغیر فعال این متد، قابل بازگشت است. این متد 

 هیچ برهانی نمی پذیرد.

enable() 

فعال می سازد. دقت موعه، در مج sortableقابلیت مرتب سازی را مجددا روی هر کدام از عناصر 

این متد هیچ را به هیچ کدام از عناصر اضافه نمی کند.  sortabilityداشته باشید که این متد 

 برهانی نمی پذیرد.

option( 

optionName ) 

 optionNameتعیین شده را دریافت می کند، که   optionNameاین اکشن مقدار مربوط به 

 نام گزینه ای است که دریافت می کنیم.

option() 
را  hashرا دریافت می کند که گزینه های قابل مرتب سازی   key/valueآبجکتی حاوی جفت های 

 نمایش می دهند. این متد هیچ برهانی نمی پذیرد.

option( 

optionName, 

value ) 

تعیین شده، تنظیم می کند، که   optionNameاین اکشن مقدار گزینه ی قابل مرتب سازی را با 

optionName   نام گزینه ای است برای تنظیم وvalue  مقداری است که برای گزینه تنظیم می

 شود.



 

82 
 7 واحد - 165 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

option( options ) 
نقشه ای است از جفت های  optionsتنظیم می کند. در اینجا  sortableیک یا چند گزینه را برای 

option-value  .برای تنظیم 

refresh() 

این اکشن در صورت لزوم لیست آیتم ها را تازه سازی می کند. این متد هیچ برهانی را نمی 

اضافه  sortableپذیرد. فراخوانی این متد باعث می شود آیتم های جدید برای تشخیص به 

 شوند.

toArray( options ) 

ترتیب ذخیره شده، بازمی از عناصر قابل مرتب سازی را در  idاین متد یک ردیف از مقادیر 

را به عنوان پارامتر خود دارد تا ترتیب ذهیره شده را به حالت شخصی  optionsگرداند. این متد 

 در آورد.

serialize( options 

) 
 شکل گرفته است. sortableسریالی شده را بازمی گرداند که از  queryاین متد یک رشته ی 

refreshPositions() 
این متد بیشتر به صورت داخلی برای تازه سازی اطالعات حافظهی داخلی استفاده می شود. این 

 را نمی پذیرد. (argument)متد هیچ برهانی 

widget() 
حاوی عنصر قابل مرتب سازی را باز می گرداند. این متد هیچ   jQueryاین متد یک آبجکت 

 را نمی پذیرد. (argument)برهانی 

 

 

 مثال:

اکنون اجازه بدهید مثالی را بررسی کنیم که از اکشن های جدول باال استفاده می کند. مثال زیر استفاده از متد 

toArray( options )  .را توضیح می دهد 

<!DOCTYPE html> 
<head> 
    <title>jQuery UI Sortable - Example</title> 
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    <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> 
        #sortable-8 { 
            list-style-type: none; 
            margin: 0; 
            padding: 0; 
            width: 25%; 
            float: left; 
        } 
            #sortable-8 li { 
                margin: 0 3px 3px 3px; 
                padding: 0.4em; 
                padding-left: 1.5em; 
                font-size: 17px; 
                height: 16px; 
            } 
        .default { 
            background: #cedc98; 
            border: 1px solid #DDDDDD; 
            color: #333333; 
        } 
    </style> 
    <script> 
        $(function () { 
            $('#sortable-8').sortable({ 
                update: function (event, ui) { 
                    var productOrder = $(this).sortable('toArray').toString(); 
                    $("#sortable-9").text(productOrder); 
                } 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <ul id="sortable-8"> 
        <li id="1" class="default">Product 1</li> 
        <li id="2" class="default">Product 2</li> 
        <li id="3" class="default">Product 3</li> 
        <li id="4" class="default">Product 4</li> 
    </ul> 
    <br> 
    <h3><span id="sortable-9"></span></h3> 
</body> 
</html> 

 

مرتب سازی آیتم ها را امتحان کنید، ترتیب آیتم ها در پایین نمایش داده شده است. در اینجا ما 

$(this).sortable('toArray').toString()  را فرا می خوانیم که لیستی از همه ی آیتم هایid  ارائه می دهد

 به نظر برسد.   1,2,3,4و ممکن است به صورت 
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 مدیریت رویداد روی عناصر قابل مرتب سازی

متدهایی را ارائه می  JqueryUIکه در بخش های قبلی مشاهده کردیم،   sortable (options)عالوه بر متد 

 دهد که برای یک رویداد خاص آغاز می شوند. این متدها در جدول زیر ارائه شده اند:

 

Event Method Description 

activate(event, ui) 
این رویداد متصل آغاز می شود،  sortableهنگامی که یک عملکرد مرتب سازی روی یک 

 شروع به کار می کند.

beforeStop(event, ui) 
زمانی که یک عملکرد مرتب سازی رو به پایان است، این رویداد با کمک کننده و 

placeholder  ،شروع می شود.که هنوز معتبر هستند 

change(event, ui) 
تغییر دهد، این رویداد آغاز می  DOMزمانی که عنصر مرتب شده موقعیت خود را در داخل 

 شود.

create(event, ui)  هنگامی کهsortable .ایجاد می شود، این رویداد آغاز می شود 

deactivate(event, ui) 
متصل  sortableوفتی که یک مرتب سازی متصل متوقف می شود و در حال نشر روی 

 است، این رویداد آغاز می شود.

out(event, ui)  سازی از لیست متصل دور می شود.این رویداد زمانی آغاز می شود که آیتم مرتب 

over(event, ui) 
وارد لیست اتصال می  (sort)این رویداد وقتی آغاز می شود که یک آیتم مرتب سازی 

 شود.

receive(event, ui) 
این رویداد زمانی آغاز می شود که یک لیست اتصال یک آیتم مرتب سازی از یک لیست 

 دیگر دریافت کرده است.
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remove(event, ui) 
از لیست اتصال حذف شده و به لیست  sortاین رویداد زمانی آغاز می شود که آیتم 

 دیگری درگ می شود.

sort(event, ui) .این رویداد مکررا با حرکت ماوس در زمان یک عملکرد مرتب سازی آغاز می شود 

start(event, ui)  عملکرد مرتب سازی آغاز می شود.این رویداد زمانی آغاز می شود که یک 

stop(event, ui) .این رویداد زمانی آغاز می شود که یک عملکرد مرتب سازی به پایان رسیده است 

update(event, ui) 
این رویداد زمانی آغاز می شود که یک عملکرد مرتب سازی متوقف شده و موقعیت آیتم نیز 

 تغییر کرده است.

 

 مثال:

نشان می دهد. این مثال در واقع استفاده از  dropمثال زیر استفاده از متدهای رویداد را در زمان عملکرد 

 را توضیح می دهد.  stopو  start ,receive متدهای 

<!DOCTYPE html> 
<head> 
    <title>jQuery UI Sortable - 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> 
        #sortable-10, #sortable-11 { 
            list-style-type: none; 
            margin: 0; 
            padding: 0; 
            width: 80%; 
        } 
            #sortable-10 li, #sortable-11 li { 
                margin: 0 3px 3px 3px; 
                padding: 0.4em; 
                padding-left: 1.5em; 
                font-size: 17px; 
                height: 16px; 
            } 
        .highlight { 
            border: 1px solid #000000; 
            font-weight: bold; 
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            font-size: 45px; 
            background-color: #cedc98; 
        } 
        .default { 
            background: #cedc98; 
            border: 1px solid #DDDDDD; 
            color: #333333; 
        } 
        .wrap { 
            display: table-row-group; 
        } 
        .wrap1 { 
            float: left; 
            width: 100px; 
        } 
    </style> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#sortable-10").sortable({ 
                start: function (event, ui) { 
                    $("span#result").html($("span#result").html() 
                       + "<b>start</b><br>"); 
                }, 
                receive: function (event, ui) { 
                    $("span#result").html($("span#result").html() 
                       + ", receive"); 
                }, 
                stop: function (event, ui) { 
                    $("span#result").html($("span#result").html() 
                       + "<b>stop</b><br>"); 
                } 
            }); 
            $("#sortable-11").sortable({ 
                connectWith: "#sortable-10, #sortable-11" 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <div class="wrap"> 
        <div class="wrap1"> 
            <h3>List 1</h3> 
            <ul id="sortable-10"> 
                <li class="default">A</li> 
                <li class="default">B</li> 
                <li class="default">C</li> 
                <li class="default">D</li> 
            </ul> 
        </div> 
        <div class="wrap1"> 
            <h3>List 2</h3> 
            <ul id="sortable-11"> 
                <li class="default">a</li> 
                <li class="default">b</li> 
                <li class="default">c</li> 
                <li class="default">d</li> 
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            </ul> 
        </div> 
    </div> 
    <hr /> 
    <span id=result></span> 
</body> 
</html> 

 

 startو  stopمرتب سازی کنید، مشاهده خواهید کرد که پیغام در رویداد  List 1سعی کنید آیتم ها را در 

 receiveقرار دهید، مجددا یک پیغام روی رویداد  List 1به  List 2نمایش داده می شود. اکنون آیتم ها را از 

 نمایش داده می شود.  

Accordion Widget 

Accordion Widget  درjQueryUI   یک نگهدارنده ی محتوا قابل ارتقا و پیش ساخته بر اساسjQuery  

 ()accordion متد   jQueryاست که به بخش های مختلفی تقسیم می شود که احتماال شبیه به تب هستند. 

 را برای دستیابی به این امر ارائه می دهد. 

 ترکیب:

 فرم استفاده می شودبه دو  ()accordion متد 

$(selector, context).accordion (options) Method 

$(selector, context).accordion ("action", params) Method 

 

 accordion (options.(selector, contextمتد $)

و محتوای آن باید مانند یک منوهای  HTMLاعالم می کند که یک عنصر  accordion (options)متد 

accordion   تنظیم و مورد بررسی قرار بگیرند. پارامترoptions  آبجکتی است که ظاهر و رفتار منوی مورد نظر

 را تعیین می کند. 

$(selector, context).accordion (options); 
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یک همزمان ارائه دهید. اگر بیشتر از  javascriptشما می توانید یک یا چند گزینه را با استفاده از آبجکت 

 گزینه برای ارائه وجود دارد، آنها را می توانید با استفاده از کاما مانند زیر، جدا کنید:

$(selector, context).accordion({option1: value1, option2: value2..... }); 

 جدول زیر گزینه های مختلفی را که با این متد استفاده می شوند، ارائه می کند:

Option Description 

active 

ایندکس مربوط به منویی را که باز است، وقتی که صفحه برای اولین بار دیده می شود، نشان می دهد. 

 است، به عنوان مثال اولین منو. 1مقدار پیش فرض آن 

Option - active 

Indicates the index of the menu that is open when the page is first accessed. By 

default its value is 0, i.e the first menu. 

ایندکس منویی که باز است را نشان می دهد، وقتی صفحه برای اولین بار دیده می شود. مقدار پیش 

 است، به عنوان مثال اولین منو. 1فرض آن 

 می تواند از انواع زیر باشد:

 Boolean اگر روی :false  .الزم است که گزینه ی تنظیم شده باشد، همه ی پنل ها را خراب می کند

collapsible  رویtrue .تنظیم شده باشد 

 Integer محور از پنل که فعال است. یک مقدار منفی پنل را از آخرین پنل، به عقب می  1: یک شاخص

 راند.

    $(".selector").accordion({ active: 2 });  

animate 
این گزینه برای تنظیم چگونگی محرک سازی پنل های در حال تغییر استفاده می شود. مقدار پیش فرض 

 است. {}آن 
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Option - animate 

این گزینه برای امتحان کردن چگونگی حرکت پنل های در حال تغییر استفاده می شود. مقدار پیش فرض 

 است. {}آن 

 این گزینه می تواند از انواع زیر باشد:

 Boolean مقدار :false .انیمیشن ها را غیرفعال خواهد کرد 

 Number.طول دوره به هزارم ثانیه می باشد : 

 String نام :easing .برای استفاده با مدت زمان به طور پیش فرض 

 Object تنظیمات انیمیشن با پراپرتی های :easing  وduration. 

 

    $(".selector").accordion(    { animate: "bounceslide" }    );  

collapsible 

تنظیم شده باشد، به یوزرها اجازه می دهد تا با کلیک کردن روی یک منو آن را  trueوقتی این گزینه روی 

 falseببندند. به طور پیش فرض کلیک کردن روی تیتر پنل باز، هیچ تاثیری ندارد. مقدار پیش فرض آن 

 است.

Option - collapsible 

تنظیم شده باشد، به یوزرها اجازه می دهد تا با کلیک کردن روی یک منو آن را  trueوقتی این گزینه روی 

 falseببندند. به طور پیش فرض کلیک کردن روی تیتر پنل باز، هیچ تاثیری ندارد. مقدار پیش فرض آن 

 است.

$(".selector").accordion({ collapsible: true }    ); 

disabled 
را غیرفعال می کند. مقدار پیش فرض آن  accordionتنظیم شده باشد،  trueوقتی این گزینه روی 

false .است 
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Option - disabled 

را غیرفعال می کند. مقدار پیش فرض آن  accordionتنظیم شده باشد،  trueوقتی این گزینه روی 

false .است 

$(".selector").accordion({ disabled: true }); 

event 

تعیین می کند. مقدار پیش فرض آن  accordionاین گزینه رویداد استفاده شده برای انتخاب تیتر یک 

click .است 

Option - event 

تعیین می کند. مقدار پیش فرض آن  accordionاین گزینه رویداد استفاده شده برای انتخاب تیتر یک 

click .است 

$(".selector").accordion({ event: "mouseover" }); 

header 

این گزینه یک انتخابگر یا یک عنصر را برای رد شدن از الگوی پیش فرض برای تشخیص عناصر تیتر، تعیین 

 است.  li > :first-child,> :not(li):even >می کند. مقدار پیش فرض آن 

Option - header 

$(".selector").accordion({ header: "h3" }); 

heightStyle 

 است. autoو پنل ها استفاده می شود. مقدار پیش فرض آن   accordionاین گزینه برای کنترل طول 

Option - heightStyle 

 است. autoو پنل ها استفاده می شود. مقدار پیش فرض آن   accordionاین گزینه برای کنترل طول 

 عبارتند از:مقادیر ممکن 
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 auto.همه ی پنل ها براساس طول بلندترین پنل تنظیم خواهند شد : 

 fill براساس طول :accordion' .اصلی به میزان طول در دسترس گسترده می شود 

 content.هر پنل دارای طولی به انداره ی محتوای آن است : 

$(".selector").accordion({ heightStyle: "fill" }); 

icons 

این گزینه آبجکتی است که آیکن هایی را تعریف می کند که برای سمت چپ تیتر متن، برای پنل های باز و 

تعیین می شود، در  headerبسته، تعریف می کند. آیکن مورد استفاده برای پنل های بسته به عنوان نام 

تعیین می شود. مقدار پیش فرض آن   headerSelectedحالیکه آیکن مورد استفاده برای پنل های باز 

is { "header": "ui-icon-triangle-1-e", "activeHeader": "ui-icon-triangle-1-s" } .است 

Option – icons 

این گزینه آبجکتی است که آیکن هایی را تعریف می کند که برای سمت چپ تیتر متن، برای پنل های باز و 

تعیین می شود، در  headerاستفاده برای پنل های بسته به عنوان نام  بسته، تعریف می کند. آیکن مورد

تعیین می شود. مقدار پیش فرض آن   headerSelectedحالیکه آیکن مورد استفاده برای پنل های باز 

is { "header": "ui-icon-triangle-1-e", "activeHeader": "ui-icon-triangle-1-s" } .است 

$(".selector").accordion({ icons: { "header": "ui-icon-plus", "activeHeader": "ui-icon-

minus" } } ); 

 ارائه می شود.  accordion widgetبخش بعدی چند مثال کاربردی در رابطه با قابلیت 

 قابلیت پیش فرض

 توضیح می دهد.  ()accordionرا بدون انتقال پارامتر در متد  accordion widgetمثال زیر قابلیت ساده ی 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Accordion 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> 
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    <script src="http://code.jquery.com/ui/1.10.4/jquery-ui.js"></script> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#accordion-1").accordion(); 
        }); 
    </script> 
    <style> 
        #accordion-1 { 
            font-size: 14px; 
        } 
    </style> 
</head> 
<body> 
    <div id="accordion-1"> 
        <h3>Tab 1</h3> 
        <div> 
            <p> 
                Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, 
                sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
                Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
                laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
            </p> 
        </div> 
        <h3>Tab 2</h3> 
        <div> 
            <p> 
                Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, 
                sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
                Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
                laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
            </p> 
        </div> 
        <h3>Tab 3</h3> 
        <div> 
            <p> 
                Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, 
                sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
                Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
                laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
            </p> 
        </div> 
    </div> 
</body> 
</html> 

 

کلیک کنید تا محتوای شکسته شده به بخش های منطقی را گسترش  (Tab 1,Tab 2,Tab 3)روی عنوان ها 

 (. expand/collapse)داده / خراب کنید 
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 collapsibleاستفاده از 

 توضیح می دهد:  JqueryUIاز  accordion widgetرا در  collapsibleمثال زیر استفاده از گزینه ی 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Accordion 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> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#accordion-2").accordion({ 
                collapsible: true 
            }); 
        }); 
    </script> 
    <style> 
        #accordion-2 { 
            font-size: 14px; 
        } 
    </style> 
</head> 
<body> 
    <div id="accordion-2"> 
        <h3>Tab 1</h3> 
        <div> 
            <p> 
                Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, 
                sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
                aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
                ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
            </p> 
        </div> 
        <h3>Tab 2</h3> 
        <div> 
            <p> 
                Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, 
                sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
                aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
                ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
            </p> 
        </div> 
        <h3>Tab 3</h3> 
        <div> 
            <p> 
                Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, 
                sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
                aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
                ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
            </p> 
            <ul> 



 

94 
 7 واحد - 165 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

                <li>List item one</li> 
                <li>List item two</li> 
                <li>List item three</li> 
            </ul> 
        </div> 
    </div> 
</body> 
</html> 

 

کلیک کنید، این باعث سقوط بخش  accordionتنظیم کرده ایم. روی تیتر  trueرا به  collapsibleدر اینجا 

 فعال می شود. 

 heightStyleاستفاده از 

 توضیح می دهد.  JqueryUIاز  accordion widgetرا در  heightStyleمثال زیر استفاده از گزینه های 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Accordion 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> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#accordion-3").accordion({ 
                heightStyle: "content" 
            }); 
            $("#accordion-4").accordion({ 
                heightStyle: "fill" 
            }); 
        }); 
    </script> 
    <style> 
        #accordion-3, #accordion-4 { 
            font-size: 14px; 
        } 
    </style> 
</head> 
<body> 
    <h3>Height style-content</h3> 
    <div style="height:250px"> 
        <div id="accordion-3"> 
            <h3>Tab 1</h3> 
            <div> 
                <p> 
                    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, 
                    sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
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                    magna aliqua. 
                </p> 
                <ul> 
                    <li>List item one</li> 
                    <li>List item two</li> 
                    <li>List item three</li> 
                    <li>List item four</li> 
                    <li>List item five</li> 
                </ul> 
            </div> 
            <h3>Tab 2</h3> 
            <div> 
                <p> 
                    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, 
                    sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
                    magna aliqua. 
                </p> 
            </div> 
            <h3>Tab 3</h3> 
            <div> 
                <p> 
                    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, 
                    sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
                    magna aliqua. 
                </p> 
            </div> 
        </div> 
    </div><br><br> 
    <h3>Height style-Fill</h3> 
    <div style="height:250px"> 
        <div id="accordion-4"> 
            <h3>Tab 1</h3> 
            <div> 
                <p> 
                    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
                    elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore 
                    et dolore magna aliqua. 
                </p> 
                <ul> 
                    <li>List item one</li> 
                    <li>List item two</li> 
                    <li>List item three</li> 
                    <li>List item four</li> 
                    <li>List item five</li> 
                </ul> 
            </div> 
            <h3>Tab 2</h3> 
            <div> 
                <p> 
                    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
                    elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore 
                    et dolore magna aliqua. 
                </p> 
            </div> 
            <h3>Tab 3</h3> 
            <div> 
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                <p> 
                    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
                    elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore 
                    et dolore magna aliqua. 
                </p> 
            </div> 
        </div> 
    </div> 
</body> 
</html> 

 

تنظیم  contentاست که بر روی  heightStyle وجود دارد که اولی دارای گزینه ی  accordionدر اینجا دو 

دارای  accordionاجازه می دهد تا طول اصلی خود را حفظ کنند. دومین  accordionشده که به پنل های 

را به طول  accordionتنظیم شده است، متن به طور خودکار ابعاد  fillاست که روی  heightStyleگزینه ی 

 ظرف اصلی تنظیم می کند. 

 

 accordion ("action", params).(selector, context)$متد 

اجرا می کند، مانند  accordionمی تواند یک اکشن را روی عناصر   accordion(action", params")متد 

. این اکشن به عنوان یک رشته در اولین برهان accordionانتخاب کردن/ از حالت انتخاب در آوردن منوی 

می توانند همه ی منوها را غیرفعال می سازد.( اکشن هایی را که  "disable"تعیین می شود ) برای مثال 

 منتقل شوند، در جدول زیر بررسی کنید.

$(selector, context).accordion ("action", params); 

 جدول زیر اکشن های مختلفی را لیست می کند که با این متد استفاده می شوند:

 

Action Description 
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destroy 

را از یک عنصر به طور کامل از بین می برد. عناصر  accordionاین اکشن قابلیت 

 خود بازمی گردند.  pre-initبه وضعیت 

Action - destroy 

را از یک عنصر به طور کامل از بین می برد. عناصر  accordionاین اکشن قابلیت 

 خود بازمی گردند.  pre-initبه وضعیت 

    $(".selector").accordion("destroy");  

disable 

این اکشن منوها را غیرفعال می کند. هیچ کلیک کردنی به حساب نمی آید. این 

 متد هیچ برهانی را نمی پذیرد.

Action - disable 

این اکشن منوها را غیرفعال می کند. هیچ کلیک کردنی به حساب نمی آید. این 

 متد هیچ برهانی را نمی پذیرد.

    $(".selector").accordion("disable"); 

enable 

این اکشن همه ی منوها را مجددا فعال می سازد. کلیک کردن ها دوباره در نظر 

 گرفته می شوند. این متد هیچ برهانی را نمی پذیرد.

Action - enable 

این اکشن همه ی منوها را مجددا فعال می سازد. کلیک کردن ها دوباره در نظر 

 را نمی پذیرد.گرفته می شوند. این متد هیچ برهانی 

$(".selector").accordion("enable"); 
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option( optionName ) 

تعیین  optionNameرا با  accordionاین اکشن آخرین مقدار مرتبط به عنصر 

 را به عنوان برهان در نظر می گیرد. Stringشده، دریافت می کند و مقدار یک 

Action - option( optionName ) 

تعیین  optionNameرا با  accordionاین اکشن آخرین مقدار مرتبط به عنصر 

 را به عنوان برهان در نظر می گیرد. Stringشده، دریافت می کند و مقدار یک 

var isDisabled = $(".selector").accordion("option", "disabled"); 

 

option 

را دریافت می کند که گزینه   key/valueاین اکشن یک آبجکت حاوی جفت های 

 را نمایش می دهد. accordionمربوط به  hashفعلی های 

Action - option 

را دریافت می کند که گزینه   key/valueاین اکشن یک آبجکت حاوی جفت های 

 را نمایش می دهد. accordionمربوط به  hashفعلی های 

var options = $(".selector").accordion("option"); 

option( optionName, value ) 

تعیین شده را   optionNameمربوط به  accordionاین اکشن مقدار گزینه ی 

 تنظیم می کند.

Action - option( optionName, value ) 

تعیین شده را   optionNameمربوط به  accordionاین اکشن مقدار گزینه ی 

 تنظیم می کند.

$(".selector").accordion("option", "disabled", true); 
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option( options ) 

 تنظیم می کند. accordionاین اکشن یک یا چند گزینه را برای 

Action - option( options ) 

در واقع  Optionsتنظیم می کند.  accordionاین اکشن یک یا چند گزینه را برای 

 برای تنظیم.  option-valueنقشه ای است از جفت های 

$(".selector").accordion("option", { disabled: true }); 

 

refresh 

اضافه شده یا از آن  DOMاین اکشن هر تیتر و پنلی را که به طور مستقیم به 

را مجددا  accordionحذف شدند را پردازش می کند. سپس طول پنل های 

دارد. این متد   heightStyleمحاسبه می کند. نتایج بستگی به محتوا و گزینه ی 

 هیچ برهانی را نمی پذیرد.

Action - refresh 

اضافه شده یا از آن  DOMاین اکشن هر تیتر و پنلی را که به طور مستقیم به 

را مجددا  accordionحذف شدند را پردازش می کند. سپس طول پنل های 

دارد. این متد   heightStyleمحاسبه می کند. نتایج بستگی به محتوا و گزینه ی 

 هیچ برهانی را نمی پذیرد.

$(".selector").accordion("refresh"); 

 

widget 
-uiرا بازمی گرداند، عنصری که با نام گروه   accordion widgetاین اکشن عنصر  

accordion   .تفسیر می شود 
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Action - widget 

-uiرا بازمی گرداند، عنصری که با نام گروه   accordion widgetاین اکشن عنصر  

accordion   .تفسیر می شود 

var widget = $(".selector").accordion("widget"); 

 

 مثال:

)option اکنون اجازه بدهید مثالی را در مورد اکشن های جدول باال بررسی کنیم. مثال زیر استفاده از متد 

 optionName, value )  .را توضیح می دهد 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Accordion 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> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#accordion-5").accordion({ 
                disabled: false 
            }); 
            $("input").each(function () { 
                $(this).change(function () { 
                    if ($(this).attr("id") == "disableaccordion") { 
                        $("#accordion-5").accordion("option", "disabled", true); 
                    } else { 
                        $("#accordion-5").accordion("option", "disabled", false); 
                    } 
                }); 
            }); 
        }); 
    </script> 
    <style> 
        #accordion-5 { 
            font-size: 14px; 
        } 
    </style> 
</head> 
<body> 
    <div id="accordion-5"> 
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        <h3>Tab 1</h3> 
        <div> 
            <p> 
                Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, 
                sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
                aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
                exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
                commodo consequat. 
            </p> 
        </div> 
        <h3>Tab 2</h3> 
        <div> 
            <p> 
                Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, 
                sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
                aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
                exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
                commodo consequat. 
            </p> 
        </div> 
        <h3>Tab 3</h3> 
        <div> 
            <p> 
                Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, 
                sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
                aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
                exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
                commodo consequat. 
            </p> 
            <ul> 
                <li>List item one</li> 
                <li>List item two</li> 
                <li>List item three</li> 
            </ul> 
        </div> 
    </div> 
    <div style="margin-top:30px"> 
        <input type="radio" name="disable" id="disableaccordion" 
               value="disable">Disable accordion 
        <input type="radio" name="disable" id="enableaccordion" checked 
               value="enable">Enable accordion 
    </div> 
</body> 
</html> 

 

ها را توضیح دادیم. برای بررسی هر اکشن، دکمه های مربوط را  accordionدر اینجا فعالسازی و غیرفعالسازی 

 انتخاب کنید. 
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 accordionمدیریت رویداد روی عناصر 

متدهایی را ارائه می  JqueryUIکه در بخش های قبل مشاهده کردیم،  accordion (options)عالوه بر متد 

 دادها در زیر ارائه شده اند:دهد که برای یک رویداد خاص آغاز می شوند. این روی
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Event Method Description 

activate(event, ui)  این رویداد وقتی آغاز می شود که یک منو فعال می شود. این رویداد تنها برای

،  accordion widgetفعالسازی پنل کاربرد دارد و برای پنل اصلی، در هنگام ایجاد 

 استفاده نمی شود.

Event - activate(event, ui) 

این رویداد وقتی آغاز می شود که یک منو فعال می شود. این رویداد تنها برای 

،  accordion widgetفعالسازی پنل کاربرد دارد و برای پنل اصلی، در هنگام ایجاد 

است. مقادیر  Objectاز نوع  uiو  Eventاستفاده نمی شود. در حالیکه رویداد از نوع 

 عبارتند از: uiممکن برای 

newHeader یک آبجکت :jQuery   که تیتری را نمایش می دهد که اخیرا فعال

 بوده است.

oldHeader یک آبجکت :jQuery .را نشان می دهد که اخیرا غیرفعال شده است 

newPanel یک آبجکت :jQuery  است که  پنلی را نشان می دهد که اخیرا فعال

 بود.

oldPanel یک آبجکت :jQuery  است که  پنلی را نشان می دهد که اخیرا غیر

 فعال بود.

    $(".selector").accordion({  activate: function (event, ui) { } }); 

beforeActivate(event, ui)  این رویداد قبل از فعالسازی پنل، آغاز می شود. برای جلوگیری از فعالسازی پنل، این

 شود.رویداد می تواند کنسل 
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Event - beforeActivate(event, ui) 

این رویداد قبل از فعالسازی پنل، آغاز می شود. برای جلوگیری از فعالسازی پنل، این 

است . مقادیر  objectاز نوع  uiو  Eventرویداد می تواند کنسل شود. رویداد از نوع 

 عبارتند از: uiممکن برای 

newHeader یک آبجکت :jQuery   تیتری را نشان می دهد که قرار است که

 است فعالسازی شود.

oldHeader یک آبجکت :jQuery   است که تیتری را نشان می دهد که قرار است

 غیر فعالسازی شود.

newPanel یک آبجکت :jQuery   است که پنلی را نشان می دهد که قرار است

 فعالسازی شود.

oldPanel یک آبجکت :jQuery  شان می دهد که قرار است است که پنلی را ن

 غیرفعالسازی شود.

 

$(".selector").accordion({beforeActivate: function (event, ui) { }}); 

create(event, ui)  این رویداد با ایجادaccordion .ایجاد می شود 

Event - create(event, ui) 

از نوع  uiو  Eventایجاد می شود. در آن رویداد از نوع  accordionاین رویداد با ایجاد 

object  است. مقادیر ممکن برایui :عبارتند از 

 header یک آبجکت :jQuery .است که  تیتر فعال را نمایش می دهد 
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 مثال:

توضیح می دهد. این مثال استفاده از رویدادهای  accordion widgetsمثال زیر استفاده از متد رویداد را در 

 beforeActive ,create  وactive   .را توضیح می دهد 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Accordion 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> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#accordion-6").accordion({ 
                create: function (event, ui) { 
                    $("span#result").html($("span#result").html() + "<b>Created</b><br>"); 
                }, 
                beforeActivate: function (event, ui) { 
                    $("span#result").html($("span#result").html() + ", <b>beforeActivate</b><br>"); 
                }, 
                activate: function (event, ui) { 
                    $("span#result").html($("span#result").html() + "<b>activate</b><br>"); 
                } 
            }); 
        }); 
    </script> 
    <style> 
        #accordion-6 { 
            font-size: 14px; 
        } 
    </style> 
</head> 
<body> 
    <div id="accordion-6"> 
        <h3>Tab 1</h3> 
        <div> 
            <p> 
                Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, 
                sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
                magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
                exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
                commodo consequat. 
            </p> 
        </div> 
        <h3>Tab 2</h3> 

 panel یک آبجکت :jQuery .است که  پنل فعال را نمایش می دهد 

$(".selector").accordion({create: function (event, ui) { }}); 
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        <div> 
            <p> 
                Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, 
                sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
                magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
                exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
                commodo consequat. 
            </p> 
        </div> 
        <h3>Tab 3</h3> 
        <div> 
            <p> 
                Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, 
                sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
                magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
                exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
                commodo consequat. 
            </p> 
            <ul> 
                <li>List item one</li> 
                <li>List item two</li> 
                <li>List item three</li> 
            </ul> 
        </div> 
    </div> 
    <hr /> 
    <span id=result></span> 
</body> 
</html> 

 در اینجا متنی را براساس رویدادها در پایین نمایش می دهیم. 

JqueryUI - Autocomplete 

Autocompletion  مکانیزمی است که به طور مداوم در وب سایت های مدرن برای ارائه ی لیستی از

 رپیشنهادات به کاربرها برای اولین حرفی که در تکست باکس تایپ کرده، استفاده می شود. سپس کارب

می تواند یک آیتم را از لیست انتخاب کند که در فیلد ورودی نمایش داده خواهد شد. این ویژگی باعث می 

 شود کاربر مجبور به وارد کردن کامل یک لغت یا مجموعه ای لغات نباشد. 

jQuery  یک ویجتautocomplete   کنترلی که بسیار مشابه یک  –را ارائه می دهد<select> 

dropdown  کار می کند، اما انتخاب ها را فیلتر می کند تا تنها مواردی را نمایش دهد که کاربر در حال تایپ

برای ایجاد لیست پیشنهادات در زیر فیلد   ()autocomplete متد  jQueryدر یک کنترل می باشد. 

 تایل جدید را بدهد. را به عناصر اضافه می کند تا به آنها اس CSSورودی، ارائه می دهد و گروه های جدید 
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تبدیل شود، یعنی   Autocompleteهر فیلدی که می تواند یک ورودی دریافت کند، می تواند به یک 

 .contenteditable، و عناصری با ویژگی  <textarea>، عناصر  <input>عناصر 

 به دو فرم زیر استفاده می شود ()autocompleteمتد 

$(selector, context).autocomplete (options) Method 

$(selector, context).autocomplete ("action", params) Method 

  autocomplete (options).(selector, context)$متد 

باید به عنوان یک فیلد  <HTML <inputاعالم می کند که یک عنصر  autocomplete (options)متد 

آبجکتی  optionsورودی تنظیم شود که در باالی لیستی از پیشنهادات نمایش داده خواهد شد. پارامتر 

 است که رفتار لیست پیشنهاد ها را در هنگام تایپ کردن کاربر در فیلد ورودی، تعیین می کند. 

$(selector, context).autocomplete (options); 

می توانید یک یا چند گزینه را همزمان ارائه داده و سپس آنها را به   Javascriptبا استفاده از آبجکت 

 وسیله ی کاما از یکدیگر مجزا کنید:

$(selector, context).autocomplete({option1: value1, option2: value2..... }); 

 جدول زیر گزینه های مختلفی را ارائه می دهد که با این متد استفاده می شوند. 

 

Option Description 

appendTo  این گزینه برای ضمیمه کردن یک عنصر به منو استفاده می شود. مقدار پیش فرض آنnull .است 

autoFocus  

تنظیم شده باشد، وقتی منو نمایش داده شود، به طور خودکار اولین آیتم  trueاگر این گزینه روی 

 است. falseمنو متمرکز می شود. مقدار پیش فرض آن 

delay 

این گزینه یک عدد صحیح می باشد که زمان انتظار را قبل از هماهنگ کردن مقادیر، به هزارم ثانیه 

تعیین شده است(. وقتی یک داده ی  sourceنشان می دهد ) همانطور که توسط گزینه ی 

http://www.tutorialspoint.com/#option_appendTo
http://www.tutorialspoint.com/#option_autoFocus
http://www.tutorialspoint.com/#option_delay
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 را ارائه می دهد.  autocompleteبخش بعدی مثال های کاربردی در مورد قابلیت ویجت 

 قابلیت پیش فرض

را توضیح میدهد که هیچ پارامتری را به متد  autocompleteمثال زیر به طور ساده قابلیت ویجت 

 autocomplete()  .انتقال نمی دهد 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Autocomplete functionality</title> 
    <link href="http://code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/ui-lightness/jquery-ui.css" rel="stylesheet"> 

به کاربر برای وارد کردن کاراکترهای بیشتر قبل از شروع جستجو، مورد غیرداخلی با دادن وقت 

 است. 111را کاهش می دهد. مقدار پیش فرض آن  trashingاستفاده قرار می گیرد، این امر 

disabled  

از ابتدا غیرفعال خواهد   autocomplete widget باشد،  تنظیم شده trueاگر این گزینه روی 

 است. falseبود. مقدار پیش فرض آن 

minLength 

 sourceتعداد کاراکترهایی که باید قبل از هماهنگ سازی مقادیر)همانطور که توسط گزینه ی 

، وارد شوند. می تواند از تعیین مقادیر بیش از حد بزرگ جلوگیری کند وقتی که تعداد تعیین شد(

 است. 0کاراکترها برای تنظیم عدد کافی نیستند. مقدار پیش فرض آن 

position  

منو را در ارتباط با عنصر ورودی مرتبط تشخیص می دهد. گزینه ی  این گزینه موقعیت پیشنهادهای

of  پیش فرض عنصر ورودی است، اما می توانید عنصر دیگری را در مقابل این موقعیت تعیین

 است. { "my: "left top", at: "left bottom", collision: "none }کنید. مقدار پیش فرض آن 

source 

این گزینه روشی را تعیین می کند که در آن داده ی هماهنگ با داده ی ورودی، تنظیم می شود. 

ایجاد نخواهد شد. مقدار   autocomplete widget یک مقدار باید ارائه شود، در غیر این صورت 

 است.  is none; must be specified پیش فرض آن 

http://www.tutorialspoint.com/#option_disabled
http://www.tutorialspoint.com/#option_minLength
http://www.tutorialspoint.com/#option_position
http://www.tutorialspoint.com/#option_source
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    <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> 
    <!-- Javascript --> 
    <script> 
        $(function () { 
            var availableTutorials = [ 
            "ActionScript", 
            "Boostrap", 
            "C", 
            "C++", 
            ]; 
            $("#automplete-1").autocomplete({ 
                source: availableTutorials 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <!-- HTML --> 
    <div class="ui-widget"> 
        <p>Type "a" or "s"</p> 
        <label for="automplete-1">Tags: </label> 
        <input id="automplete-1"> 
    </div> 
</body> 
</html> 

 autofocusاستفاده از 

 توضیح می دهد: jQueryاز  autocompleteرا در ویجت  autoFocusمثال زیر استفاده از گزینه ی 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Autocomplete 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> 
    <!-- Javascript --> 
    <script> 
        $(function () { 
            var availableTutorials = [ 
            "ActionScript", 
            "Boostrap", 
            "C", 
            "C++", 
            ]; 
            $("#automplete-2").autocomplete({ 
                source: availableTutorials, 
                autoFocus: true 
            }); 
        }); 
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    </script> 
</head> 
<body> 
    <!-- HTML --> 
    <div class="ui-widget"> 
        <p>Type "a" or "s"</p> 
        <label for="automplete-2">Tags: </label> 
        <input id="automplete-2"> 
    </div> 
</body> 
</html> 

 delayو  minLengthاستفاده از 

توضیح  jQueryاز  autocomplete را در ویجت   delayو  minLength مثال زیر استفاده از گزینه های 

 می دهد. 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Autocomplete 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> 
    <!-- Javascript --> 
    <script> 
        $(function () { 
            var availableTutorials = [ 
            "ActionScript", 
            "Boostrap", 
            "C", 
            "C++", 
            "Ecommerce", 
            "Jquery", 
            "Groovy", 
            "Java", 
            "JavaScript", 
            "Lua", 
            "Perl", 
            "Ruby", 
            "Scala", 
            "Swing", 
            "XHTML" 
            ]; 
            $("#automplete-3").autocomplete({ 
                minLength: 2, 
                delay: 500, 
                source: availableTutorials 
            }); 
        }); 
    </script> 
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</head> 
<body> 
    <!-- HTML --> 
    <div class="ui-widget"> 
        <p>Type two letter for e.g:ja,sc etc</p> 
        <label for="automplete-3">Tags: </label> 
        <input id="automplete-3"> 
    </div> 
</body> 
</html> 

 labelاستفاده از 

 توضیح می دهد.  JqueryUIاز  autocomplete widget را در  labelمثال زیر استفاده از گزینه ی 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Autocomplete 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> 
    <!-- Javascript --> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#autocomplete-4").autocomplete({ 
                source: [ 
                { label: "India", value: "IND" }, 
                { label: "Australia", value: "AUS" } 
                ] 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <!-- HTML --> 
    <div class="ui-widget"> 
        <p>Type I OR A</p> 
        <input id="autocomplete-4"> 
    </div> 
</body> 
</html> 

 خارجی sourceاستفاده از 

  JqueryUIاز   autocomplete widgetدر  sourceمثال زیر استفاده از فایل خارجی را برای گزینه ی 

 توضیح می دهد. 
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<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Autocomplete 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> 
    <!-- Javascript --> 
    <script> 
        $("#autocomplete-5").autocomplete({ 
            source: "/jqueryui/search.php", 
            minLength: 2 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <input id="autocomplete-5"> 
</body> 
</html> 

 
. (autocompleteexample.html)مانند فایل باال، در همان موقعیت جایگزین می شود  search.phpفایل 

 در زیر نمایش داده می شود.  search.phpمحتوای 

<? 
$term = $_GET[ "term" ]; 
$companies = array( 

array( "label" => "JAVA", "value" => "1" ), 
array( "label" => "DATA IMAGE PROCESSING", "value" => "2" ), 
array( "label" => "JAVASCRIPT", "value" => "3" ), 
array( "label" => "DATA MANAGEMENT SYSTEM", "value" => "4" ), 
array( "label" => "COMPUTER PROGRAMMING", "value" => "5" ), 
array( "label" => "SOFTWARE DEVELOPMENT LIFE CYCLE", "value" => "6" ), 
array( "label" => "LEARN COMPUTER FUNDAMENTALS", "value" => "7" ), 
array( "label" => "IMAGE PROCESSING USING JAVA", "value" => "8" ), 
array( "label" => "CLOUD COMPUTING", "value" => "9" ), 
array( "label" => "DATA MINING", "value" => "10" ), 
array( "label" => "DATA WAREHOUSE", "value" => "11" ), 
array( "label" => "E-COMMERCE", "value" => "12" ), 
array( "label" => "DBMS", "value" => "13" ), 
array( "label" => "HTTP", "value" => "14" ) 

); 
$result = array(); 
foreach ($companies as $company) { 

$companyLabel = $company[ "label" ]; 
if ( strpos( strtoupper($companyLabel), strtoupper($term) ) 
!== false ) { 

array_push( $result, $company ); 
} 

} 
echo json_encode( $result ); 
?> 
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  autocomplete ("action", params).(selector, context)$متد 

می تواند فعالیتی را روی لیست پیشنهادات انجام دهد، به   autocomplete(action", params") متد 

در اولین برهان نمایش داده می  Stringعنوان مثال پنهان کردن و یا نمایش دادن. فعالیت به عنوان یک 

برای پنهان کردن لیست(. اکشن هایی را که قابل انتقال هستند، در جدول  closeشود ) به عنوان مثال 

 زیر مشاهده می کنید.

$(selector, context).autocomplete ("action", params); 

 جدول زیر اکشن هایی را ارائه می دهد که با این متد استفاده می شوند:

 

Action Description 

close 
پنهان می کند. این متد هیچ   Autocomplete این اکشن لیست پیشنهادها را در 

 آرگیومنتی نمی پذیرد.

destroy 
را حذف می کند. لیست پیشنهادها پاک می   Autocomplete این اکشن قابلیت 

 شود و  این متد هیچ آرگیومنتی نمی پذیرد.

disable 
را غیرفعال می سازد. لیست پیشنهادها دیگر   autocompletion این اکشن مکانیزم 

 ظاهر نمی شود.  این متد هیچ آرگیومنتی نمی پذیرد.

enable 

را مجددا فعالسازی می کند. لیست   autocompletion این اکشن مکانیزم 

پیشنهادها نیز دوباره نمایش داده خواهند شد. .  این متد هیچ آرگیومنتی نمی 

 پذیرد.

option( 

optionName ) 

را بازیابی می کند. این   optionName این اکشن مقدار تعیین شده برای پارامتر

 مطابفت دارد.  autocomplete گزینه با یکی از گزینه های به کار برده شده در 
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 مثال:

 )optionاکنون اجازه بدهید با استفاده از اکشن های باال، مثالی را بررسی کنیم. مثال زیر استفاده از متد 

optionName, value )  .را توضیح می دهد 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Autocomplete 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> 
    <!-- Javascript --> 
    <script> 
        $(function () { 
            var availableTutorials = [ 
            "ActionScript", 

option 
را دریافت می کند که گزینه های   key/value این اکشن یک آبجکت حاوی جفت های 

hash   مربوط به autocomplete  .را نشان می دهد 

option( 

optionName, 

value ) 

تعیین   optionName را مربوط به   autocomplete این اکشن مقدار گزینه ی 

نام گزینه ای است که باید تنظیم شود   optionName شده، تنظیم می کند. مبحث 

 مقداری است که باید برای گزینه تنظیم شود. valueو 

option( options ) 
تنظیم می کند. مبحث   autocomplete این اکشن یک یا چند گزینه را برای 

options  نقشه ای است از جفت های option-value  .که قرار است تنظیم شوند 

search( [value ] ) 

 این اکشن به دنبال نوعی سازگاری بین مقدار رشته و منبع داده است ) در

options.source   ،تعیین شده است(. حداقل تعداد کارکترها باید به مقدار برسند

 در غیر این صورت جستجو اجرا نمی شود.

widget 

را بازمی گرداند که با لیست پیشنهادها مطابقت دارد. این اکشن،   ul> DOM>عنصر 

که امکان دسترسی آسان به لیست را بدون استفاده   jQuery آبجکتی است از گروه 

 فراهم می کند. jQuery از انتخابگرهای 
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            "Boostrap", 
            "C", 
            "C++", 
            "Ecommerce", 
            "Jquery", 
            "Groovy", 
            "Java", 
            "JavaScript", 
            "Lua", 
            "Perl", 
            "Ruby", 
            "Scala", 
            "Swing", 
            "XHTML" 
            ]; 
            $("#automplete-6").autocomplete({ 
                source: availableTutorials 
            }); 
            $("#automplete-6").autocomplete("option", "position", { my: "right-10 top+10", at: "right top" }) 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <!-- HTML --> 
    <div class="ui-widget"> 
        <p>Type "a" or "s"</p> 
        <label for="automplete-6">Tags: </label> 
        <input id="automplete-6"> 
    </div> 
</body> 
</html> 

 نکات گسترش

autocomplete widget  می تواند همانطور که با ساخته شد، گسترش یابد. وقتی ویجت ها را گسترش می

دهید، قادرید که رفتارهایی را به متدهای موجود اضافه کرده و یا حذف کنید. جدول زیر متدهایی را ارائه می 

 رفتار می کنند که متدهای پالگین در باال داشتند.  APIدهد که در نکات گسترش با همان ثبات 

 

Method Description 

_renderItem( ul, 

item ) 

  <li>این متد ایجاد هر گزینه را در منوی ویجت کنترل می کند. این متد یک عنصر

 جدید ایجاد می کند، آن را به منو ضمیمه کرده و بازمی گرداند.
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_renderMenu(ul, 

items) 
 این متد ساخت منوی ویجت را کنترل می کند.

_resizeMenu() 
این متد اندازه ی منو را قبل از نمایش داده شدن آن کنترل می کند. عنصر منو در 

menu.element  .موجود می باشد. این متد هیچ برهانی را نمی پذیرد 

 autocomplete مدیریت رویداد روی عنصر 

متدهای  JqueryUIکه در بخشهای قبل مشاهده کردیم،  autocomplete (options)عالوه بر متد 

 دیگری ارائه می دهد که برای یک رویداد خاص اغاز می شوند. این متدها در زیر ارائه شده اند:

Event Method Description 

change(event, 

ui) 

براساس یک انتخاب تغییر  <input>این رویداد زمانی آغاز می شود که مقدار عنصر 

 اتفاق می افتد. closeمی کند. در زمان آغاز، این رویداد همیشه پس از آغاز رویداد 

close(event, ui)  هر زمانی که منویautocomplete  .بسته شود، این رویداد آغاز می شود 

create(event, 

ui) 
 ایجاد می شود، این رویداد آغاز می شود. autocompleteوقتی 

focus(event, ui) 

هرزمان که تمرکز بر روی یکی از انتخاب های منو باشد، این رویداد آغاز می شود. 

تنظیم می شود، مگر اینکه کنسل شود ) به عنوان  <input>مقدار تمرکز بر روی 

 (.falseمثال با گزارش دادن 

open(event, ui) 
اینکه داده آماده شده است و منو در آستانه ی باز شدن می باشد، این پس از 

 رویداد آغاز می شود.
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response(event, 

ui) 

پس از اینکه جستجو کامل شده و منو نمایش داده شود، این رویداد آغاز می شود. 

این رویداد همیشه با تکمیل شدن جستجو آغاز می شود، حتی اگر منو نمایش داده 

 غیرفعال شده است. Autocompleteنشود، زیرا هیچ نتیجه ای وجود ندارد، یا 

search(event, 

ui) 

اجرا شده اند، آغاز می    minLength و   delayضوابط این رویداد پس از اینکه 

شود، درست قبل از اینکه مکانیزم تعیین شده توسط منبع، فعال شود. اگر کنسل 

 شود، عملکرد جستجو هم متوقف می شود.

select(event, ui) 

انتخاب شده  autocompleteاین رویداد زمانی آغاز می شود که یک مقدار از منوی 

جلوگیری می  <input>باشد. کنسل کردن این رویداد از تنظیم مقدار برای عنصر 

 کند ) اما از بسته شدن منو جلوگیری نمی کند.(

 

 مثال:

توضیح می دهد. این مثال استفاده از  autocomplete widgetsمثال زیر استفاده از متد رویداد را در 

 را توضیح می دهد.   selectو  focus ,رویدادهای 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Autocomplete 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> 
    <style> 
        #project-label { 
            display: block; 
            font-weight: bold; 
            margin-bottom: 1em; 
        } 
        #project-icon { 
            float: left; 
            height: 32px; 
            width: 32px; 
        } 
        #project-description { 
            margin: 0; 
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            padding: 0; 
        } 
    </style> 
    <!-- Javascript --> 
    <script> 
        $(function () { 
            var projects = [ 
            { 
                value: "java", 
                label: "Java", 
                desc: "write once run anywhere", 
            }, 
            { 
                value: "jquery-ui", 
                label: "jQuery UI", 
                desc: "the official user interface library for jQuery", 
            }, 
            { 
                value: "Bootstrap", 
                label: "Twitter Bootstrap", 
                desc: "popular front end frameworks ", 
            } 
            ]; 
            $("#project").autocomplete({ 
                minLength: 0, 
                source: projects, 
                focus: function (event, ui) { 
                    $("#project").val(ui.item.label); 
                    return false; 
                }, 
                select: function (event, ui) { 
                    $("#project").val(ui.item.label); 
                    $("#project-id").val(ui.item.value); 
                    $("#project-description").html(ui.item.desc); 
                    return false; 
                } 
            }) 
            .data("ui-autocomplete")._renderItem = function (ul, item) { 
                return $("<li>") 
                .append("<a>" + item.label + "<br>" + item.desc + "</a>") 
                .appendTo(ul); 
            }; 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <div id="project-label">Select a project (type "a" for a start):</div> 
    <input id="project"> 
    <input type="hidden" id="project-id"> 
    <p id="project-description"></p> 
</body> 
</html> 
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JqueryUI - Button 

jQueryUI  متدbutton()  را ارائه می دهد برای تبدیل عناصرHTML  مانند دکمه ها، ورودی ها و(

anchor ها( به دکمه های دارای موضوع(themeable) با تنظیم حرکات ماوس روی آنها، ارائه می دهد، که ،

 تنظیم شده اند.  jQuery UIهمه به طور واضحی توسط 

ارائه می دهد.  Buttonsetهمچنین یک ویجت اضافه به نام  Buttonبرای گروه بندی دکمه های رادیو، 

Buttonset وانی متد با انتخاب یک حامل عنصر ) که حاوی دکمه های رادیو است( و فراخbuttonset() 

 استفاده می شود. 

 ترکیب:

 می تواند به دو شکل زیر استفاده می شود  ()buttonمتد 

 

$(selector, context).button (options) Method 

$(selector, context).button ("action", params) Method 

 button (options).(selector, contextمتد $)

باید مانند یک دکمه در نظر گرفته شود. پارامتر  HTMLاعالم می کند که یک عنصر   button(options)متد 

options  .آبجکتی است که رفتار و ظاهر دکمه را تعیین می کند 

$(selector, context).button (options); 

ارائه دهید. اگر بیشتر از یک یک یا چند گزینه را همزمان  Javascript شما می توانید با استفاده از آبجکت 

 گزینه وجود داشته باشد، می توانید آنها را با استفاده از کاما از یکدیگر جدا کنید، مانند ترکیب زیر:

$(selector, context).button({option1: value1, option2: value2..... }); 

 متد مورد استفاده قرار می گیرند: های مختلف را ارائه می دهد که با این optionجدول زیر لیست های 
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Option Description 

disabled  این گزینه دکمه ی تنظیم شده رویtrue  را غیرفعال می سازد. مقدار پیش فرض آنfalse .است 

icons 

نمایش داده شوند: آیکن های اولیه در سمت  buttonاین گزینه تعیین می کند که یک یا دو آیکن در 

و آیکن ثانویه با پراپرتی  primaryچپ و آیکن های ثانویه در سمت راست. آیکن اولیه با پراپرتی 

secondary  تشخیص داده می شود. مقدار پیش فرض آنprimary: null, secondary: null   می

 باشد.

label 

این گزینه متنی را برای نمایش روی دکمه تعیین می کند که برچسب معمول را رد می کند. اگر حذف 

و چک باکس ها، برچسب معمول  radioشود، برچسب معمول نمایش داده می شود. در مورد دکمه های 

<label>  است که با کنترل در ارتباط است. مقدار پیش فرض آنnull .است 

text 

تعیین شده باشد،  falseاین گزینه تعیین می کند که آیا متن روی دکمه نمایش داده شود. اگر به عنوان 

حداقل یک آیکن را تعیین کنند. مقدار پیش فرض  iconsمتن حذف می شود، اگر )و فقط اگر( گزینه ی 

 است. trueآن 

 پیش فرض قابلیت

 منتقل نمی شود.  ()buttonمثال زیر قابلیت دکمه ی ویجت را توضیح می دهد، که هیچ پارامتری به متد 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Buttons 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> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#button-1, #button-2, #button-3, #button-4").button(); 
            $("#button-5").buttonset(); 
        }); 
    <script> 
<head> 

http://www.tutorialspoint.com/#option_disabled
http://www.tutorialspoint.com/#option_icons
http://www.tutorialspoint.com/#option_label
http://www.tutorialspoint.com/#option_text
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<body> 
    <button id="button-1">A button element<button> 
    <input id="button-2" type="submit" value="A submit button"> 
    <a id="button-3" href="">An anchor<a> 
    <input type="checkbox" id="button-4"> 
    <label for="button-4">Toggle<label> 
    <br><br> 
    <div id="button-5"> 
        <input type="checkbox" id="check1"> 
        <label for="check1">Left<label> 
        <input type="checkbox" id="check2"> 
        <label for="check2">Middle<label> 
        <input type="checkbox" id="check3"> 
        <label for="check3">Right<label> 
    <div> 
<body> 
<html> 

 

 submitرا که می توان برای دکمه ها استفاده کرد، توضیح می دهد: یک دکمه، یک ورودی   markupاین مثال 

 .anchorو یک 

 disabledو  icons ،textاستفاده از 

توضیح می  JqueryUIرا در دکمه ی عملکرد   disabledو   text ,icons مثال زیر استفاده از سه گزینه ی 

 دهد. 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Buttons 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> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#button-6").button({ 
                icons: { 
                    primary: "ui-icon-locked" 
                }, 
                text: false 
            }); 
            $("#button-7").button({ 
                disabled: true 
            }); 
            $("#button-8").button({ 
                icons: { 
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                    primary: "ui-icon-gear", 
                    secondary: "ui-icon-triangle-1-s" 
                } 
            }); 
        }); 
    <script> 
<head> 
<body> 
    <button id="button-6"> 
        Button with icon only 
    <button> 
    <button id="button-7"> 
        Button Disabled 
    <button> 
    <button id="button-8"> 
        Button with two icons 
    <button> 
<body> 
<html> 

  button ("action", params).(selector, context)$متد 

می تواند عملی را روی دکمه اجرا کند، عملی مانند غیر فعال کردن دکمه.  button ("action", params) متد 

برای غیرفعال کردن  disableاین عمل به عنوان یک رشته در اولین آرگیومنت تعیین می شود ) به عنوان مثال 

 دکمه(. اکشن هایی را که می توانند منتقل شوند، در جدول زیر چک کنید.

$(selector, context).button ("action", params); 

 جدول زیر اکشن های مختلفی را که توسط این متد استفاده می شوند، نشان می دهد:

 

Action Description 

destroy 

-preاین اکشن قابلیت یک دکمه را از یک عنصر کامال حذف می کند. عناصر به وضعیت 

init  .خود بازمی گردند. این متد هیچ آرگیومنتی نمی پذیرد 

disable 

غیرفعال می سازد. این متد هیچ این اکشن قابلیت دکمه ی مربوط به یک عنصر را کامال 

 آرگیومنتی نمی پذیرد.

http://www.tutorialspoint.com/#action_destroy
http://www.tutorialspoint.com/#action_disable
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enable 

این اکشن قابلیت دکمه ی مربوط به یک عنصر را کامال فعال می سازد. این متد هیچ 

 آرگیومنتی نمی پذیرد.

option( optionName ) 

  optionNameرا بازمی گرداند.   optionNameاین اکشن مقدار گزینه ی تعیین شده در 

 است. stringدرواقع یک 

option 

 hashرا بازمی گرداند که گزینه های   key/valueاین اکشن یک آبجکت حاوی جفت های 

 مربوط به دکمه ی موجود را نمایش می دهد.

option( optionName, 

value ) 

 تعیین شده را تنظیم می کند.  optionNameاین اکشن مقدار گزینه ی دکمه، نربوط به 

option( options ) 

نقشه ای است  optionsاین اکشن یک یا چند گزینه را برای دکمه تعیین می کند. در اینجا 

 که تنظیم می شوند.  option-valueاز جفت های 

refresh 

این اکشن نمایش دکمه ها را تازه سازی می کند. این اکشن زمانی مفید است که دکمه ها 

ندارد. این به وسیله ی برنامه مدیریت می شوند و نمایش لزوما با وضعیت داخلی تطابق 

 متد هیچ آرگیومنتی نمی پذیرد.

widget 

را باز می گرداند که حاوی یک دکمه می باشد. این متد هیچ  jQueryاین متد یک آبجکت 

 آرگیومنتی نمی پذیرد.

 

 مثال:

اکنون اجازه بدهید با استفاده از اکشن های جدول باال، مثالی را بررسی کنیم. مثال زیر استفاده از متدهای 

 destroy()  و disable()    .را توضیح می دهد 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 

http://www.tutorialspoint.com/#action_enable
http://www.tutorialspoint.com/#action_optionName
http://www.tutorialspoint.com/#action_option
http://www.tutorialspoint.com/#action_optionName_value
http://www.tutorialspoint.com/#action_optionName_value
http://www.tutorialspoint.com/#action_options
http://www.tutorialspoint.com/#action_refresh
http://www.tutorialspoint.com/#action_widget
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    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Buttons 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> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#button-9").button({ 
                text: false, 
                icons: { 
                    primary: "ui-icon-seek-start" 
                } 
            }); 
            $("#button-9").button('destroy'); 
            $("#button-10").button({ 
                icons: { 
                    primary: "ui-icon-seek-prev" 
                } 
            }); 
            $("#button-10").button('disable'); 
            $("#button-11").button({ 
                text: false, 
                icons: { 
                    primary: "ui-icon-play" 
                } 
            }); 
        }); 
    <script> 
<head> 
<body> 
    <button id="button-9"> 
        I'm destroyed 
    <button> 
    <button id="button-10"> 
        I'm disabled 
    <button> 
    <button id="button-11"> 
        play 
    <button> 
<body> 
<html> 

 مدیریت رویداد روی دکمه ها

متدهای رویداد ارائه می  JqueryUI که در بخش های قبل مشاهده کردیم،  button (options) عالوه بر متد 

 رویداد در جدول زیر ارائه شده اند:دهد که برای یک رویداد خاص آغاز می شوند. این متدهای 
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Event Method Description 

create(event, ui) 

است  Eventوقتی دکمه ایجاد شده باشد، این رویداد آغاز می شود. در ایجا رویداد از نوع 

 .Objectاز نوع   uiو 

 

 مثال:

 createمثال زیر استفاده از متد رویداد را برای قابلیت دکمه ی ویجت توضیح می دهد. این استفاده از رویداد 

 را توضیح می دهد:

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Buttons 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> 
    <style> 
        .resultarea { 
            background: #cedc98; 
            border-top: 1px solid #000000; 
            border-bottom: 1px solid #000000; 
            color: #333333; 
            font-size: 14px; 
        } 
    <style> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#button-12").button({ 
                create: function () { 
                    $("p#result").html($("p#result") 
                    .html() + "<b>created<b><br>"); 
                } 
            }); 
        }); 
    <script> 
<head> 
<body> 
    <button id="button-12"> 
        A button element 
    <button> 
    <p class="resultarea" id=result><p> 
<body> 
<html> 

http://www.tutorialspoint.com/#event_create


 

126 
 7 واحد - 165 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

JqueryUI - Datepicker 

 Datepickers  درjQueryUI  .به یوزرها اجازه می دهد تا تاریخ ها را به آسانی و به صورت بصری وارد کنند

شما می توانید فرمت تاریخ و زبان را تنظیم کنید، محدوده ی تاریخ انتخابی را تعیین کنید و آن را به آسانی به 

 دکمه ها و گزینه های مسیریابی اضافه کنید. 

 jQueryUI  متد datepicker()  می دهد که یک را ارائهdatepicker  ایجاد می کند و ظاهر عناصرHTML  را

را در یک   <span>و  <input>, <div> ,، تغییر می دهد. عناصر CSSروی صفحه با افزودن گروه های جدید 

 تغییر می دهد.  datepickerمجموعه به یک کنترل 

، وقتی فیلدهای متن مرتبط تمرکز را به دست می آورند، تقویم <input>به طور پیش فرض، برای عناصر 

datepicker  در یک پوشش کوچک باز می شود. برای یک تقویم داخلیdatepicker  را به یک عنصر<div>  یا

<span>  .ضمیمه کنید 

 ترکیب:

 به دو شکل زیر مورد استفاده قرار می گیرد ()datepicker متد  

$(selector, context).datepicker (options) Method 

$(selector, context).datepicker ("action", [params]) Method 

 datepicker (options).(selector, context)$متد 

، بسته به اینکه  <span>یا   ,<div>)یا  <nput> اعالم می کند که یک عنصر  datepicker (options) متد 

تنظیم شود. پارامتر  datepickerشما نمایش تقویم خود را چگونه انتخاب کرده باشید( باید به عنوان یک 

options  آبجکتی است که رفتار و ظاهر عناصرdatepicker  .را تنظیم می کند 

 

 $(selector, context).datepicker(options); 
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یک یا چند گزینه را ارائه دهید. اگر بیشتر از یک گزینه برای  javascriptشما می توانید با استفاده از آبجکت 

 ارائه وجود داشته باشد، آنها را با استفاده از کاما از یکدیگر مجزا می کنید، مانند ترکیب زیر:

$(selector, context).datepicker({option1: value1, option2: value2..... }); 

 جدول زیر گزینه های مختلفی را ارائه می دهد که با این متد مورد استفاده قرار می گیرند:

 

Option Description 

altField 

برای فیلدی تعیین می کند که با هر مجموعه  تاریخی   jQueryاین گزینه یک انتخابگر 

می تواند برای تنظیم فرمت این مقدار استفاده   altFormatآپدیت می شود. گزینه ی 

شود. این گزینه برای تنظیم مقادیر تاریخ به یک عنصر ورودی مخفی شده، بسیار مفید 

به یوزر نمایش می   user-friendlyاست تا به سرور ارائه شود، در حالیکه یک فرمت 

 است. ""دهد. مقدار پیش فرض آن 

altFormat 

تعیین شده باشد. در    altFieldتفاده می شود که یک گزینه ی این گزینه زمانی اس

واقع فرمتی را برای نوشتن مقدار برای عنصر جایگزین تعیین می کند. مقدار پیش فرض 

 است. ""آن 

appendText 
قرار می گیرد، که برای   <input>است که پس از عنصر  Stringاین گزینه یک مقدار 

 است. ""ه است. مقدار پیش فرض آن rیوزر در نظر گرفته شدنمایش دستورالعمل ها به 

autoSize 

تنظیم شده باشد، عنصر را تغییر اندازه می دهد تا فرمت  trueاین گزینه وقتی روی 

datepicker   را طوری که با گزینه یdateFormat  .تنظیم شده، در خود جای دهد

 است. falseمقدار پیش فرض آن 

beforeShow  این گزینه یک تابع بازگشتی است که درست قبل از نمایش یکdatepicker  تحریک می

که به عنوان یک پارامتر منتقل می  datepickerو نمونه ی   <input>شود، با عنصر 
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  datepickerرا بازگرداند که برای اصالح  hashشود. این عملکرد می تواند گزینه ای 

 است. ""استفاده می شوند. مقدار پیش فرض آن 

beforeShowDay 

این گزینه یک تابع بازگشتی است که تاریخ را به عنوان پارامتر می گیرد که برای هر روز، 

درست قبل از نمایش آن، فراخوانده می شود، که تاریخ به عنوان تنها پارامتر منتقل می 

شود. این عمل برای رد کردن بعضی رفتارهای پیش فرض از عناصر روز، استفاده می 

 nullک ردیف دارای سه عنصر بازگرداند. مقدار پیش فرض آن شود. این تابع باید ی

 است.

buttonImage 

این گزینه مسیر را به یک تصویر تعیین می کند تا روی دکمه ی نمایش داده شود که با 

   buttonTextبرای یک یا هر دو دکمه، فعال می شود. اگر   showOnتنظیم گزینه ی 

 می باشد. ""می شود. مقدار پیش فرض آن  altدیت نیز ارائه شود، دکمه ی متن، موجو

buttonImageOnly 

تنظیم شده باشد، تعیین می کند که تصویر تعیین شده توسط  trueاین گزینه اگر روی 

buttonImage   باید به تنهایی ظاهر شود ) نه روی یک دکمه(. گزینه یshowOn  

باید روی یکی از دکمه ها یا هر دوی آنها برای ظاهر شدن تصویر، تنظیم شود. مقدار 

 است. falseپیش فرض آن 

buttonText 
  showOnاین گزینه عنوانی برای دکمه تعیین می کند که به وسیله ی تنظیم گزینه ی 

 است. "..."برای یک یا هر دو دکمه، فعال می شود. مقدار پیش فرض آن 

calculateWeek 

این گزینه یک تابع سفارشی برای محاسبه و بازگردانی عدد هفته است برای تاریخی که 

به عنوان یک پارامتر مجزا منتقل می شود. اجرای پیش فرض، اجرایی است که به وسیله 

 ارائه می شود. ()datepicker.iso8601Week.$ی تابع 
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changeMonth 

( month dropdownتنظیم شده باشد، یک منو برای ماه ) trueاین گزینه اگر روی 

نمایش داده می شود که به یوزر اجازه می دهد تا مستقیما و بدون استفاده از دکمه 

 است. falseهای فلش، ماه را تغییر دهد. مقدار پیش فرض آن 

changeYear 

تنظیم شده باشد، یک منوی رو به پایین برای سال نمایش داده   trueاین گزینه اگر روی 

می شود، می توان بدون استفاده از دکمه های فلش آن را تغییر داد. گزینه ی 

yearRange   می تواند برای بررسی این مسئله که آیا سال ها در دسترس مجموعه

 است. falseهستند، استفاده می شود. مقدار پیش فرض آن 

closeText 

برای بستن دکمه، تعیین می  Doneاین گزینه متن را برای جایگزینی عنوان پیش فرض 

کند. این گزینه زمانی استفاده می شود که پنل دکمه از طریق گزینه ی 

showButtonPanel    نمایش داده می شود. مقدار پیش فرض آنdone .است 

constrainInput 

محدود به    <input>تنظیم شده باشد، متن ورودی به عنصر trueاین گزینه اگر روی 

مجاز هستند. مقدار پیش    dateformatکاراکترهایی می شود که به وسیله ی گزینه ی 

 است. trueفرض آن 

currentText 

برای دکمه ی فعلی  Todayاین گزینه تعیین می کند که متن جایگزین عنوان پیش فرض 

نمایش داه  شود، این گزینه  showButtonPanelشود. اگر پنل دکمه از طریق گزینه ی 

 است. Todayاستفاده می شود. مقدار پیش فرض آن 

dateFormat 
این گزینه فرمت تاریخ مورد استفاده را تعیین می کند. مقدار پیش فرض آن 

mm/dd/yy  .است 

dayNames  عنصر است که نام کامل روزها را ارائه می دهد  1عنصر  عنصر این گزینه یک ردیف دارای

نشان دهنده ی یکشنبه است. این گزینه برای متمرکز کردن کنترل استفاده  1که عنصر 
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 ,"Sunday", "Monday", "Tuesday" ]می شود. مقدار پیش فرض آن 

"Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday" ] .است 

dayNamesMin 

عنصر است که نام کوتاه شده ی روزها را نمایش می دهد  1این گزینه یک ردیف دارای 

نشان دهنده ی یکشنبه است و به عنوان تیترهای ستون استفاده می شود.  1که عنصر 

 ,"Su", "Mo", "Tu" ]برای متمرکز کردن کنترل استفاده می شود. مقدار پیش فرض آن 

"We", "Th", "Fr", "Sa" ] .است 

dayNamesShort 

عنصر ارائه می دهد که نام کوتاه شده ی روزها را نمایش  1این گزینه یک ردیف دارای 

که نشان دهنده ی روز یکشنبه است. ان گزینه برای متمرکز کردن  1می دهد با عنصر 

 ,"Sun", "Mon", "Tue", "Wed" ]کنترل استفاده می شود. مقدار پیش فرض آن 

"Thu", "Frri", "Sat" ] .است 

defaultDate 

هیچ مقداری   <input>این گزینه تاریخ اولیه را برای کنترل تنظیم می کند، اگر عنصر 

نادیده می گیرد. این گزینه می تواند  todayنداشته باشد، مقدار پیش فرض را برای 

باشد، تعداد روزها از امروز یا یک رشته که یک تاریخ کامل یا نسبی  Dateیک نمونه ی 

 است. nullرا تعیین می کند. مقدار پیش فرض آن 

duration 

را ظاهر می سازد. می   datepickerاین گزینه سرعت انیمیشنی را تعیین می کند که 

باشد، یا مدت زمانی که جرای  fast یا   ,slow, normalتواند یکی از گزینه های 

 است. normalانیمیشن طول می کشد )به هزارم ثانیه(. مقدار پیش فرض آن 

firstDay 
این گزینه تعیین می کند که کدام روز به عنوان اولین روز هفته نشان داده می شود و 

 است. 1در سمت چپ جدول نمایش داده خواهد شد. مقدار پیش فرض آن 
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gotoCurrent 

تنظیم شده باشد، روز موجود در لینک بر روی تاریخ انتخاب  trueقتی این گزینه روی و

شده تنظیم می شود، پیش فرض مربوط به امروز را نادیده می گیرد. مقدار پیش فرض 

 است. falseآن 

hideIfNoPrevNext 

را پنهان می  previousو  nextتنظیم شده باشد، لینک های  trueاین گزینه اگر روی 

  maxDate و  minDateکند، وقتی مناسب نیستند، همانطور که با تنظیمات گزینه های 

 است. falseتعیین شده است. مقدار پیش فرض آن 

isRTL 
تنظیم شده باشد، متمرکز سازی ها را به عنوان زبان از راست  trueوقتی این گزینه روی 

 ست. falseبه چپ مشخص می کند. مقدار پیش فرض آن 

maxDate 

این گزینه حداکثر تاریخ قابل انتخابی را برای کنترل تعیین می کند. این می تواند یک 

، تعداد روزها از امروز یا یک رشته که یک تاریخ کامل یا نسبی را تعیین Dateنمونه ی 

 است. nullمی کند، باشد. مقدار پیش فرض آن 

minDate 

این گزینه حداقل تاریخ قابل انتخابی را برای کنترل تعیین می کند. این می تواند یک 

، تعداد روزها از امروز یا یک رشته که یک تاریخ کامل یا نسبی را تعیین Dateنمونه ی 

 است. nullمی کند، باشد. مقدار پیش فرض آن 

monthNames 

 1اه ها را ارائه می دهد که عنصر عنصری است که نام کامل م 01این گزینه یک ردیف 

نشان دهنده ی ماه ژانویه می باشد. برای متمرکز کردن کنترل استفاده می شود. مقدار 

 ,"January", "February", "March", "April", "May", "June" ]پیش فرض آن 

"July", "August", "September", "October", "November", "December" ] 

 است.

monthNamesShort  1عنصری است که نام کوتاه ماه ها را ارائه می دهد که عنصر  01این گزینه یک ردیف 

نشان دهنده ی ماه ژانویه می باشد. برای متمرکز کردن کنترل استفاده می شود. مقدار 
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 ,"Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun", "Jul", "Aug" ]پیش فرض آن 

"Sep", "Oct", "Nov", "Dec" ] .است 

navigationAsDateFormat 

 ,nextTextتنظیم شده باشد، مسیریابی لینک ها برای  trueاین گزینه اگر روی 

prevText,    وcurrentText  از طریق  تابع$.datepicker.formatDate()  قبل از

نمایش، منتقل می شوند. این گزینه به فرمت های تاریخ اجازه می دهد تا برای گزینه 

 falseهایی ارائه شوند که با مقادیر مربوط جایگزین می شوند. مقدار پیش فرض آن 

 است.

nextText 

 عنوان پیش فرضبرای مسیریابی لینک ماه بعدی، این گزینه متنی را تعیین می کند که 

این متن را جایگزین یک آیکن می کند.   ThemeRollerمی کند.  Nextایگزین را ج

 است. Nextمقدار پیش فرض آن 

numberOfMonths 
نمایش داده می شوند.   datepickerاین گزینه تعداد ماه هایی را تعیین می کند که در 

 است. 0مقدار پیش فرض آن 

onChangeMonthYear 

وارد یک ماه یا سال جدید می   datepickerاست که وقتی  callbackاین گزینه یک 

به عنوان   datepickerشود، با سال انتخاب شده، فراخوانده می شود و ماه و نمونه ی 

پارامترها منتقل می شوند، و کانتکست تابع به عنصر فیلد ورودی تنظیم می شود. 

 است. nullمقدار پیش فرض آن 

onClose 

بسته می شود، فراخوانده می  datepickerاست که وقتی  callbackاین گزینه یک 

و   datepickerشود، تاریخ انتخاب شده را به عنوان متن انتقال می دهد و نمونه ی 

 nullکانتکست تابع بر روی عنصر فیلد ورودی تنظیم شده اند. مقدار پیش فرض آن 

 است.
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onSelect 

یک تاریخ انتخاب می شود، فراخوانده می شود و است که وقتی  callbackاین گزینه یک 

به عنوان پارامترها منتقل می شوند، و کانتکست تابع به   datepickerماه و نمونه ی 

 است. nullعنصر فیلد ورودی تنظیم می شود. مقدار پیش فرض آن 

prevText 

برای مسیریابی لینک ماه قبل،  Prevاین گزینه متن را برای جایگزینی عنوان پیش فرض 

این متن را با یک آیکن   ThemeRollerتعیین می کند. ) دقت داشته باشید که 

 است.  PrevdefaultDatedayNamesMinجایگزین می کند.(. مقدار پیش فرض آن 

selectOtherMonths 

تنظیم شده باشد، روزهای نمایش داده شده ی قبل یا بعد از ماه  trueاین گزینه اگر روی 

ها، قابل انتخاب هستند. چنین روزهایی نمایش داده نمی شوند، مگر اینکه گزینه ی 

showOtherMonths    رویtrue  باشد. مقدار پیش فرض آنfalse .است 

shortYearCutoff 

 1باشد، قبل از آنها هر عدد  99و  1ی اگر عدد مربوط به این گزینه مقداری بین سال ها

باشد، مقدار  stringرقمی مربوط به قرن قبل در نظر گرفته می شود. اگر این گزینه یک 

  10+تحت تبدیل عددی قرار می گیرد و به سال جاری اضافه می شود. مقدار پیش فرض 

 سال از سال جاری را نشان می دهد. 01است که 

showAnim 

این گزینه مجموعه ای از نام انیمیشنی را تعیین می کند که برای نمایش دادن و یا پنهان 

استفاده می شوند. اگر تعیین شده باشد، باید یکی از انیمیشن های  datepickerکردن 

show (the default), fadeIn, slideDown  یا هر انیمیشنshow/hide  مربوط به

jQuery UI  فرض آن باشد. مقدار پیشshow .است 

showButtonPanel 

نمایش  datepickerتنظیم شده باشد، یک پنل دکمه در پایین  trueاگر این گزینه روی 

داده می شود که حاوی دکمه های فعلی و دکمه های بسته شده می باشد. عنوان این 

نمایش داده می شوند.  closeText و   currentTextدکمه ها از طریق گزینه های 

 است. fakseمقدار پیش فرض آن 
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showCurrentAtPos 
محور را مشخص می کند، که از باال سمت چپ، آغاز می شود، جایی  1این گزینه ایندکس 

 است. 1که ماه جاری باید در بین چند ماه نمایش داده شود. مقدار پیش فرض آن 

showMonthAfterYear 
تنظیم شده باشد، موفعیت های ماه و سال را که در عنوان  trueاین گزینه اگر روی 

datepicker  معکوس شده اند، مشخص می کند. مقدار پیش فرض آنfalse .است 

showOn 
 را تعیین می کند. مقادیر ممکن عبارتند از datepickerاین گزینه زمان ظاهر شدن 

focus, button  یا هر دو. مقدار پیش فرض آنfocus .است 

showOptions 

برای گزینه ی  jQuery UIرا ارائه می دهد که وقتی یک انیمیشن  hashاین گزینه یک 

showAnim    تعیین شده باشد، به انیمیشن منتقل می شود. مقدار پیش فرض آن{} 

 است.

showOtherMonths 

تنظیم شده باشد، تاریخ های قبل یا بعد از اولین و آخرین  trueاین گزینه اگر روی 

روزهای ماه جاری نمایش داده می شوند. این تاریخ ها قابل انتخاب نیستند، مگر اینکه 

   تنظیم شده باشد. مقدار پیش فرض آن trueروی  selectOtherMonthsگزینه ی 

false .است 

showWeek 

ه باشد، عدد هفته در یک ستون در سمت چپ ماه تنظیم شد trueاین گزینه اگر روی 

می تواند برای تغییر روشی استفاده  calculateWeekنمایش داده می شود. گزینه ی 

 است. falseشود که در آن، این مقدار تعیین شده است. مقدار پیش فرض آن 

stepMonths 
های مسیریابی ماه  این گزینه تعداد ماه هایی را تعیین می کند که وقتی یکی از کنترل

 است. 0کلیک می شود، جابه جا می شوند. مقدار پیش فرض آن 

weekHeader 

این گزینه متنی را برای نمایش برای عدد ستون هفته تعیین می کند، مقدار پیش فرض 

WK  را، وقتیshowWeek  رویtrue  تنظیم است، نادیده می گیرد. مقدار پیش فرض

 است. WKآن 
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yearRange 

گزینه محدودیت هایی را تعیین می کند که در آنها سال ها در منوهای رو به پایین،  این

، نمایش داده می تنظیم شده باشد trueروی   changeYear، وقتی   from:toبه شکل 

 1114، برای 2+:2005شوند. مقادیر می توانند کامل یا نسبی باشند ) به عنوان مثال 

می تواند برای ساخت مقادیر نسبی از سال انتخاب  cال از هم اکنون.(. پیشوند  1تا 

-c( مقدار پیش فرض آن c-2:c+3شده، استفاده شود، به جای سال جاری ) مثال 

10:c+10 .است 

yearSuffix 
نمایش می دهد. مقدار  datepickerاین گزینه متن های اضافه را بعد از سال در تیتر 

 است. ""پیش فرض آن 

 

 را نشان می دهد.  datepickerبخش بعدی قسمت هایی از عملکرد و قابلیت 

 قابلیت پیش فرض

 انتقال نمی دهد.  ()datepickerرا توضیح می دهد که هیچ پارامتری به متد  datepickerمثال زیر قابلیت 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Datepicker 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> 
    <!-- Javascript --> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#datepicker-1").datepicker(); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <!-- HTML --> 
    <p>Enter Date: <input type="text" id="datepicker-1"></p> 
</body> 
</html> 
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Datepicker داخلی 

 داخلی را توضیح می دهد. datepickerمثال زیر قابلیت یک 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Datepicker 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> 
    <!-- Javascript --> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#datepicker-2").datepicker(); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <!-- HTML --> 
    Enter Date: <div id="datepicker-2"></div> 
</body> 
</html> 

 

 داخلی استفاده کردیم.  datepickerبرای دریافت  <div> در مثال باال از عنصر 

 altFormatو  appendText ،dateFormat ،altFieldاستفاده از 

  altFormat (d)و  altField  dateFormat (a) appendText (b) (c)مثال زیر استفاده از گزینه های مهم 

 نشان می دهد.   JqueryUIاز  datepickerرا در عملکرد 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Datepicker 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> 
    <!-- Javascript --> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#datepicker-3").datepicker({ 
                appendText: "(yy-mm-dd)", 
                dateFormat: "yy-mm-dd", 
                altField: "#datepicker-4", 
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                altFormat: "DD, d MM, yy" 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <!-- HTML --> 
    <p>Enter Date: <input type="text" id="datepicker-3"></p> 
    <p>Alternate Date: <input type="text" id="datepicker-4"></p> 
</body> 
</html> 

 

 datepickerتنظیم شده است. اگر شما از  dd-mm-yyدر مثال باال فرمت تاریخ برای اولین ورودی به شکل 

، "yy, d MM, DDتاریخی را انتخاب کنید، همان تاریخ در دومین فیلد ورودی که فرمت تاریخ آن به شکل است 

 منعکس می شود. 

 beforeShowDayاستفاده از 

 نشان می دهد.    JqueryUIاز datepickerرا در عملکرد  beforeShowDayمثال زیر استفاده از گزینه ی 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Datepicker 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> 
    <!-- Javascript --> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#datepicker-5").datepicker({ 
                beforeShowDay: function (date) { 
                    var dayOfWeek = date.getDay(); 
                    // 0 : Sunday, 1 : Monday, ... 
                    if (dayOfWeek == 0 || dayOfWeek == 6) return [false]; 
                    else return [true]; 
                } 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <!-- HTML --> 
    <p>Enter Date: <input type="text" id="datepicker-5"></p> 
</body> 
</html> 
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 در مثال باال شنبه و یک شنبه غیرفعال هستند. 

 buttonImageOnlyو  showOn، buttonImageاستفاده از 

را در   buttonImageOnly (c)و  showOn (b) buttonImage (a) مثال زیر استفاده از سه گزینه ی 

 نشان می دهد.  JqueryUIاز  datepickerعملکرد 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Datepicker 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> 
    <!-- Javascript --> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#datepicker-6").datepicker({ 
                showOn: "button", 
                buttonImage: "/jqueryui/images/calendar-icon.png", 
                buttonImageOnly: true 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <!-- HTML --> 
    <p>Enter Date: <input type="text" id="datepicker-6"></p> 
</body> 
</html> 

 

 باز می شود. datepickerدر مثال باال آیکنی نمایش داده می شود که با کلیک کردن روی آن 

 durationو  defaultDate ،dayNamesMinاستفاده از 

را در   duration (c)و  dayNamesMin (b) dayNamesMin (a)مثال زیر استفاده از سه گزینه ی مهم 

 نشان می دهد.   JqueryUIاز  datepickerعملکرد 

<!doctype html> 
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<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Datepicker 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> 
    <!-- Javascript --> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#datepicker-7").datepicker({ 
                defaultDate: +9, 
                dayNamesMin: ["So", "Mo", "Di", "Mi", "Do", "Fr", "Sa"], 
                duration: "slow" 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <!-- HTML --> 
    <p>Enter Date: <input type="text" id="datepicker-7"></p> 
</body> 
</html> 

 

تغییر کرده اند. همچنین مشاهده می کنید که تاریخ  dayNamesMinدر مثال باال نام های روزها با استفاده از 

 است.پیش فرض تنظیم شده 

 selectOtherMonthsو  prevText ،nextText ،showOtherMonthsاستفاده از 

  (d)و  showOtherMonths  a) prevText (b) nextText (c)مثال زیر استفاده از گزینه های مهم 

 selectOtherMonths  را درdatepicker  ازJqueryUI   .نشان می دهد 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Datepicker 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> 
    <!-- Javascript --> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#datepicker-8").datepicker({ 
                prevText: "click for previous months", 
                nextText: "click for next months", 
                showOtherMonths: true, 



 

140 
 7 واحد - 165 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

                selectOtherMonths: false 
            }); 
            $("#datepicker-9").datepicker({ 
                prevText: "click for previous months", 
                nextText: "click for next months", 
                showOtherMonths: true, 
                selectOtherMonths: true 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <!-- HTML --> 
    <p>Enter Start Date: <input type="text" id="datepicker-8"></p> 
    <p>Enter End Date: <input type="text" id="datepicker-9"></p> 
</body> 
</html> 

 

باز می  datepickerدارای عنوان می باشند. اگر روی عنصر کلیک کنید،  nextو  prevدر مثال باال لینک های 

 selectOtherMonths، تاریخ های ماه های دیگر غیرفعال هستند، چرا که datepickerشود. اکنون در اولین 

 trueروی  selectOtherMonthsبرای دومین ورودی،  datepickerتنظیم شده است. در دومین  falseروی 

 تنظیم شده است.  

 changeMonth، changeYear ،numberOfMonthاستفاده از 

را  numberOfMonths (c)و  changeMonth (b) changeYear (a) مثال زیر استفاده از گزینه های مهم 

 نشان می دهد.  JqueryUIاز  datepickerدر عملکرد 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Datepicker 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> 
    <!-- Javascript --> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#datepicker-10").datepicker({ 
                changeMonth: true, 
                changeYear: true, 
                numberOfMonths: [2, 2] 
            }); 
        }); 
    </script> 
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</head> 
<body> 
    <!-- HTML --> 
    <p>Enter Date: <input type="text" id="datepicker-10"></p> 
</body> 
</html> 

 

مشاهده کردید. در اینجا ما در حال نمایش   Yearو  Monthدر مثال باال منوهای رو به پایین را برای فیلدهای 

 هستیم.  [2,2]ماه در ساختار یک ردیف از 

 showAnimو  showWeek،  yearSuffixاستفاده از 

را عملکرد   showAnim (c)و  showWeek (b) yearSuffix (a) مثال زیر استفاده از گزینه های مهم 

datepicker  ازJqueryUI  .نشان می دهد 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Datepicker 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> 
    <!-- Javascript --> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#datepicker-11").datepicker({ 
                showWeek: true, 
                yearSuffix: "-CE", 
                showAnim: "slide" 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <!-- HTML --> 
    <p>Enter Date: <input type="text" id="datepicker-11"></p> 
</body> 
</html> 

 

در مثال باال مشاهده می کنید که اعداد مربوط به هفته در سمت چپ نمایش داده می شوند، چرا که 

showWeek  رویtrue  تنظیم شده است. سال داری پسوندCE"-"  .می باشد 
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  datepicker ("action", [params]).(selector, context)$متد 

می تواند اکشنی را روی تقویم اجرا کند، از جمله انتخاب یک تاریخ جید.  datepicker (action, params)متد 

 action  به عنوان یک رشته در اولین آرگیومنت تعیین شده و به طور انتخابی یک یا چندparam  می توانند

 براساس اکشن داده شده، ارائه شوند. 

 هستند که می توانیم به فرم رشته از آنها استفاده کنیم.   jQuery اساسا اکشن ها متدهای 

$(selector, context).datepicker ("action", [params]); 

 جدول زیر اکشن هایی را برای این متد لیست می کند:

 

Action Description 

destroy() 
را کامال حذف می کند. این اکشن عنصر را به حالت  datepickerاین گزینه قابلیت 

pre-init .خود بازمی گزداند. این متد هیچ آرگیومنتی نمی پذیرد 

dialog( date [, onSelect ] [, 

settings ] [, pos ] ) 
 نمایش می دهد. jQuery UIرا در یک دیالوگ باکش  datepickerاین اکشن 

getDate() 
هیچ آرگیومنتی را مطابق تاریخ انتخاب شده بازمی گرداند. این متد  Dateاین اکشن 

 نمی پذیرد.

hide() 
از قبل باز شده را می بندد. این متد هیچ آرگیومنتی نمی  date pickerاین اکشن 

 پذیرد.

isDisabled() 
را بررسی می کند، اگر غیرفعال شده باشد. این متد   date pickerاین اکشن قابلیت 

 هیچ آرگیومنتی نمی پذیرد.

option( optionName )  این اکشن مقدار مربوط بهoptionName  .تعیین شده را بازمی گرداند 
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option() 

را دریافت می کند که گزینه های  key/valueاین اکشن یک آبجکت حاوی جفت های 

hash  مربوط بهdatepicker  فعلی را نشان می دهند. این متد هیچ آرگیومنتی نمی

 پذیرد.

option( optionName, value ) 
تعیین شده  optionNameرا که با  datepickerاین گزینه مقدار مربوط به گزینه ی 

 در ارتباط است، تنظیم می کند.

option( options )  این اکشن یک یا چند گزینه را برایdatepicker .تنظیم می کند 

refresh() 
را مجددا طراحی می  date pickerاین اکشن، پس از ساختن چند تعدیل خارجی، 

 کند. این متد هیچ برهانی را نمی پذیرد.

setDate( date )  این اکشن تاریخ تعیین شده را به عنوان تاریخ کنونی ازdatepicker .تنظیم می کند 

show() 

به یک ورودی ضمیمه شده  datepickerرا باز می کند. اگر  datepickerاین اکشن 

قابل مشاهده باشد. این متد هیچ برهانی را  datepickerباشد، ورودی باید برای 

 نمی پذیرد.

widget()  این اکشن یک آبجکتjQuery  که حاویdatepicker .می باشد، بازمی گرداند 

 

 مثال زیر استفاده از برخی اکشن های لیست شده در جدول باال را نشان می دهد. 

 ()setDateاستفاده از اکشن 

اکنون اجازه بدهید با استفاده از اکشن های جدول باال، مثالی را نشاهده کنیم. مثال زیر استفاده از اکشن های 

setDate  .را توضیح می دهد 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
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    <title>jQuery UI Datepicker 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> 
    <!-- Javascript --> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#datepicker-12").datepicker(); 
            $("#datepicker-12").datepicker("setDate", "10w+1"); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <!-- HTML --> 
    <p>Enter Date: <input type="text" id="datepicker-12"></p> 
</body> 
</html> 

 ()showاستفاده از اکشن 

 را توضیح می دهد: showمثال زیر استفاده از اکشن 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Datepicker 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> 
    <!-- Javascript --> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#datepicker-13").datepicker(); 
            $("#datepicker-13").datepicker("show"); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <!-- HTML --> 
    <p>Enter Date: <input type="text" id="datepicker-13"></p> 
</body> 
</html> 

JqueryUI - Dialog 

هستند. یک  HTMLدیالوگ باکس ها یکی از روش های خوب برای نمایش اطالعات روی یک صفحه ی 

دیالوگ باکس پنجره را با یک تیتر و یک محدوده ی محتوا، معلق می کند. این پنجره را می توان جابه جا کرد، 

 پیش فرض آن را بست.  Xتغییر اندازه داد، و البته با استفاده از آیکن 
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 jQueryUI  متدdialog()  را ارائه می دهد که کدHTML  نوشته شده روی صفحه را به کدHTML  برای

 نمایش در یک دیالوگ باکس تبدیل می کند. 

 به دو فرم زیر استفاده می شود ()dialogمتد 

$(selector, context).dialog (options) Method 

$(selector, context).dialog ("action", [params]) Method 

  dialog (options).(selector, context)$متد 

می تواند به شکل یک دیالوگ باکس نمایش  HTMLاعالم می کند که یک عنصر  dialog (options) متد 

 آبجکتی است که ظاهر و رفتار آن پنجره را تعیین می کند.  optionsداده شود. پارامتر 

$(selector, context).dialog(options); 

نمایش دهید. اگر بیشتر از یک یا چند گزینه را همزمان  Javascriptشما می توانید با استفاده از آبجکت 

 یک گزینه برای نمایش وجود داشته باشد، آنها را با استفاده از کاما مجزا می کنید، مانند ترکیب زیر:

$(selector, context).dialog({option1: value1, option2: value2..... }); 

 اده قرار می گیرند:جدول زیر گزینه های مختلفی را ارائه می دهد که با این متد مورد استف

 

Option Description 

appendTo 

-uiتنظیم شده باشد، از افزوده شدن گروه  falseاگر این گزینه روی 

draggable  به لیست عناصر انتخاب شده یDOM  جلوگیری می کند. مقدار

 است. trueپیش فرض آن 
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autoOpen 

تنظیم شده باشد، دیالوگ باکس بر ایجاد  falseاین گزینه مگر اینکه بر روی 

تنظیم شده باشد، دیالوگ باکس با فراخوانی  falseآن باز می شود. وقتی روی 

dialog('open')  باز می شود. مقدار پیش فرض آنtrue .است 

buttons 

این گزینه دکمه ها را به دیالوگ باکس اضافه می کند. اینها به عنوان آبجکت 

اند و هر پراپرتی متن روی دکمه است. مقدار آن یک تابع هایی لیست شده 

پاسخ است که وقتی یوزر روی دکمه کلیک می کند، فراخوانده می شود. مقدار 

 است. {}پیش فرض آن 

closeOnEscape 

تنظیم شده باشد، وقتی یوزر روی دکمه ی  falseمگر اینکه گزینه روی 

Escape  شد. مقدار پیش فرض آن کلیک کند دیالوگ باکس بسته خواهد

true .است 

closeText 
برای دکمه ی بستن. مقدار  Closeاین گزینه حاوی متنی است برای جایگزینی 

 است. "close"پیش فرض آن 

dialogClass 

-uiتنظیم شده باشد، از افزوده شدن گروه  falseاگر این گزینه روی 

draggable   به لیست عناصر انتخاب شده یDOM  جلوگیری می کند. مقدار

 است. ""پیش فرض آن 

draggable 

تنظیم شده باشد، دیالوگ باکس با کلیک  falseمگر اینکه این گزینه روی 

خواهد بود. مقدار پیش فرض  draggableکزدن و درگ کردن نوار عنوان،  

 است. true آن 

height 
 autoاین گزینه طول دیالوگ باکس را تنظیم می کند. مقدار پیش فرض آن 

 است.
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hide 
این گزینه برای تنظیم اثر بسته شدن دیالوگ باکس استفاده می شود. مقدار 

 است. nullپیش فرض آن 

maxHeight 
این گزینه حداکثر طول گزینه را به پیکسل، تنظیم می کند که در آن دیالوگ 

 است. falseباکس قابل تغییر انداره می باشد. مقدار پیش فرض آن 

maxWidth 
این گزینه بیشترین عرض را که در آن دیالوگ باکس می تواند تغییر اندازه 

 است. falseپیدا کند، به پیکسل تنظیم می کند. مقدار پیش فرض آن 

minHeight 
این گزینه حداقل طول را به پیکسل، که طبق آن دیالوگ باکس می تواند 

 است. 150ن تغییر اندازه پیدا کند، تنظیم می کند. مقدار پیش فرض آ

minWidth 
این گزینه حداقل عرض را به پیکسل تنظیم می کند که طبق آن دیالوگ باکس 

 است. 041می تواند تغییر اندازه پیدا کند. مقدار پیش فرض آن 

modal 

تنظیم شده باشد، دیالوگ باکس دارای رفتار کیفیتی  trueاگر این گزینه روی 

خواهد بود؛ آیتم های دیگر روی صفحه غیرفعال خواهند شد، به عنوان مثال با 

هم تعامل نخواهند داشت. دیالوگ های مودال ایجاد یک همپوشانی در 

 falseزیردیالوگ  اما باالی عناصر پیج دیگر، دارند. مقدار پیش فرض آن 

 است.

position 

این گزینه موقعیت اولیه ی دیالوگ باکس را تعیین می کند. می تواند یکی از 

 ,center (the default), left موقعیت های از پیش تعریف شده باشد:

right, top,   یا bottom همچنین می تواند یک ردیف دارای دو عنصر با .

باشد. مقدار  ['right','top']یا موقعیت های متن مانند  topو  leftمقادیر 

 است. is { my: "center", at: "center", of: window }پیش فرض آن 
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resizable 
تنظیم شده باشد، دیالوگ باکس در همه ی جهت ها  falseکگر اینکه روی 

 است. trueقابل تغییر اندازه خواهد بود. مقدار پیش فرض آن 

show 
این گزینه تاثیری است که هنگامی استفاده می شود که دیالوگ باکس باز 

 است. nullشده است. مقدار پیش فرض آن 

title 
این گزینه متن مربوط به نوار عنوان را در دیالوگ باکس تعیین می کند. مقدار 

 است. nullپیش فرض آن 

width 
کند. مقدار پیش این گزینه عرض دیالوگ باکس را به پیکسل تعیین می 

 است. 111فرض آن 

 

 بخش بعد به شما چند مثال از قابلیت دیالوگ ارائه خواهد کرد. 

 قابلیت پیش فرض

 ، توضیح می دهد:()dialog مثال زیر استفاده از قابلیت دیالوگ را، بدون انتقال هیچ پارامتری به متد 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Dialog 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-widget-header, .ui-state-default, ui-button { 
            background: red; 
            border: 1px solid #b9cd6d; 
            color: #FFFFFF; 
            font-weight: bold; 
        } 
    </style> 
    <!-- Javascript --> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#dialog-1").dialog({ 
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                autoOpen: false, 
            }); 
            $("#opener").click(function () { 
                $("#dialog-1").dialog("open"); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <!-- HTML --> 
    <div id="dialog-1" title="Dialog Title goes here...">This my first jQuery UI Dialog!</div> 
    <button id="opener">Open Dialog</button> 
</body> 
</html> 

 positionو  buttons،  titleاستفاده از 

توضیح   JqueryUIرا در دیالوگ ویجت از   position و  buttons,title مثال زیر استفاده از گزینه های مهم 

 می دهد.

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Dialog 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-widget-header, .ui-state-default, ui-button { 
            background: #b9cd6d; 
            border: 1px solid #b9cd6d; 
            color: #FFFFFF; 
            font-weight: bold; 
        } 
    </style> 
    <!-- Javascript --> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#dialog-2").dialog({ 
                autoOpen: false, 
                buttons: { 
                    OK: function () { $(this).dialog("close"); } 
                }, 
                title: "Success", 
                position: { 
                    my: "left center", 
                    at: "left center" 
                } 
            }); 
            $("#opener-2").click(function () { 
                $("#dialog-2").dialog("open"); 
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            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <!-- HTML --> 
    <div id="dialog-2" title="Dialog Title goes here...">This my first jQuery UI Dialog!</div> 
    <button id="opener-2">Open Dialog</button> 
</body> 
</html> 

 heightو  hide ،showاستفاده از 

توضیح می   JqueryUIرا در دیالوگ ویجت  height showand ,hideمثال زیر استفاده از گزینه های مهم 

 دهد.

 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Dialog 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-widget-header, .ui-state-default, ui-button { 
            background: #b9cd6d; 
            border: 1px solid #b9cd6d; 
            color: #FFFFFF; 
            font-weight: bold; 
        } 
    </style> 
    <!-- Javascript --> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#dialog-3").dialog({ 
                autoOpen: false, 
                hide: "puff", 
                show: "slide", 
                height: 200 
            }); 
            $("#opener-3").click(function () { 
                $("#dialog-3").dialog("open"); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <!-- HTML --> 
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    <div id="dialog-3" title="Dialog Title goes here...">This my first jQuery UI Dialog!</div> 
    <button id="opener-3">Open Dialog</button> 
</body> 
</html> 

 (modal)استفاده از گزینه ی کیفیتی 

توضیح می  JqueryUIرا در دیالوگ ویجت   position و  title,buttons مثال زیر استفاده از گزینه های 

 دهد. 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Dialog 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-widget-header, .ui-state-default, ui-button { 
            background: #b9cd6d; 
            border: 1px solid #b9cd6d; 
            color: #FFFFFF; 
            font-weight: bold; 
        } 
    </style> 
    <!-- Javascript --> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#dialog-4").dialog({ 
                autoOpen: false, 
                modal: true, 
                buttons: { 
                    OK: function () { $(this).dialog("close"); } 
                }, 
            }); 
            $("#opener-4").click(function () { 
                $("#dialog-4").dialog("open"); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <!-- HTML --> 
    <div id="dialog-4" title="Dialog Title goes here...">This my first jQuery UI Dialog!</div> 
    <button id="opener-4">Open Dialog</button> 
    <p> 
        Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 
        ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
        laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
    </p> 
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    <label for="textbox">Enter Name: </label> 
    <input type="text"> 
</body> 
</html> 

 

  dialog ("action", [params]).(selector, context)$د مت

می تواند اکشنی را روی دیالوگ باکس اجرا کند، مانند بستن دیالوگ  dialog (action, params)متد 

به عنوان یک رشته در اولین آرگیومنت تعیین می شود و به طور انتخابی، یک یا چند  actionباکس. 

params .بر اساس اکشن داده شده، ارائه می شوند ، 

 هستند که می توانیم به فرم رشته مورد استفاده قرار دهیم.   jQuery اساسا در اینجا اکشن ها متدهای 

$(selector, context).dialog ("action", [params]); 

 گیرند:جدول زیر اکشن هایی را ارائه می دهد که با این متد مورد استفاده قرار می 

 

Action Description 

close() .این اکشن دیالوگ باکس را می بندد. این متد هیچ برهانی را نمی پذیرد 

destroy() 
خود   pre-initاین اکشن دیالوگ باکس را کامال حذف می کند و عنصر را به حالت 

 بازمی گرداند. این متد هیچ برهانی را نمی پذیرد.

isOpen() 
باکس باز باشد، این اکشن چک می شود. این متد هیچ برهانی را نمی اگر دیالوگ 

 پذیرد.

moveToTop() 
این اکشن دیالوگ باکس های هماهنگ را پیش زمینه قرار می دهد. این متد هیچ 

 برهانی را نمی پذیرد.

open() .این اکشن دیالوگ باکس را باز می کند.  این متد هیچ برهانی را نمی پذیرد 
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 مثال:

اکنون اجازه بدهید مثالی را در رابطه با اکشن های جدول باال بررسی کنیم. مثال زیر استفاده از متدهای 

 open() ,isOpen()  وclose()  :را توضیح می دهد 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Dialog 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-widget-header, .ui-state-default, ui-button { 
            background: #b9cd6d; 
            border: 1px solid #b9cd6d; 
            color: #FFFFFF; 
            font-weight: bold; 

option( 

optionName ) 

 تعیین شده را دریافت می کند. در اینجا   optionName این اکشن مقدار مرتبط با 

optionName .نام گزینه ای برای دریافت می باشد 

option() 
را دریافت می کند که گزینه  key/value این اکشن یک آبجکت حاوی جفت های 

 مربوط به دیالوگ را نمایش می دهد. این متد هیچ برهانی نمی پذیرد. hashهای 

option( 

optionName, 

value ) 

تنظیم شده، تعیین  optionName این گزینه مقدار گزینه ی دیالوگ را در ارتباط با 

 شده، تنظیم می کند.

option( options )  کند.این اکشن یک یا چند گزینه را برای دیالوگ تنظیم می 

widget() 

This action returns the dialog box’s widget element; the element 

annotated with the ui-dialog class name. This method does not 

accept any arguments. 
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        } 
    </style> 
    <!-- Javascript --> 
    <script type="text/javascript"> 
        $(function () { 
            $("#toggle").click(function () { 
 
                ($("#dialog-5").dialog("isOpen") == false) ? $("#dialog-5").dialog("open") : $("#dialog-5").dialog("close"); 
            }); 
            $("#dialog-5").dialog({ autoOpen: false }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <button id="toggle">Toggle dialog!</button> 
    <div id="dialog-5" title="Dialog Title!"> 
        Click on the Toggle button to open and cose this dialog box. 
    </div> 
</body> 
</html> 

 کلیک کرده و این دیالوگ باکس را ببندید.   Toggleروی دکمه ی 

 مدیریت رویداد روی دیالوگ باکس

متدهای رویداد ارائه   JqueryUIکه در بخش های قبل مشاهده کردیم،   dialog (options)عالوه بر متد 

 می دهد که برای یک رویداد خاص آغاز می شوند. این متدها در جدول زیر ارائه شده اند:

Event Method Description 

beforeClose(event, 

ui) 

این رویداد زمانی آغاز می شود که دیالوگ باکس در آستانه ی بسته شدن است. 

از بسته شدن دیالوگ باکس جلوگیری می کند. این رویداد در  falseبازگرداندن 

دسترس دیالوگ باکس هایی است که در ارزیابی موفق نیستند. در اینجا رویداد 

 است. Objectاز نوع  uiو  Eventاز نوع 

close(event, ui) 
در اینجا این رویداد زمانی آغاز می شود که دیالوگ باکس بسته شده است. 

 است. Objectاز نوع  uiو  Eventنوع  رویداد از
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create(event, ui) 
در اینجا رویداد این رویداد زمانی آغاز می شود که دیالوگ باکس ایجاد می شود. 

 است. Objectاز نوع  uiو  Eventاز نوع 

drag(event, ui) 
این رویداد به طور مکرر، در هنگام جابه جایی دیالوگ باکس در هنگام درگ کردن، 

 است. Objectاز نوع  uiو  Eventدر اینجا رویداد از نوع آغاز می شود. 

dragStart(event, 

ui) 

این رویداد زمانی آغاز می شود که یک پاسخ از دیالوگ باکس به وسیله ی درگ 

 commencesکردن عنوان آن، ارائه می شود. 

dragStop(event, 

ui) 

این رویداد زمانی آغاز می شود که یک عملیات درگ به پایان می رسد. در اینجا 

 است. Objectاز نوع  uiو  Eventرویداد از نوع 

focus(event, ui) 
این رویداد زمانی آغاز می شود که دیالوگ تمرکز را به دست می آورد. در اینجا 

 است. Objectاز نوع  uiو  Eventرویداد از نوع 

open(event, ui) 
این رویداد زمانی آغاز می شود که دیالوگ باکس باز شده است. در اینجا رویداد از 

 است. Objectاز نوع  uiو  Eventنوع 

resize(event, ui) 
این رویداد در هنگام تغییر اندازه ی یک دیالوگ باکس، به طور مکرر آغاز می شود. 

 است. Objectاز نوع  uiو  Eventدر اینجا رویداد از نوع 

resizeStart(event, 

ui) 

این رویداد زمانی آغاز می شود که تغییر اندازه ی دیالوگ باکس شروع شود. در 

 است. Objectاز نوع  uiو  Eventاینجا رویداد از نوع 

resizeStop(event, 

ui) 

این رویداد زمانی آغاز می شود که تغییر اندازه ی دیالوگ باکس به پایان برسد. 

 است. Objectاز نوع  uiو  Eventدر اینجا رویداد از نوع 

 

 مثال زیر استفاده از رویدادهای لیست شده در جدول باال را توضیح می دهد.
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  beforeClose استفاده از متد رویداد 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Dialog 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-widget-header, .ui-state-default, ui-button { 
            background: #b9cd6d; 
            border: 1px solid #b9cd6d; 
            color: #FFFFFF; 
            font-weight: bold; 
        } 
        .invalid { 
            color: red; 
        } 
        textarea { 
            display: inline-block; 
            width: 100%; 
            margin-bottom: 10px; 
        } 
    </style> 
    <!-- Javascript --> 
    <script type="text/javascript"> 
        $(function () { 
            $("#dialog-6").dialog({ 
                autoOpen: false, 
                buttons: { 
                    OK: function () { 
                        $(this).dialog("close"); 
                    } 
                }, 
                beforeClose: function (event, ui) { 
                    if (!$("#terms").prop("checked")) { 
                        event.preventDefault(); 
                        $("[for=terms]").addClass("invalid"); 
                    } 
                }, 
                width: 600 
            }); 
            $("#opener-5").click(function () { 
                $("#dialog-6").dialog("open"); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <div id="dialog-6"> 
        <p>You must accept these terms before continuing.</p> 
        <textarea> 
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            This Agreement and the Request constitute the entire agreement of the 
            parties with respect to the subject matter of the Request. This Agreement shall be 
            governed by and construed in accordance with the laws of the State, without giving 
            effect to principles of conflicts of law. 
        </textarea> 
        <div> 
            <label for="terms">I accept the terms</label> 
            <input type="checkbox" id="terms"> 
        </div> 
    </div> 
    <button id="opener-5">Open Dialog</button> 
</body> 
</html> 

 resize استفاده از متد 

 را توضیح می دهد:  resize مثال زیر استفاده از متد 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Dialog 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-widget-header, .ui-state-default, ui-button { 
            background: #b9cd6d; 
            border: 1px solid #b9cd6d; 
            color: #FFFFFF; 
            font-weight: bold; 
        } 
    </style> 
    <!-- Javascript --> 
    <script type="text/javascript"> 
        $(function () { 
            $("#dialog-7").dialog({ 
                autoOpen: false, 
                resize: function (event, ui) { 
                    $(this).dialog("option", "title", 
                    ui.size.height + " x " + ui.size.width); 
                } 
            }); 
            $("#opener-6").click(function () { 
                $("#dialog-7").dialog("open"); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <div id="dialog-7" title="Dialog Title goes here...">Resize this dialog to see the dialog co-ordinates in the title!</div> 
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    <button id="opener-6">Open Dialog</button> 
</body> 
</html> 

 این دیالوگ را تغییر اندازه دهید تا هماهنگی را در عنوان مشاهده کنید.

 نکات گسترش

ساخته شده و می تواند گسترده شود. برای گسترش ویجت ها، می  widget factoryدیالوگ ویجت با 

توانیم متدهای موجود را نادیده گرفته یا آنها را اضافه کنیم. جدول زیر یک نکته ی گسترش 

( extension point ) با همانAPI .ارائه می دهد، همانطور که متدهای دیالوگ در جدول باال رائه شدند 

 

Method Description 

_allowInteraction(event) 

عناصر که زیرمجموعه ی  whitelistingاین متد به یوزر اجازه می دهد تا با 

دیالوگ نیستند، اما یوزر می تواند از آنها استفاده کند، با یک عنصر هدف تعامل 

 می باشد. Eventداشته باشد. در اینجا رویداد 

 

jQuery UI Widget Factory  یک مورد توسعه پذیر است که بر اساس آن همه ی ویجت هایjQuery UI 

برای ساخت یک پالگین تسهیالتی را ارائه می دهد و  widget factoryساخته می شوند. استفاده از 

همچنین کنوانسیون هایی برای کارهای معمول مانند آشکارسازی روش پالگین و تغییر گزینه های بعد از 

 نمونه. 

 JqueryUI – Menu 

یک منو ویجت معموال حاوی یک نوار منوی اصلی با منوهای پیش رو می باشد. آیتم های این منوها اغلب دارای 

جزء  –منوهای فرعی نیز می باشند. یک منو با استفاده از عناصر مارک آپ به همراه برقراری ارتباط منبع 

(child-parent)  با استفاده از ( ایجاد می شود<ul>   یا<ol> .) .هر آیتم منو دارای یک عنصر لنگر می باشد 
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می تواند برای منوهای درون خطی و پاپ آپ استفاده شود، یا به عنوان یک اساس  jQueryUIمنو ویجت در 

برای ساخت سیستم های منوی پیچیده تر استفاده می شود. به عنوان مثال می توانید با استفاده از موقعیت 

 ای تو دو تو ایجاد کنید. های سفارشی، منوه

 jQueryUI  متدهایmenu ()  .را برای ایجاد یک منو ارائه می دهد 

 ترکیب:

 به دو شکل مورد استفاده قرار می گیرد ()menuمتد 

$(selector, context).menu (options) Method 

$(selector, context).menu ("action", params) Method 

 

 menu (options).(selector, context)$متد 

و محتوای آن باید به عنوان منو تنظیم و رفتار  HTMLاعالم می کند که یک عنصر  menu (options)متد 

 آبجکتی است که ظاهر و رفتار آیتم های منو را تعیین می کند.  optionsشود. پارامتر 

 ترکیب

$(selector, context).menu (options); 

، می توانید یک یا چند گزینه ارائه دهید. اگر بیشتر از یک گزینه برای Javascriptدر هنگام استفاده از آبجکت 

 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:

Option Description 
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disabled 
تنظیم شده باشد، منو را غیرفعال می کند. به طور پیش فرض مقدار آن  trueاین گزینه اگر روی 

false .می باشد 

icons 
 }تنظیم می کند. به طور پیش فرض مقدار آن می باشداین گزینه آیکن ها را برای منوهای فرعی 

submenu: "ui-icon-carat-1-e" }. 

menus 
این گزینه یک انتخاب گر برای عناصری است که به عنوان ظرف منو در نظر گرفته می شوند، شامل 

 می باشد. ulمنوهای فرعی. مقدار آن به طور پیش فرض 

position 
این گزینه موقعیت منوهای فرعی را در ارتباط با آیتم منوی اصلی تنظیم می کند. به طور پیش فرض 

 می باشد. { "my: "left top", at: "right top }مقدار آن 

role 
برای منو و آیتم های منو استفاده می شود. مقدار  ARIAاین گزینه برای شخصی سازی نقش های 

 می باشد. menuآن به طور پیش فرض 

 

 کارکرد پیش فرض

انتقال نمی  ()menuدر 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> 
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        $(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> 

 

با عملکردهای ماوس و صفحه کلید برای مسیریابی طراحی  themeableدر مثال باال مشاهده می کنید که منوی 

 شده است. 

 استفاده از آیکن ها و موقعیت ها

 نشان می دهد.   JqueryUIرا در عملکرد منوی از  positionو  iconsمثال 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({ 
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                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> 
</html> 

 

را برای لیست منوی فرعی به کار برده ایم و همچنین موقعیت  imageدر مثال باال مشاهده می کنید که آیکن 

 منوی فرعی را تغییر داده ایم. 

 menu ("action", params).(selector, context)$متد 

، می تواند یک فعالیت را روی عناصر منو اجرا کند، مانند فعال / غیرفعال menu ("action", params)متد 

منو را  "disable"کردن منو. این فعالیت به عنوان یک رشته در اولین مبحث تعیین می شود ) به عنوان مثال 

 سازد.(. فعالیت هایی را که قابل انتقال هستند در جدول زیر بررسی کنید.غیر فعال می 

 ترکیب

$(selector, context).menu ("action", params); 

 جدول زیر فعالیت های مختلفی را لیست می کند که با این متد مورد استفاده قرار می گیرند:

Action Description 
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blur( [event ] ) 

با تنظیم مجدد هر کدام از عنصرهای فعال این فعالیت تمرکز را از یک منو حذف می کند و 

می باشد و  Eventمربوط به منو را آغاز می کند. در حالیکه رویداد از نوع  blurرویداد استایل، 

 نشان می دهد که چه چیزی باعث تیرگی در منو شده است.

collapse( [event ] ) 
می باشد و نشان  Eventدر حالیکه رویداد از نوع این عملکرد منوی فرعی فعال را می بندد. 

 می دهد که چه چیزی باعث از هم پاشیدن منو شده است.

collapseAll( [event 

] [, all ] ) 
 این فعالیت تمام منوهای فرعی را می بندد.

destroy() 
 preاین عملکرد کارکرد منو را کامال حذف می کند. این عمل باعث بازگشت عنصر به وضعیت 

– init  برهانیخود خواهد شد. این متد هیچ (argument) .را نمی پذیرد 

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

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

expand( [event ] ) 
در حالیکه رویداد از این عمل منوی فرعی زیر آیتم فعال را، اگر وجود داشته باشد،  باز می کند. 

 می باشد و نشان می دهد که چه چیزی باعث باز شدن منو شده است. Eventنوع 

focus( [event ], 

item ) 

این عملکرد یک آیتم خاص از منو را فعال می سازد، به این صورت که شروع به باز کردن 

می  Eventدر حالیکه رویداد از نوع منوهای فرعی کرده و تمرکز رویداد منو را آغاز می کند. 

باشد و نشان می دهد که چه چیزی باعث منو تمرکز را به دست آورد و آیتم یک آبجکت 

jQuery   که آیتم منو به می باشدfocus/activate  .را نمایش می دهد 

isFirstItem()  

را بازمی گرداند که اگر آیتم فعال حال حاضر منو، اولین آیتم   booleanاین فعالیت یک مقدار 

 برهانی را نمی پذیرد. منو باشد، بیان می دارد. این متد هیچ

http://www.tutorialspoint.com/#action_isFirstItem
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isLastItem() 
اگر آیتم فعال حال حاضر منو، آخرین آیتم بازمی گرداند که  Booleanاین فعالیت یک کقدار 

 منو باشد، بیان می دارد. این متد هیچ برهانی را نمی پذیرد.

next( [event ] ) 
این فعالیت وضعیت فعال را به آیتم بعدی منو محول می کند. از آنجایی که رویداد از نوع 

Event .می باشدو نشان می دهد چه چیزی باعث آغاز جابجایی تمرکز شده است 

nextPage( [event ] 

) 

  scrollable menuاین عملکرد وضعیت فعال را به اولین آیتم منو در زیر یک منوی رونده  

تقال می دهد، یا اگر منو حرکت کننده نباشد آخرین آیتم آن قرار می گیرد. از آنجایی که ان

می باشد و نشان می دهد که چه چیزی باعث شروع جابجایی تمرکز شده  Eventرویداد از نوع 

 است.

option( optionName 

) 

جایی که را دریافت می کند. از آن  optionNameاین فعالیت مقدار فعلی نربوط به 

optionName   از نوعString .می باشد و نام گزینه ی به دست آمده را نشان می دهد 

option() 
را دریافت می کند که نشان دهنده ی گزینه های حال   key/valueاین فعالیت جفت های حاوی 

 حاضر منو می باشد.

option( 

optionName, value 

) 

تعیین شده می باشد، تنظیم   optionNameاین فعالیت مقدار گزینه ی منو را که در ارتباط با 

می باشد و نام گزینه را برای تنظیم نشان  Stringاز نوع   optionNameمی کند. در حالیکه 

 می باشد که مقدار مربوط به تنظیم گزینه را نشان می دهد. Objectمی دهد و مقدار از نوع 

option( options ) 
می  Objectاین عملکرد یک یا چند گزینه را برای منو تنظیم می کند. در حالیکه گزینه ها از نوع 

 برای تنظیم نشان می دهند.  option-valueباشند و نقشه ای از جفت های 

previous( [event ] ) 
این عملکرد وضعیت فعال را به آیتم منوی پیشین بازمی گرداند. در اینجا رویدادها از نوع 

Events .می باشند و نشان می دهند که چه چیزی باعث حرکت تمرکز را آغاز کرد 
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previousPage( 

[event ] ) 

ر غیر این یا د  scrollableاین فعالیت وضعیت فعال را به اولین آیتم منو در باالی یک منوی 

می باشد و نشان می  Eventصورت به اولین آیتم منو حرکت می دهد. در اینجا رویداد از نوع 

 دهد که چه چیزی باعث آغاز حرکت تمرکز شد.

refresh() 
این فعالیت آیتم های منوهای زیرمجموعه و منوهای اصلی را که هنوز مقدار دهی نشده اند، 

 برهانی نمی پذیرد.مقدار دهی می کند. این متد هیچ 

select( [event ] ) 

این فعالیت آیتم منوی فعال را انتخاب می کند، همه ی منوهای زیرمجموعه را می شکند و منوی 

می باشد و مشخص می کند که  Eventانتخاب رویداد را آغاز می کند. در اینجا رویداد از نوع 

 چه چیزی مجموعه را آغاز کرد.

widget() 
بازمی گرداند که حاوی منو می باشد. این متد نیز هیچ برهانی  jQueryاین فعالیت یک آبجکت 

 نمی پذیرد.

 

 

 را توضیح می دهد.   ()disable مثال زیر استفاده از متد 

<!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"); 
        }); 
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    </script> 
</head> 
<body> 
    <!-- HTML --> 
    <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. 

 collapseAllو  focusاستفاده از متدهای 

 را نشان می دهد:  collapseAllو  ()focus 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> 
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    <!-- HTML --> 
    <ul id="menu-4"> 
        <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> 
</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

متدهای رویداد را ارائه   JqueryUI، در بخش های قبلی مشاهده کردیم که  menu (options)عالوه بر متد 

 می دهد که برای یک رویداد خاص آغاز شدند. این متدهای رویداد در زیر ارائه شده اند:

Event Method Description 

blur(event, ui) .این رویداد وقتی آغاز می شود که یک منو تمرکز را از دست می دهد 

create(event, ui) .این رویداد زمانی آغاز می شود که منو ایجاد شده است 

focus(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.

select(event, ui)  شود.این رویداد زمانی آغاز می شود که یک آیتم منو انتخاب 
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 مثال:

مثال زیر استفاده از متد رویداد را برای کاربرد منو ویجت توضیح می دهد. این مثال استفاده از رویداد 

create ، blur  وfocus    .را 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-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> 
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        </li> 
    </ul> 
    <span id="result"></span> 
</body> 
</html> 

 

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

JqueryUI - Progressbar 

میزان پیشروی یک عملکرد یا یک پروسه را نشان می دهد. می توانیم نوتر  (progress bar)نوارهای پیشروی 

 تقسیم بندی کنیم.   progress barindeterminateو  determinate progress bar پیشروی را به دو گروه 

Determinate progress bar  )تنها در موقعیت هایی استفاده می شود کهسیستم )نوار پیشروی مشخص

هرگز نباید از چپ به راست پر  determinateمی تواند به درستی وضعیت فعلی را آپدیت کند. نوار پیشروی 

 د. شود و سپس برای یک فرایند مجزا به عقب بازگرد

باید برای ارائه ی بازخورد یوزر  indeterminate progress barاگر وضعیت حقیقی نمی تواند محاسبه شود، 

 به کار گرفته شود. 

 jQueryUI  یک نوار پیشروی با استفاده ی آسان ارائه می دهد که می توانیم از این طریق یوزرها را مطلع کنیم

را برای  ()progressbar متد   jQueryUIکه اجرای درخواست انجام شده برای برنامه ی ما سخت می باشد. 

 ایجاد نوارهای پیشروی ارائه می دهد.

 ترکیب:

 زیر انجام می شودبه دو روش  ()progressbar متد 

$(selector, context).progressbar (options) Method 

$(selector, context).progressbar ("action", params) Method 
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 progressbar (options).(selector, context)$متد 

می تواند به فرم یک نوار پیشروی  HTMLاعالم می کند که یک عنصر  progressbar (options) متد 

 آبجکتی است که ظاهر و رفتار نوار پیشروی را تعیین می کند.  optionsمدیریت شود. پارامتر 

 ترکیب

$(selector, context).progressbar (options); 

بیشتر از یک یک یا چند گزینه را همزمان ارائه دهید. اگر   Javascriptشما می توانید با استفاده از آبجکت 

 گزینه برای ارائه وجود دارد، می توانید آنها را با استفاده از کاما از یکدیگر مجزا کنید، مانند ترکیب زیر:

$(selector, context).progressbar({option1: value1, option2: value2..... }); 

 استفاده کنید: جدول زیر گزینه های مختلفی را ارائه می دهد که می توانید با این متد

Option Description 

disabled 
تنظیم شده باشد، نوار پیشروی را غیرفعال می سازد. مقدار پیش فرض  trueوقتی این گزینه روی 

 می باشد. falseآن 

max 
می  011این گزینه حداکثر مقدار برای یک نوار پیشروی را تعیین می کند. مقدار پیش فرض آن 

 باشد.

value  است. 1گزینه مقدار اولیه ی نوار پیشروی را تعیین می کند. مقدار پیش فرض آن این 

 

 در بخش بعد مثال هایی از قابلیت نوار پیشروی مشاهده خواهید کرد. 
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 قابلیت پیش فرض

 ()progressbar مثال زیر توضیح ساده ای از قابلیت نوار پیشروی را ارائه می دهد که هیچ پارامتری به متد 

 انتقال نمی دهد. 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI ProgressBar 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> 
    <style> 
        .ui-widget-header { 
            background: #cedc98; 
            border: 1px solid #DDDDDD; 
            color: #333333; 
            font-weight: bold; 
        } 
    <style> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#progressbar-1").progressbar({ 
                value: 30 
            }); 
        }); 
    <script> 
<head> 
<body> 
    <div id="progressbar-1"><div> 
<body> 
<html> 

ذخیره کنیم و آن را در یک  progressbarexample.htm به نام  HTMLاجازه بدهید کد باال را در فایل 

را پشتیبانی می کند، باز کنیم. پس از آن باید نتیجه ی زیر را مشاهد. اکنون  javascriptمرورگر استاندارد که 

 می توانید با نتیجه بازی کنید.

نشان می دهد. این یک نوار پیشروی  ()progressbarاین مثال ایجاد یک نوار پیشروی را با استفاده از متد 

 پیش فرض می باشد. 

 valueو  maxاستفاده از 

 نشان می دهد.   JqueryUIرا در قابلیت نوار پیشروی  maxو  values مثال زیر استفاده از گزینه های 
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<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI ProgressBar 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> 
    <style> 
        .ui-widget-header { 
            background: #cedc98; 
            border: 1px solid #DDDDDD; 
            color: #333333; 
            font-weight: bold; 
        } 
    <style> 
    <script> 
        $(function () { 
            var progressbar = $("#progressbar-2"); 
            $("#progressbar-2").progressbar({ 
                value: 30, 
                max: 300 
            }); 
            function progress() { 
                var val = progressbar.progressbar("value") || 0; 
                progressbar.progressbar("value", val + 1); 
                if (val < 99) { 
                    setTimeout(progress, 100); 
                } 
            } 
            setTimeout(progress, 3000); 
        }); 
    <script> 
<head> 
<body> 
    <div id="progressbar-2"><div> 
<body> 
<html> 

می رسد، متوقف می  111در اینجا مشاهده می کنید که نوار پیشروی از راست به چپ پر شده و وقتی مقدار به 

 شود. 

 progressbar ("action", params).(selector, context)$متد 

می تواند عملکردهایی را روی نوار پیشروی اجرا کند، از جمله تغییر  progressbar ("action", params)متد 

درصد پیشروی. عملکرد به عنوان یک رشته در اولین مبحث مطرح می شود ) به عنوان مثال مقداری برای تغییر 

 انند انتقال یابند.درصد پیشروی(. در جدول زیر عملکردهایی را بررسی خواهید کرد که می تو

 ترکیب:
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$(selector, context).progressbar ("action", params); 

 های مختلفی را لیست می کند که با این متد استفاده می شوند: actionجدول زیر 

Action Description 

destroy 

این عملکرد قابلیت نوار پیشروی را از یک عنصر به طور کامل حذف می کند. عناصر 

را نمی  (argument)خود بازمی گردند.  این متد هیچ برهانی   pre-initبه وضعیت 

 پذیرد.

disable 
این عمل قابلیت نوار پیشروی را روی یک عنصر غیرفعال می سازد. این متد هیچ 

 برهانی را نمی پذیرد.

enable 
این عمل قابلیت نوار پیشروی را روی یک عنصر فعال می سازد. این متد هیچ 

 برهانی را نمی پذیرد.

option( optionName 

) 

تعیین شده در ارتباط است، بازمی   optionNameاین عمل مقدار کنونی را، که با 

 یک رشته می باشد.  optionNameگرداند. در اینجا 

option 
را دریافت می کند که گزینه های   key/valueاین عمل، یک آبجکت حاوی جفت های 

 را نشان می دهند. این متد هیچ برهانی را نمی پذیرد. hashنوار پیشروی 

option( 

optionName, value 

) 

تعیین شده در ارتباط   optionNameاین عمل مقدار گزینه ی نوار پیشروی را که با 

 است، تنظیم می کند.

option( options ) 

 optionsاین عمل یک یا چند گزینه را برای نوارهای پیشروی تعیین می کند. برهان 

است که قرار است تنظیم  option-valueنقشه ای است که دارای جفت های 

 شوند.
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value 
را بازمی گرداند که درصد پیشروی نوار   options.valueاین عمل مقدار کنونی 

 پیشروی را نشان می دهد.

value( value ) 
این عمل یک مقدار جدید برای درصد پر شده در نوار پیشروی را نشان می دهد. 

 باشد. Booleanمیتواند یک عدد یا یک  argumentمقدار 

widget 
را که حاوی نوار پیشروی می باشد، بازمی گرداند. این   jQueryاین عمل یک آبجکت 

 متد هیچ برهانی را نمی پذیرد.

 مثال:

اکنون اجازه بدهید با استفاده از عملکردهای جدول باال، مثالی را بررسی کنیم. مثال زیر استفاده از متدهای 

 disable() و option( optionName, value )    .را توضیح می دهد 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI ProgressBar 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> 
    <style> 
        .ui-widget-header { 
            background: #cedc98; 
            border: 1px solid #DDDDDD; 
            color: #333333; 
            font-weight: bold; 
        } 
    <style> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#progressbar-3").progressbar({ 
                value: 30 
            }); 
            $("#progressbar-3").progressbar('disable'); 
            $("#progressbar-4").progressbar({ 
                value: 30 
            }); 
            var progressbar = $("#progressbar-4"); 
            $("#progressbar-4").progressbar("option", "max", 1024); 
            function progress() { 
                var val = progressbar.progressbar("value") || 0; 
                progressbar.progressbar("value", val + 1); 
                if (val < 99) { 



 

175 
 7 واحد - 165 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

                    setTimeout(progress, 100); 
                } 
            } 
            setTimeout(progress, 3000); 
        }); 
    <script> 
<head> 
<body> 
    <h3>Disabled Progressbar<h3> 
    <div id="progressbar-3"><div><br> 
    <h3>Progressbar with max value set<h3> 
    <div id="progressbar-4"><div> 
<body> 
<html> 

 مدیریت رویداد روی بخش های نوار پیشروی

متدهایی را ارائه می  JqueryUIکه در بخش قبل مشاهده کردیم،  progressbar (options)عالوه بر متد 

 دهد که برای یک رویداد خاص آغاز می شوند. این متدها در جدول زیر ارائه شده اند:

در اینجا مشاهده می کنید که نوار پیشروی مقدار تغییر یافته ی خود را تغییر می دهد و در هنگام کامل شدن 

 نمایش داده می شود.  "Loading Completed"!رویداد پیغام 

 

 

 

 

 

Event Method Description 

change(event, 

ui) 

 Eventهروقت که مقدار نوار پیشروی تغییر کند، این رویداد آغاز می شود. رویداد از نوع 

 می باشد. Objectاز نوع   uiبوده و 

complete(event, 

ui) 

وقتی که نوار پیشروی به حداکثر مقدار خود برسد، این رویداد آغاز می شود. رویداد از 

 می باشد. Objectاز نوع   uiبوده و  Eventنوع 
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create(event, 

ui) 

بوده و  Eventوقتی نوار پیشروی ایجاد می شود، این رویداد آغاز می شود. رویداد از نوع 

ui   از نوعObject .می باشد 

 

 مثال:

مثال زیر متدی را توضیح می دهد که در حین قابلیت نوار پیشروی استفاده می شود. این مثال استفاده از 

 را توضیح می دهد.  completeو  changeرویدادهای 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI ProgressBar 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> 
    <style> 
        .ui-widget-header { 
            background: #cedc98; 
            border: 1px solid #DDDDDD; 
            color: #333333; 
            font-weight: bold; 
        } 
        .progress-label { 
            position: absolute; 
            left: 50%; 
            top: 13px; 
            font-weight: bold; 
            text-shadow: 1px 1px 0 #fff; 
        } 
    <style> 
    <script> 
        $(function () { 
            var progressbar = $("#progressbar-5"); 
            progressLabel = $(".progress-label"); 
            $("#progressbar-5").progressbar({ 
                value: false, 
                change: function () { 
                    progressLabel.text( 
                       progressbar.progressbar("value") + "%"); 
                }, 
                complete: function () { 
                    progressLabel.text("Loading Completed!"); 
                } 
            }); 
            function progress() { 
                var val = progressbar.progressbar("value") || 0; 
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                progressbar.progressbar("value", val + 1); 
                if (val < 99) { 
                    setTimeout(progress, 100); 
                } 
            } 
            setTimeout(progress, 3000); 
        }); 
    <script> 
<head> 
<body> 
    <div id="progressbar-5"> 
        <div class="progress-label"> 
            Loading... 
        <div> 
    <div> 
<body> 
<html> 

 JqueryUI - Slider 

Slider  زمانی استفاده می شود که یک مقدار عددی در داخل یک محدوده ی خاص به دست می آید. مزیت یک

slider  برای ورودی یک متن این است که برای کاربر غیر ممکن می شود که یک مقدار بد وارد کند. هر مقداری

 انتخاب کنند، معتبر خواهد بود.  sliderکه می توانند با 

jQueryUI  از طریقslider widget  به ما یک کنترلslider  .ارائه می دهدjQueryUI  متد slider()  را ارائه

اضافه می کند که سبک  CSSرا در صفحه تغییر می دهد و گروه های جدید  HTMLمی دهد که ظاهر عناصر 

 مناسبی به آنها می دهد. 

 ترکیب:

 به دو فرم قابل استفاده می باشد () slider متد 

$(selector, context).slider (options) Method 

$(selector, context).slider ("action", params) Method 

 slider (options).(selector, context)$متد 

مدیریت شود. پارامتر  sliderباید به عنوان یک  HTMLاعالم می کند که یک عنصر  slider (options) متد 

options  آبجکتی است که رفتار و ظاهر یکslider  .را تعیین می کند 
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 ترکیب

$(selector, context).slider (options); 

ارائه دهید. اگر بیشتر از یک گزینه  javascriptشما می توانید یک یا چند گزینه را همزمان با استفاده از آبجکت 

 برای ارائه وجود داشته باشد، آنها را با استفاده از کاما از یکدیگر مجزا می کنید، مانند ارکیب زیر:

$(selector, context).slider({option1: value1, option2: value2..... }); 

 جدول زیر گزینه های مختلفی را که با این متد به کار گرفته می شود، نشان می دهد:

Option Description 

animate 

تنظیم شده باشد، وقتی که کاربر مستقیما روی مختصات کلیک می کند، یک  trueاین گزینه اگر روی 

 می باشد. falseاثر انیمیشنی ایجاد می شود. مقدار پیش فرض آن 

disabled 

را غیرفعال می سازد. مقدار آن به طور پیش فرض  sliderتنظیم شده باشد،  trueاین گزینه اگر ر.ی 

false .می باشد 

max 

وقتی  –می تواند در محدوده داشته باشد، تعیین می کند  sliderاین گزینه باالترین مقداری را که 

های عمودی( حرکت  sliderهای افقی(  یا به سمت باال )برای  sliderدسته به سمت راست ) برای 

 می باشد. 011داده می شود، مقدار نمایش داده می شود. مقدار آن به طور پیش فرض 

min 

وقتی  –داشته باشد، تعیین می کند  می تواند در محدوده sliderاین گزینه باالترین مقداری را که 

های عمودی( حرکت  sliderهای افقی(  یا به سمت پایین )برای  sliderدسته به سمت چپ  ) برای 

 می باشد. 1داده می شود، مقدار نمایش داده می شود. مقدار آن به طور پیش فرض 

orientation 

می   horizontalرا نشان می دهد. مقدار پیش فرض آن  sliderاین گزینه گرایش افقی یا عمودی 

 باشد.

http://www.tutorialspoint.com/#option_animate
http://www.tutorialspoint.com/#option_disabled
http://www.tutorialspoint.com/#option_max
http://www.tutorialspoint.com/#option_min
http://www.tutorialspoint.com/#option_orientation
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range 

را مشخص می کند یا نه. مقدار آن به طور  sliderاین گزینه تعیین می کند که آیا یک محدوده یک 

 است. falseپیش فرض 

step 

اجازه ی نمایش  sliderاین گزینه فواصل گسسته بین مقادیر حداکثر و حداقل را تعیین می کند که 

 می باشد. 0آن را دارد. مقدار پیش فرض آن 

value 

دارای یک هندل را تعیین می کند. اگر چند هندل وجود داشته  sliderاین گزینه مقدار اولیه ی یک 

 است. 0باشد، مقدار مربوط به اولین هندل را تعیین می کند. مقدار پیش فرض آن 

values 

می باشد و باعث ایجاد چند هندل می شود و مقدار اولیه را برای آن هندل ها  arrayاین گزینه از نوع 

تعیین می کند. این گزینه ردیفی از مقادیر ممکن، هر کدام برای یک هندل، باشد. مقدار پیش فرض 

 است. nullآن 

 

 به شما ارائه می دهد.  sliderبخش بعد چند مثال در رابطه با قابلیت 

 قابلیت پیش فرض

 انتقال نمی دهد.  ()sliderرا توضیح می دهد که هیچ پارامتری به متد  sliderمثال زیر قابلیت 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Slider 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> 
    <!-- Javascript --> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#slider-1").slider(); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <!-- HTML --> 
    <div id="slider-1"></div> 

http://www.tutorialspoint.com/#option_range
http://www.tutorialspoint.com/#option_step
http://www.tutorialspoint.com/#option_value
http://www.tutorialspoint.com/#option_values
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</body> 
</html> 

 

قی پایه وجود دارد که دارای یک هندل مجزا می باشد که به وسیله ی ماوس یا با اف sliderدر مثال باال یک 

 استفاده از کلیدهای جهت روی صفحه کلید، جابه جا می شود. 

 orientationو  value ،animateاستفاده از 

از  sliderرا در عملکرد   orientation (c)و   value (b) animate (a) مثال زیر استفاده از سه گزینه ی 

JqueryUI   .توضیح می دهد 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Slider 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> 
    <!-- Javascript --> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#slider-2").slider({ 
                value: 60, 
                animate: "slow", 
                orientation: "horizontal" 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <!-- HTML --> 
    <div id="slider-2"></div> 
</body> 
</html> 

 

تنظیم شده است، و هندل را در مقدار اولیه ی  11، به عنوان مثال مقدار اولیه روی sliderدر مثال باال مقدار 

 نشاهده می کنید. اکنون مستقیما روی محور کلیک کرده و افکت انیمیشن را مشاهده کنید.  11
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 valuesو  range ،min ،maxاستفاده از 

 sliderرا در عملکرد   values (d) و   max ,(b) min ,(a) range (c)مثال زیر استفاده از سه گزینه ی 

 توضیح می دهد.   JqueryUIاز 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Slider 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> 
    <!-- Javascript --> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#slider-3").slider({ 
                range: true, 
                min: 0, 
                max: 500, 
                values: [35, 200], 
                slide: function (event, ui) { 
                    $("#price").val("$" + ui.values[0] + " - $" + ui.values[1]); 
                } 
            }); 
            $("#price").val("$" + $("#slider-3").slider("values", 0) + 
               " - $" + $("#slider-3").slider("values", 1)); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <!-- HTML --> 
    <p> 
        <label for="price">Price range:</label> 
        <input type="text" id="price" 
               style="border:0; color:#b9cd6d; font-weight:bold;"> 
    </p> 
    <div id="slider-3"></div> 
</body> 
</html> 

 

تنظیم کردیم. فضای بین  trueدر مثال باال دامنه ی گزینه را برای گرفتن دامنه ای از مقادیر با دو هندل، روی 

 هندل ها با رنگ زمینه ی متفاوت پر می شود تا مقادیر انتخاب شده را نشان دهد. 
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 slider ("action", params).(selector, context)$متد 

مجاز می کند، به عنوان مثال حرکت مکان نما به یک  را sliderیک عمل روی  (action", params")متد 

برای نشان  valueموقعیت جدید. این عمل به عنوان یک رشته در اولین مبحث مطرح می شود ) برای مثال 

 دادن یک مقدار جدید از مکان نما(. فعالیت هایی را که قابل انتقال هستند، در جدول زیر بررسی کنید.

 ترکیب:

$(selector, context).slider ("action", params); 

 جدول زیر فعالیت هایی را لیست می کند که با این متد مورد استفاده قرار می گیرند:

 

Action Description 

destroy 

را از روی یک گزینه به طور کامل حذف می کند. عناصر به  sliderاین فعالیت قابلیت 

قبول نمی  (argument)خود بازمی گردند. این متد هیچ برهانی   pre-initوضعیت 

 کند.

disable 
 (argument)را غیرفعال می سازد. این متد هیچ برهانی  sliderاین عمل قابلیت 

 قبول نمی کند.

enable 
قبول  (argument)را فعال می سازد. این متد هیچ برهانی  sliderاین فعالیت قابلیت 

 نمی کند.

option( optionName 

) 

را بازمی گرداند. این گزینه با یکی از گزینه  paramاین فعالیت مقدار معین گزینه ی 

نام گزینه ی   optionNameهماهنگ است.  slider (options)های استفاده شده با 

 دریافتی است.
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option() 
را دریافت می کند که نمایشگر   key/valueاین فعالیت یک آبجکت حاوی جفت های 

 می باشد. hashفعلی  sliderگزینه های 

option( 

optionName, value 

) 

تعیین شده، تنظیم  .optionNameرا در ارتباط با  sliderاین فعالیت مقدار گزینه ی 

مقداری  valueنام گزینه ای است که باید تنظیم شود و  .optionNameمی کند. 

 است که برای این گزینه تنظیم می شود.

option( options ) 
نقشه  argumentتنظیم می کند. گزینه های  sliderاین عمل یک یا چند گزینه را برای 

 که قرار است تنظیم شوند. option-valueای است از جفت های 

value 

را بازمی گرداند. فقط  of options.value (the slider)این عملکرد مقدار مربوط به 

 sliderمنحصر به فرد می باشد، از آن استفاده کنید، در غیر اینصورت از  sliderاگر 

("values") .استفاده کنید.  این عمل نیز هیچ برهانی را نمی پذیرد 

value( value )  مربوط به این عمل مقدارslider .را تنظیم می کند 

values 
 sliderرا بازمی گرداند ) مقدار    ofoptions.valuesاین عمل مقدار کنونی مربوط به 

 ها یک ردیف می باشد(. این عمل نیز هیچ برهانی را نمی پذیرد.

values( index ) 
از نوع عدد  indexاین عمل مقداری برای هندل تعیین شده دریافت می کند. در اینجا 

 صحیح می باشد و یک شاخص صفر محور از هندل است.

values( index, value 

) 

از نوع شاخص  indexاین عمل برای هندل تعیین شده، مقدار تنظیم می کند. در اینجا 

 مقداری است که باید تنظیم شود. valueصفر محور است و 

values( values )  مقدار تنظیم می کند.این عمل برای تمام هندل ها 

widget 
را بازمی گرداند. این متد هیچ برهانی را  sliderحاوی   jQueryاین عمل یک آبجکت 

 نمی پذیرد.
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 :مثال

اکنون اجازه بدهید مثالی را با استفاده از عملکردهای جدول باال بررسی کنیم. مثال زیر استفاده از متدهای 

 disable()  وvalue()   .را توضیح می دهد 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Slider 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> 
    <!-- Javascript --> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#slider-4").slider({ 
                orientation: "vertical" 
            }); 
            $("#slider-4").slider('disable'); 
            $("#slider-5").slider({ 
                orientation: "vertical", 
                value: 50, 
                slide: function (event, ui) { 
                    $("#minval").val(ui.value); 
                } 
            }); 
            $("#minval").val($("#slider-5").slider("value")); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <!-- HTML --> 
    <div id="slider-4"></div> 
    <p> 
        <label for="minval">Minumum value:</label> 
        <input type="text" id="minval" 
               style="border:0; color:#b9cd6d; font-weight:bold;"> 
    </p> 
    <div id="slider-5"></div> 
</body> 
</html> 

 

 می باشد.  41دارای مقدار تنظیم شده ی  sliderغیرفعال بوده و دومین  sliderدر مثال باال اولین 
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 sliderمدیریت رویداد روی عناصر 

متدهایی را ارائه می دهد که   JqueryUI، در بخش قبل مشاهده کردیم که  slider (options) عالوه بر متد 

 برای یک رویداد خاص آغاز می شوند. این متدهای رویداد در زیر ارائه شده اند:

 

Event Method Description 

change(event, 

ui) 

این رویداد زمانی آغاز می شود که مقدار هندل تغییر کند، چه از طریق عمل یا از طریق برنامه 

 نویسی.

create(event, 

ui) 
 آغاز می شود. sliderاین رویداد با ایجاد 

slide(event, ui) 
، آغاز می شود. sliderاین رویداد با جابه جایی ماوس در هنگام درگ شدن هندل از طریق 

 اسالید را کنسل می کند. falseگزارش مقدار 

start(event, ui) .وقتی کاربر شروع به اسالید کردن کند، این رویداد آغاز می شود 

stop(event, ui)  اسالید، آغاز می شود.این رویداد در هنگام توقف یک 

 

 :مثال

، startتوضیح می دهد. این مثال استفاده از رویدادهای  sliderمثال زیر استفاده از متد رویداد را طی عملکرد 

stop ،change  وslide  .را توضیح می دهد 

 <!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Slider 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> 
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    <script src="http://code.jquery.com/ui/1.10.4/jquery-ui.js"></script> 
    <!-- Javascript --> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#slider-6").slider({ 
                range: true, 
                min: 0, 
                max: 500, 
                values: [35, 200], 
                start: function (event, ui) { 
                    $("#startvalue") 
                       .val("$" + ui.values[0] + " - $" + ui.values[1]); 
                }, 
                stop: function (event, ui) { 
                    $("#stopvalue") 
                       .val("$" + ui.values[0] + " - $" + ui.values[1]); 
                }, 
                change: function (event, ui) { 
                    $("#changevalue") 
                       .val("$" + ui.values[0] + " - $" + ui.values[1]); 
                }, 
                slide: function (event, ui) { 
                    $("#slidevalue") 
                       .val("$" + ui.values[0] + " - $" + ui.values[1]); 
                } 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <!-- HTML --> 
    <div id="slider-6"></div> 
    <p> 
        <label for="startvalue">Start:</label> 
        <input type="text" id="startvalue" 
               style="border:0; color:#b9cd6d; font-weight:bold;"> 
    </p> 
    <p> 
        <label for="stopvalue">Stop:</label> 
        <input type="text" id="stopvalue" 
               style="border:0; color:#b9cd6d; font-weight:bold;"> 
    </p> 
    <p> 
        <label for="changevalue">Change:</label> 
        <input type="text" id="changevalue" 
               style="border:0; color:#b9cd6d; font-weight:bold;"> 
    </p> 
    <p> 
        <label for="slidevalue">Slide:</label> 
        <input type="text" id="slidevalue" 
               style="border:0; color:#b9cd6d; font-weight:bold;"> 
    </p> 
</body> 
</html> 
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JqueryUI - Spinner 

Spinner widget  فلش های باال / پایین را به سمت چپ یک باکس ورودی اضافه می کند، بنابراین به یوزر

تا یک مقدار را در باکس ورودی کم و زیاد کند. عالوه بر این این امکان را برای یوزر فراهم می  داجازه می ده

فاده از ماوس، صفحه کلید و کند تا یک مقدار را به طور مستقیم تایپ کند، یا اینکه یک مقدار موجود را با است

یا اسکرول تغییر دهد. این برنامه همچنین دارای مرحله ی برای رد کردن برخی مقادیر است. عالوه برویژگی های 

عددی پایه، جهانی کردن طراحی گزینه ها را نیز امکان پذیر می سازد ) برای مثال ارز، مجزاکننده های مختلف، 

 کس مناسب بین المللی شده ارائه می دهد. اعشار و غیره( بنابراین یک با

بستگی دارد. شما می توانید فایل های جهانی شده را از  Globalizeمثال زیر به 

https://github.com/jquery/globalize  دریافت کنید. روی لینک های منتشر شده کلیک کنید، ورژن مورد

را دانلود کنید. این فایل ها را باز کرده و فایل های زیر را روی  tar.gzیا   zip.نظر خود را انتخاب کنید و فایل 

 فولدر مربوط به مثال، کپی کنید. 

lib/globalize.js این فایل حاوی کد :javascript  .برای مواجه شدن با محلی کردن ها وجود دارد 

lib/globalize.culture.jsکه کتابخانه ی  : این فایل حاوی مجموعه ی کاملی از داخلی هایی استGlobalize  با

 آن روبرو می شود. 

 نیز وجود دارند.   jquery-uiاز کتابخانه ی  externalاین فایل ها در فولدر 

jQueryUI  یک متدspinner()  ارائه می دهد که یکspinner  .ایجاد می کند 

 ترکیب:

 به دو فرم زیر قابل استفاده می باشد  ()spinnerمتد 

$(selector, context).spinner (options) Method 

$(selector, context).spinner ("action", params) Method 

http://www.tutorialspoint.com/jqueryui/jqueryui_spinner.htm#spinner_options
http://www.tutorialspoint.com/jqueryui/jqueryui_spinner.htm#spinner_methods
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 spinner (options).(selector, context)$متد 

مدیریت و  spinnerو محتوای آن باید مانند یک  HTMLاعالم می کند که یک عنصر  spinner (options) متد 

 را مشخص می کند.  spinnerآبجکتی است که ظاهر و رفتار عناصر موجود در  optionsبرخورد شود. پارامتر 

 ترکیب

$(selector, context).spinner (options); 

، یک یا چند گزینه را همزمان ارائه دهید. اگر بیشتر از یک Javascriptشما می توانید با استفاده از آبجکت 

مشاهده می گزینه وجود دارد، می توانید آنها را با استفاده از کاما از یکدیگر مجزا کنید، همانطور که در زیر 

 کنید:

$(selector, context).spinner({option1: value1, option2: value2..... }); 

 

 جدول زیر گزینه های مختلفی را لیست می کند که با این متد مورد استفاده قرار می گیرند:

Option Description 

culture 
می  nullرا برای تجزیه و قالب بندی مقدار تنظیم می کند. مقدار پیش فرض آن  cultureاین گزینه 

 استفاده می شود. Globalizeتنظیم شده در  cultureباشد که به این معناست که 

disabled 
را غیرفعال می کند. به طور پیش فرض مقدار آن  spinnerتنظیم شده باشد،  trueاگراین گزینه روی 

false می باشد. 

icons 

 jQuery UIاین گزینه آیکن ها را برای استفاده ی دکمه ها تنظیم می کند، یک آیکن را که به وسیله ی 

CSS Framework  ارائه شده، هماهنگ می کند. مقدار پیش فرض آن{ down: "ui-icon-

triangle-1-s", up: "ui-icon-triangle-1-n" }  .می باشد 

http://api.jqueryui.com/theming/icons/
http://api.jqueryui.com/theming/icons/
http://api.jqueryui.com/theming/icons/
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incremental 
مورد نیاز است.  spinاین گزینه تعداد مراحلی را کنترل می کند که هنگام پایین نگاه داشتن دکمه ی 

 می باشد. trueمقدار پیش فرض آن 

max 
است که به این معناست که  nullاین گزینه حداکثر مقدار مجاز را نشان می دهد. مقدار پیش فرض آن 

 هیچ حداکثر اجرایی وجود ندارد.

min 
است که به این معناست که  nullاین گزینه حداقل مقدار مجاز را نشان می دهد. مقدار پیش فرض آن 

 هیچ حداقل اجرایی وجود ندارد.

numberFormat 
شدن منتقل شدند. متداول ترین ها   Globalizeاین گزینه فرمت اعدادی را نشان می دهد که برای 

 می باشد. nullبرای ارزش پول. مقدار آن به طور پیش فرض  cبرای اعداد اعشاری و   nعبارتند از 

page 
را نشان   pageUp/pageDownاین گزینه تعداد مراحل مورد نیاز برای صفحه بندی از طریق متدهای 

 است. 01می دهد. مقدار آن به طور پیش فرض 

step 

از طریق دکمه ها یا از طریق متدهای  spinningاین گزینه اندازه ی مراحل مورد نیاز برای 

thestepUp()/stepDown()   را نشان می دهد. در صورت وجود، ویژگی عنصرstep  استفاده می

 شود و گزینه به طور مشخص تنظیم نشده است.

 

 ارائه خواهد شد.  spinner widgetدر بخش بعدی چند مثال در مورد قابلیت 

 قابلیت پیش فرض

 انتقال نمی دهد.   ()spinnerرا توضیح می دهد که پارامتری به متد  spinner widgetمثال زیر یک قابلیت 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Spinner 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> 
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    <script src="http://code.jquery.com/ui/1.10.4/jquery-ui.js"></script> 
    <!-- CSS --> 
    <style type="text/css"> 
        #spinner-1 input { 
            width: 100px; 
        } 
    </style> 
    <!-- Javascript --> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#spinner-1").spinner(); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <!-- HTML --> 
    <div id="example"> 
        <input type="text" id="spinner-1" value="0" /> 
    </div> 
</body> 
</html> 

 

 stepو  min ،maxاستفاده از گزینه های 

 توضیح می دهد.   JqueryUIاز  spinner widgetرا در  stepو  min ،maxمثال زیر استفاده از سه گزینه ی 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Spinner 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 type="text/css"> 
        #spinner-2, #spinner-3 input { 
            width: 100px; 
        } 
    </style> 
    <!-- Javascript --> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#spinner-2").spinner({ 
                min: -10, 
                max: 10 
            }); 
            $('#spinner-3').spinner({ 
                step: 100, 
                min: -1000000, 
                max: 1000000 
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            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <!-- HTML --> 
    <div id="example"> 
        Spinner Min, Max value set: 
        <input type="text" id="spinner-2" value="0" /><br><br> 
        Spinner increments/decrements in step of of 100: 
        <input type="text" id="spinner-3" value="0" /> 
    </div> 
</body> 
</html> 

 

تنظیم  -01و  01به ترتیب بر روی  minو  maxمقادیر  spinnerدر مثال باال مشاهده می کنید که در اولین 

دوم،  spinnerافزایش / کاهش را متوقف خواهد کرد. در  spinnerشده اند. از این رو با انتقال این مقادیر، 

 افزایش / کاهش می دهد.  011مقدار را در مرحله ی 

 iconsنه ی استفاده از گزی

 توضیح می دهد.   JqueryUIاز  spinner widgetرا در  iconsمثال زیر استفاده از گزینه ی 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Spinner 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 type="text/css"> 
        #spinner-5 input { 
            width: 100px; 
        } 
    </style> 
    <!-- Javascript --> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#spinner-5").spinner({ 
                icons: { 
                    down: "custom-down-icon", up: "custom-up-icon" 
                } 
            }); 
        }); 
    </script> 
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</head> 
<body> 
    <!-- HTML --> 
    <div id="example"> 
        <input type="text" id="spinner-5" value="0" /> 
    </div> 
</body> 
</html> 

 

 تصاویر تغییر یافته است.  spinnerدر مثال باال متوجه می شوید که 

 pageو  culture ،numberFormatاستفاده از گزینه های 

  JqueryUIاز  spinner widgetرا در   pageو  numberFormat,culture مثال زیر استفاده از سه گزینه ی 

 توضیح می دهد. 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Spinner 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> 
    <script src="/jqueryui/jquery-ui-1.10.4/external/jquery.mousewheel.js"></script> 
    <script src="/jqueryui/jquery-ui-1.10.4/external/globalize.js"></script> 
    <script src="/jqueryui/jquery-ui-1.10.4/external/globalize.culture.de-DE.js"></script> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#spinner-4").spinner({ 
                culture: "de-DE", 
                numberFormat: "C", 
                step: 2, 
                page: 10 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <p> 
        <label for="spinner-4">Amount to donate:</label> 
        <input id="spinner-4" name="spinner" value="5"> 
    </p> 
</body> 
</html> 
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نمایش می  numberFormatتعداد را در فرمت حاضر با عنوان  spinnerدر مثال باال مشاهده می کنید که 

از  Globalizeتنظیم شده است. در اینجا از فایل های  deDEروی  cultureتنظیم شده و  Cدهد که روی 

 استفاده کرده ایم.  ui-jqueryکتابخانه ی 

 spinner ("action", params).(selector, context)$متد 

اجرا کند، مانند فعال / غیرفعال  spinnerمی تواند فعالیتی را روی عناصر   spinner(action", params") متد 

تعیین می شود ) به عنوان مثال گزینه ی  argument. فعالیت به عنوان یک رشته در اولین spinnerکردن 

disable  در واقعspinner  انتقال هستند در جدول زیر را غیر فعال می سازد.(. فعالیت هایی را که قابل

 بررسی کنید.

 ترکیب

$(selector, context).spinner ("action", params); 

 جدول زیر فعالیت های مختلفی را نشان می دهد که با این متد استفاده می شود:

 

Action Description 

destroy 
-preرا از روی یک عنصر از بین می برد. عناصر به وضعیت  spinnerاین فعالیت قابلیت 

init   خود بازمی گردند. این متد هیچ برهانی(argument) .را نمی پذیرد 

disable  این عمل قابلیتspinner .را غیرفعال می سازد. این متد هیچ برهانی را نمی پذیرد 

enable  این عمل قابلیتspinner .را فعال می سازد. این متد هیچ برهانی را نمی پذیرد 

option( optionName ) 
نام   optionNameرا دریافت می کند. در واقع  optionNameاین متد مقدار مربوط به 

 گزینه ی دریافتی می باشد.
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option 
را دریافت می کند که گزینه های مربوط   key/valueاین عمل یک آبجکت حاوی جفت های 

 کنونی را نمایش می دهد. این متد هیچ برهانی را نمی پذیرد. spinnerبه 

option( optionName, 

value ) 
 تعیین شده را تنظیم می کند. optionNameمربوط به  spinnerاین عمل مقدار گزینه ی 

option( options )  برای این عمل یک یا چند گزینه راspinner .تنظیم می کند 

pageDown( [pages ] ) 
این عمل مقدار را با تعداد مشخص شده ی صفحات، کاهش می دهد، همانطور که در گزینه 

 تعریف شد. pageی 

pageUp( [pages ] ) 
این عمل مقدار را با تعداد مشخص شده ی صفحات، افزایش می دهد، همانطور که در گزینه 

 تعریف شد. pageی 

stepDown( [steps ] ) .این عمل مقدار را به وسیله ی تعداد تعیین شده ی مراحل کاهش می دهد 

stepUp( [steps ] ) .این عمل مقدار را به وسیله ی تعداد تعیین شده ی مراحل کاهش می دهد 

value 
این عمل مقدار حاضر را به عنوان یک عدد دریافت می کند. این مقدار براساس گزینه های 

numberFormat   و culture  .تجزیه می شود. این متد هیچ برهانی را نمی پذیرد 

value( value ) 
این عمل مقدار را تنظیم می کند، اگر مقدار انتقال یابد، براساس گزینه های 

numberFormat   و culture  .تجزیه می شود 

widget 
   ui-spinnerرا بازمی گرداند، عنصری که با نام گروه   spinner widgetاین عمل عنصر 

 توضیح داده می شود.

 

 مثال زیر استفاده از فعالیت های جدول باال را توضیح می دهد. 



 

195 
 7 واحد - 165 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

 pageDownو  stepUp ،stepDown ،pageUpاستفاده از فعالیت 

 را توضیح می دهد.   pageDownو  pageUp, stepDown, stepUpمثال زیر استفاده از متدهای 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Spinner 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 type="text/css"> 
        #spinner-6 input { 
            width: 100px; 
        } 
    </style> 
    <!-- Javascript --> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#spinner-6").spinner(); 
            $('button').button(); 
            $('#stepUp-2').click(function () { 
                $("#spinner-6").spinner("stepUp"); 
            }); 
            $('#stepDown-2').click(function () { 
                $("#spinner-6").spinner("stepDown"); 
            }); 
            $('#pageUp-2').click(function () { 
                $("#spinner-6").spinner("pageUp"); 
            }); 
            $('#pageDown-2').click(function () { 
                $("#spinner-6").spinner("pageDown"); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <!-- HTML --> 
    <input id="spinner-6" /> 
    <br /> 
    <button id="stepUp-2">Increment</button> 
    <button id="stepDown-2">Decrement</button> 
    <button id="pageUp-2">Increment Page</button> 
    <button id="pageDown-2">Decrement Page</button> 
</body> 
</html> 

 

 استفاده شد.  spinnerدر مثال باال از دکمه های مرتبط با افزایش / کاهش 
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 disableو  enableاستفاده از فعالیت های 

 را توضیح می دهد.   disableو  enable مثال زیر استفاده از متدهای 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Spinner 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 type="text/css"> 
        #spinner-7 input { 
            width: 100px; 
        } 
    </style> 
    <!-- Javascript --> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#spinner-7").spinner(); 
            $('button').button(); 
            $('#stepUp-3').click(function () { 
                $("#spinner-7").spinner("enable"); 
            }); 
            $('#stepDown-3').click(function () { 
                $("#spinner-7").spinner("disable"); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <!-- HTML --> 
    <input id="spinner-7" /> 
    <br /> 
    <button id="stepUp-3">Enable</button> 
    <button id="stepDown-3">Disable</button> 
</body> 
</html> 

 

 استفاده می کنیم.  spinnerبرای فعالسازی یا غیرفعال کردن  Disable/Enableدر مثال باال از دکمه های 

 spinnerمدیریت رویداد روی عناصر 

متدهایی را ارائه می  JqueryUIکه در بخش های قبل مشاهده کردیم،   spinner (options)عالوه برمتد 

 شده اند:دهد که برای یک رویداد خاص آغاز می شوند. این متدها در جدول زیر ارائه 
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Event Method Description 

change(event, ui)  این رویداد وقتی آغاز می شود که مقدارspinner .تغییر کرده و ورودی دیگر مد نظر نیست 

create(event, ui)  این رویداد وقتی آغاز می شود کهspinner .ایجاد شود 

spin(event, ui)  آغاز می شود.این رویداد در زمان افزایش / کاهش 

start(event, ui) 
جلوگیری  spinآغاز می شود. می تواند کنسل شود و از پیشروی  spinاین رویداد قبل از یک 

 کند.

stop(event, ui)  این رویداد پس از یکspin .آغاز می شود 

 

 

 مثال:

را توضیح می دهد. این مثال استفاده از رویدادهای  spinner widgetمثال زیر متد استفاده شده در 

 change ,spin  وstop  .را توضیح می دهد 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Spinner 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 type="text/css"> 
        #spinner-8 input { 
            width: 100px; 
        } 
    </style> 
    <!-- Javascript --> 
    <script> 
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        $(function () { 
            $("#spinner-8").spinner({ 
                spin: function (event, ui) { 
                    var result = $("#result-2"); 
                    result.append("Spin Value: " + $("#spinner-8").spinner("value")); 
                }, 
                change: function (event, ui) { 
                    var result = $("#result-2"); 
                    result.append("Change value: " + $("#spinner-8").spinner("value")); 
                }, 
                stop: function (event, ui) { 
                    var result = $("#result-2"); 
                    result.append("Stop value: " + $("#spinner-8").spinner("value")); 
                } 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <!-- HTML --> 
    <div id="example"> 
        <input type="text" id="spinner-8" value="0" /> 
    </div> 
    <span id="result-2"></span> 
</body> 
</html> 

 

را تغییر دهید و پیغامی که در زیر برای چرخش و توقف رویدادها نمایش داده می  spinnerدر مثال باال مقدار 

را تغییر داده و سپس پیغامی را روی رویداد تغییر مشاهده  spinnerشود را مشاهده کنید. اکنون تمرکز 

 خواهید کرد. 

Extension Points 

Spinner widget  با factorywidget   ساخته می شود و می تواند گسترده شود. برای گسترش ویجت ها می

توانیم یا برخی رفتارهای متدهای موجود را نادیده بگیریم و یا اینکه به آنها مواردی اضافه کنیم. جدول زیر 

extension point  را با ثباتAPI   و با همان روشspinner .ذکر شده در جدول فوق، ارائه می دهد 

 

Method Description 
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_buttonHtml(event) 

می تواند  HTMLمی باشد. این  HTMLرا بازمی گرداند که یک  Stringاین متد یک 

استفاده شود. هر دکمه باید دارای یک  spinnerبرای دکمه های افزایش و کاهش 

باشد که برای رویدادهای مرتبط با کار نامگذاری می   ui-spinner-buttonگروه 

 شود. این متد هر برهانی را نمی پذیرد.

_uiSpinnerHtml(event) 
، spinnerمربوط به   <input>را برای استفاده در پوشاندن عنصر  HTMLاین متد 

 را نمی پذیرد. (argument)تعیین می کند. این متد هر برهانی 

 

jQuery UI Widget Factory   یک اساس توسعه پذیر می باشد که روی آن همه ی ویجت هایjQuery UI  

برای ساختن یک پالگین، سهولت هایی برای مدیریت وضعیت و  widget factoryساخته می شوند. استفاده از 

همچنین کنوانسیون هایی برای کارهای معمولمی سازد، از جمله نمایش دادن متدهای پالگین و تغییر گزینه ها 

 س از نمونه. پ

 

 

JqueryUI - Tooltip 

ابزار داخلی را جایگزین می کند. این ویجت زمینه های جدید اضافه کرده و اجازه  jQueryUIدر  tooltipویجت 
ها به هر عنصری  Tooltipها را تعریف کرده و درک کنیم.  tooltipی تنظیم آن را می دهد. ابتدا اجازه بدهید 

ها یک تیتر مرتبط به عناصر ورودی و یک تیتر در ارتباط با مقداری که  tooltipضمیمه می شوند. برای نمایش 
حرکت می کنید،  tooltipاستفاده شود، اضافه کنید. وقتی که با ماوس خود روی  tooltipقرار است به عنوان 

 می شود. تیتر در یک باکس کوچک در کنار عنصر نمایش داده 

jQueryUI  متدtooltip()  را برای افزودنtooltip  به هر عنصر ارائه می دهد. این متد به طور پیش فرض یک
 را نمایش داده و پنهان کند.  tooltipانیمیشن محو ارائه می دهد تا 

 ترکیب:
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 متد به دو فرم زیر قابل استفاده می باشد 

$(selector, context).tooltip (options) Method 

$(selector, context).tooltip ("action", [params]) Method 

  tooltip (options).(selector, context)$متد 

اضافه شود. پارامتر  HTMLمی تواند به یک عنصر  tooltipاعالم می کند که یک   tooltip (options) متد 
options  آبجکتی است که رفتار و ظاهرtooltip  می کند.را تعیین 

 ترکیب:

$(selector, context).tooltip(options); 

 

می توانید یک یا چند گزینه را همزمان ارائه دهید. اگر بیشتر از یک گزینه  javascriptبا استفاده از آبجکت 
 وجود داشته باشد، می توانید آنها را با استفاده از کاما از یکدیگر جدا کنید، مانند ترکیب زیر:

$(selector, context).tooltip({option1: value1, option2: value2..... }); 

 

 

 

 

 

 جدول زیر گزینه های مختلفی را ارائه می دهد که با این متد استفاده می شوند:

 

Option Description 

content 

 function returningرا نمایش می دهد. مقدار پیش فرض آن   tooltipاین گزینه محتوای یک 
the title attribute  .می باشد 

http://www.tutorialspoint.com/#option_content
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disabled 

را غیرفعال می سازد. مقدار پیش فرض  tooltipتنظیم شده باشد،  trueاین گزینه وقتی روی 
 است. falseآن 

hide 

نمایش می دهد. مقدار پیش فرض  tooltipاین گزینه افکت انیمیشن را در زمان پنهان کردن 
 است. trueآن 

items 

دهند. مقدار پیش  ها را نمایش tooltipاین گزینه نشان می دهد که کدام آیتم ها می توانند 
 است. [title]فرض آن 

position 

، عنصر مرتبط به هدف، را نشان می دهد. مقدار پیش فرض  tooltip w.r.tاین گزینه موقعیت 
 ,my, at, ofمی باشد. مقادیر ممکن عبارتند از  function returning the title attributeآن 

collision, using, within. 

show 

 است. trueرا انجام دهیم. مقدار پیش فرض آن  tooltipاین گزینه نشان می دهد که نمایش 

tooltipClass 

اضافه می شود، برای ابزاری مانند هشدارها یا  tooltip widgetاین گزینه گروهی است که به 
 است. null. مقدار پیش فرض آن خطاها

track 

ماوس را حرکت می دهد / دنبال می کند.  tooltipتنظیم شده باشد،  trueاین گزینه وقتی روی 
 است. falseمقدار پیش فرض آن 

 

 ارائه خواهد داد.  tooltipبخش بعدی چند مثال کاربردی برای کارآیی 

 

 قابلیت پیش فرض

 انتقال نمی دهد.   ()tooltipرا توضیح می دهد که هیچ پارامتری به متد  tooltipمثال زیر قابلیت 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Tooltip 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> 
    <!-- Javascript --> 
    <script> 
        $(function () { 

http://www.tutorialspoint.com/#option_disabled
http://www.tutorialspoint.com/#option_hide
http://www.tutorialspoint.com/#option_items
http://www.tutorialspoint.com/#option_position
http://www.tutorialspoint.com/#option_show
http://www.tutorialspoint.com/#option_tooltipClass
http://www.tutorialspoint.com/#option_track
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            $("#tooltip-1").tooltip(); 
            $("#tooltip-2").tooltip(); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <!-- HTML --> 
    <label for="name">Name:</label> 
    <input id="tooltip-1" title="Enter You name"> 
    <p> 
        <a id="tooltip-2" href="#" title="Nice tooltip"> 
            I also have a tooltip 
        </a> 
    </p> 
</body> 
</html> 

 

در مقال باال روی لینک های باال حرکت کنید یا از کلید تب استفاده کنید تا تمرکز را روی هرکدام از عناصر قرار 
 دهید. 

 disabledو  content ،trackاستفاده از 

از  tooltipرا در قابلیت   disabled (c)و   content (b) track (a) مثال زیر استفاده از سه گزینه ی مهم 
JqueryUI   .توضیح می دهد 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Tooltip 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> 
 
    <!-- Javascript --> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#tooltip-3").tooltip({ 
                content: "<strong>Hi!</strong>", 
                track: true 
            }), 
            $("#tooltip-4").tooltip({ 
                disabled: true 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <!-- HTML --> 
    <label for="name">Message:</label> 
    <input id="tooltip-3" title="tooltip"><br><br><br> 
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    <label for="name">Tooltip disabled for me:</label> 
    <input id="tooltip-4" title="tooltip"> 
</body> 
</html> 

 

تنظیم شده است. متوجه می  contentاز اولین باکس بر روی استفاده از گزینه ی  tooltipدر مثال باال محتوای 
 مربوط به باکس دوم غیرفعال می باشد.  Tooltipماوس را دنبال می کند.  tooltipشوید که 

 positionاستفاده از 

 نشان می دهد.   JqueryUIاز  tooltipرا در قابلیت  positionمثال زیر استفاده از گزینه ی 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Tooltip 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> 
        body { 
            margin-top: 100px; 
        } 
        .ui-tooltip-content::after, .ui-tooltip-content::before { 
            content: ""; 
            position: absolute; 
            border-style: solid; 
            display: block; 
            left: 90px; 
        } 
        .ui-tooltip-content::before { 
            bottom: -10px; 
            border-color: #AAA transparent; 
            border-width: 10px 10px 0; 
        } 
        .ui-tooltip-content::after { 
            bottom: -7px; 
            border-color: white transparent; 
            border-width: 10px 10px 0; 
        } 
    </style> 
    <!-- Javascript --> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#tooltip-7").tooltip({ 
                position: { 
                    my: "center bottom", 
                    at: "center top-10", 
                    collision: "none" 
                } 
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            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <!-- HTML --> 
    <label for="name">Enter Date of Birth:</label> 
    <input id="tooltip-7" title="Please use MM.DD.YY format."> 
</body> 
</html> 

 

 بر روی باالی باکس ورودی تنظیم شده است.  tooltipدر مثال باال موقعیت 

 tooltip ("action", [params]).(selector, context)$متد 

انجام دهد، مانند غیرفعال کردن  tooltipمی تواند عملی را روی عناصر  tooltip (action, params)متد 
tooltip .Action  به عنوان یک رشته در اولین برهان تعیین شده و یک یا چندparams  براساس عمل داده

 شده، ارائه می شوند. 

 استفاده می شوند.  stringمی باشند که به فرم   jQuery اساسا در اینجا این اکشن ها متدهای 

 ترکیب:

$(selector, context).tooltip ("action", [params]); 

 

 جدول زیر اکشن های مربوط به این متد را ارائه می کند:

 

 
Action Description 

close()  این اکشنtooltip  را می بندد. این متد هیچ برهانی(argument) .قبول نمی کند 

destroy() 
خود   pre-initرا به طور کل حذف می کند و عنصر را به وضعیت  tooltipاین اکشن قابلیت 

 بازخواهد گرداند. این اکشن هیچ برهانی را نمی پذیرد.

disable()  این اکشنtooltip .را غیرفعال می سازد. این متد هیچ برهانی را نمی پذیرد 

enable()  این اکشنtooltip .را فعالسازی می کند. این متد هیچ برهانی را نمی پذیرد 
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open() 
را باز می کند. این متد هیچ برهانی را نمی  tooltipاین اکشن به طور برنامه ریزی شده ای 

 پذیرد.

option( optionName 
) 

دریافت می کند. این متد هیچ tooltipرا برای   optionNameاین اکشن مقدار مربوط به 
 برهانی را نمی پذیرد.

option() 
را دریافت می کند، که گزینه های   key/valueاین اکشن یک آبجکت حاوی جفت های 

 نمایش می دهد. این متد هیچ برهانی را نمی پذیرد. hashرا  tooltipفعلی 

option( optionName, 
value ) 

 تعیین شده را تنظیم می کند.  optionNameمرتبط با  tooltipاین اکشن مقدار گزینه ی 

option( options )  این اکشن یک یا چند گزینه برایtooltip .تنظیم می کند 

widget() 
حاوی عنصر اصلی را بازمی گرداند. این متد هیچ برهانی   jQueryاین اکشن یک آبجکت 

 نمی پذیرد.

 

 مثال:

   enableو  disableاکنون اجازه بدهید از اکشن های جدول باال استفاده کنیم. مثال زیر استفاده از اکشن های 
 را توضیح می دهد. 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Tooltip 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> 
    <!-- Javascript --> 
    <script> 
        $(function () { 
            $("#tooltip-8").tooltip({ 
                //use 'of' to link the tooltip to your specified input 
                position: { of: '#myInput', my: 'left center', at: 'left center' }, 
            }), 
            $('#myBtn').click(function () { 
                $('#tooltip-8').tooltip("open"); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body style="padding:100px;"> 
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    <!-- HTML --> 
    <a id="tooltip-8" title="Message" href="#"></a> 
    <input id="myInput" type="text" name="myInput" value="0" size="7" /> 
    <input id="myBtn" type="submit" name="myBtn" value="myBtn" class="myBtn" /> 
</body> 
</html> 

 

 برای شما نمایش داده خواهد شد. tooltipکلیک کنید که یک  myBtn در مثال باال روی دکمه ی 

 tooltipمدیریت رویداد روی عناصر 

متدهایی ارائه می دهد که  JqueryUIکه در بخش های قبل مشاهده کردیم،  tooltip (options)عالوه بر متد 
 در جدول زیر ارائه شده اند: برای یک رویداد خاص آغاز می شوند. این متدها

 
Event 

Method 
Description 

create(event, 
ui) 

 Eventایجاد می شود، این متد آغاز به کار می کند. درحالیکه رویداد از نوع  tooltipزمانیکه یک 
 است. objectاز نوع  uiمی باشد، 

close(event, 
ui) 

آغاز به کار می کند.  mouseleave یا  focusoutفعال می شود. معموال روی  tooltipبا بسته شدن 
 است. objectاز نوع  uiمی باشد،  Eventدرحالیکه رویداد از نوع 

open(event, 
ui) 

آغاز می   mouseover یا  focusinآغاز به کار می کند. معموال روی  tooltipبا نمایش یا اجرای 
 است. objectاز نوع  uiمی باشد،  Eventشود. درحالیکه رویداد از نوع 

 

 مثال:

توضیح می دهد. این مثال در واقع استفاده از  tooltipمثال زیر استفاده از یک متد را در طول دوره ی قابلیت 
 را توضیح می دهد.   close و  open رویدادهای 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Tooltip 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> 
    <!-- Javascript --> 

http://www.tutorialspoint.com/#event_create
http://www.tutorialspoint.com/#event_create
http://www.tutorialspoint.com/#event_close
http://www.tutorialspoint.com/#event_close
http://www.tutorialspoint.com/#event_open
http://www.tutorialspoint.com/#event_open


 

207 
 7 واحد - 165 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

    <script> 
        $(function () { 
            $('.tooltip-9').tooltip({ 
                items: 'a.tooltip-9', 
                content: 'Hello welcome…', 
                show: "slideDown", // show immediately 
                open: function (event, ui) { 
                    ui.tooltip.hover( 
                    function () { 
                        $(this).fadeTo("slow", 0.5); 
                    }); 
                } 
            }); 
        }); 
        $(function () { 
            $('.tooltip-10').tooltip({ 
                items: 'a.tooltip-10', 
                content: 'Welcome to TutorialsPoint…', 
                show: "fold", 
                close: function (event, ui) { 
                    ui.tooltip.hover(function () { 
                        $(this).stop(true).fadeTo(500, 1); 
                    }, 
                    function () { 
                        $(this).fadeOut('500', function () { 
                            $(this).remove(); 
                        }); 
                    }); 
                } 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body style="padding:100px;"> 
    <!-- HTML --> 
    <div id="target"> 
        <a href="#" class="tooltip-9">Hover over me!</a> 
        <a href="#" class="tooltip-10">Hover over me too!</a> 
    </div> 
</body> 
</html> 

 

 Hover over meبرای  tooltipفورا ناپدید می شود، در حالیکه  !Hover over me برای  tooltipدر مثال باال 
 too!  1000پس از مدت زمانms  .محو می شود 

JqueryUI - Position 

خواهیم پرداخت. یک متد  ()positionبه نام متد  jqueryUiدر این فصل به بررسی یکی از روش ابزارهای 

position()  به شما اجازه می دهد تا موقعیت یک عنصر را با توجه به یک عنصر دیگر یا رویداد ماوس، تعیین

 کنید. 
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 jQuery UI  متد position() را از مرکزjQuery  به نحوی گسترش می دهد که به شما اجازه می دهد که تا

گذاری یک عنصر را به نحو دلخواه خود، توصیف کنید، درست همانطور که یک شخص را  چگونگی موقعیت

 توصیف می کنید. به جای کار با اعداد، با لغات معنادار ) از قبیل چپ و راست( و روابط کار می کنید.

 :را مشاهده می کنید ()positionدر زیر دستور  مربوط به متد 

position( options ) 

تعیین می کنند چگونه عناصر قرار   می باشد و اطالعاتی را ارائه می دهد که Objectاز نوع  optionsدر اینجا 

گرفته در یک مجموعه در موقعیت خود قرار بگیرند. جدول زیر گزینه های مختلفی را ارائه می دهد که با این 

 متد مورد استفاده قرار می گیرند:

Option Description 

my 
این گزینه موقعیت عناصر در هم پیچیده را تعیین می کند ) آنهایی که مجددا موقعیت گذاری شده اند( تا با 

 است. centerعنصر مورد نظر یا موقعیت همتراز شود. مقدار پیش فرض آن 

at 
است و موقعیت عنصر هدف را در مقابل عناصری که مجددا موقعیت گذاری می  Stringاین گزینه از نوع 

 است. centerرا می گیرد. مقدار پیش فرض آن   myشوند، تعیین می کند. مقادیر گزینه ی 

of 

موقعیت عنصر هدف را در مقابل است.  Event یا   jQuery یا   Element یا   Selectorاین پارامتر از نوع 

که حاوی مختصات ماوس برای استفاده به  Eventعناصری که مجددا موقعیت گذاری می شوند، و یا یک نمونه 

 است. nullعنوان موقعیت هدف است را تشخیص می دهد. مقدار پیش فرض آن 

collision 
است و قوانین مربوط به گسترش عنصر ورای پنجره در هر راستایی، تعیین می کند.  Stringاین گزینه از نوع 

 است. flipمقدار پیش فرض آن 

using  این گزینه ساختاری است که عملکرد داخلی را، که موقعیت عنصر را تغییر می دهد، جایگزین می نماید. برای

فرا خوانده می شود، که این پراپرتی  topو   leftهای و پراپرتی  hashهر عنصر در هم پیچیده ای با یک آبجکت 



 

209 
 7 واحد - 165 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

ها بر روی موقعیت محاسبه ی شده ی هدف تنظیم شده اند و عنصر به عنوان کانتکست عملکرد تنظیم شده 

 است. nullاست. مقدار پیش فرض آن 

within 

می باشد و به شما اجازه می دهد تا تعیین کنید    jQuery یا   Element یا   Selectorاین گزینه یک عنصر 

برای تشخیص برخورد، استفاده شود. این امر در صورتی که نیاز باشد  bouncing boxکدام عنصر به عنوان 

 است. windowعنصر در یک بخش خاص از از صفحه ی شما فرار بگیرد، مفید می باشد. مقدار پیش فرض آن 

 

 مثال:

 را توضیح می دهد: positionمثال زیر استفاده از متد 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI position method 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> 
    <!-- CSS --> 
    <style> 
        .positionDiv { 
            position: absolute; 
            width: 75px; 
            height: 75px; 
            background: #b9cd6d; 
        } 
        #targetElement { 
            width: 300px; 
            height: 500px; 
            padding-top: 50px; 
        } 
    </style> 
    <script> 
        $(function () { 
            // Position the dialog offscreen to the left, but centered vertically 
            $("#position1").position({ 
                my: "center", 
                at: "center", 
                of: "#targetElement" 
            }); 
            $("#position2").position({ 
                my: "left top", 
                at: "left top", 
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                of: "#targetElement" 
            }); 
            $("#position3").position({ 
                my: "right-10 top+10", 
                at: "right top", 
                of: "#targetElement" 
            }); 
            $(document).mousemove(function (event) { 
                $("#position4").position({ 
                    my: "left+3 bottom-3", 
                    of: event, 
                    collision: "fit" 
                }); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <div id="targetElement"> 
        <div class="positionDiv" id="position1">Box 1</div> 
        <div class="positionDiv" id="position2">Box 2</div> 
        <div class="positionDiv" id="position3">Box 3</div> 
        <div class="positionDiv" id="position4">Box 4</div> 
    </div> 
</body> 
</html> 

 در این مثال مشاهده می کنیم که:

Box 1 ر مرکز عنصر دdiv  .)ردیف شده ) به صورت افقی و عمودی 

Box 2 ر باالی سمت چپ عنصر دdiv  شده است )به صورت افقی و عمودی(.ردیف 

Box 3 ر گوشه ی سمت راست و در باالی پنجره نمابش داده می شود، اما برخی الیه ها را رها می کند، د

انجام  atیا  myطوری که پیغام بیشتر به بیرون رانده می شود. این کار با استفاده از مقادیر افقی و عمودی 

 می شود. 

به عنوان یک آبجکت رویداد تنظیم شده است. این یک رویداد است که با نشانگر در   of مقدار Box 4برای 

 ارتباط است و با رویداد ماوس در ارتباط می باشد. 

JqueryUI - Widget Factory 

بود.  fn.$ گسترش فضانام   jQuery در  (custom controls)قبال تنها راه برای نوشتن کنترل های سفارشی 

این کار برای ویجت های ساده موثر بود. تصور کنید که ویجت های دارای وضعیت بیشتری ساخته اید که خیلی 
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معرفی شد  jQuery UIدر  Widget Factoryسریع سنگین می شود. برای کمک در فرایند ساخت ویجت ها، 

 ویجت در ارتباط هستند. ها را حذف می کند که به ویژه با تنظیم یک  boilerplate که بسیاری از 

تابعی است که نام یک رشته و یک آبجکت را به عنوان برهان ها، خود   jQueryUI Widget Factoryیک 

 ایجاد می کند تا قابلیت آن را در هم بپیچد.  Classو یک   jQuery pluginگرفته و یک 

 ترکیب

 را مشاهده می کنید:   jQueryUI Widget Factoryدر زیر ترکیب مربوط به متد 

jQuery.widget( name [, base ], prototype ) 

name رشته ای است که حاوی یک : namespace  وwidget name   .از ویجت برای ایجاد می باشد 

base ویجت پایه برای دریافت فرم و باید یک سازنده باشد که می تواند با لغت کلیدی :  new  نمونه گذاری

 .jQuery.Widgetشود. پیش فرض برای 

prototype یک آبجکت برای اینکه به عنوان یک نمونه ی اولیه برای ویجت برای دریافت فرم، استفاده می :

است که روی آن بقیه ی تعامالت پالگین ها بر اساس  "mouse"دارای یک پالگین  jQuery UIشود. برای نمونه 

و غیره می باشد. تمام مواردی که از   droppable, draggableکه برای به دست آوردن این مورد می باشند، 

اگر شما  ؛jQuery.widget( "ui.draggable", $.ui.mouse, {...} )پالگین های ماوس دریافت می کنند: 

دریافت می کند. ) به  base widget," jQuery.Widget"این آرگیومنت را تامین نکنید، ویجت مستقیما از 

 دقت داشته باشید.( Wبا  Widgetکوچک و  wبا  widgetتفاوت بین 

Base Widget 

Base widget  ویجتی است که به وسیله یwidget factory  .استفاده می شود 

 گزینه ها

 استفاده می شوند.   Base widgetجدول زیر گزینه های مختلفی را ارائه می دهد که با 
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Option Description 

disabledhide 
 falseتنظیم شده باشد، ویجت را غیرفعال می سازد. مقدار پیش فرض آن  trueاین گزینه اگر روی 

 است.

hide 
 nullاین گزینه چگونگی محرک سازی پنهان کردن عنصر را تعیین می کند. مقدار پیش فرض آن 

 است.

show  این گزینه چگونگی محرک سازی نمایش عنصر را تعیین می کند. مقدار پیش فرض آنnull .است 

 

 متدها

 مورد استفاده قرار می گیرند: base widgetجدول زیر متدهای مختلفی را ارائه می دهد که با 

 

Action Description 

_create() 
است. هیچ پارامتری وجود ندارد، اما  widgetاین متد سازنده ی 

this.elementand this.options  .تقریبا تنظیم شده اند 

_delay( fn [, delay ] ) 
  timeout IDاین متد تابع ارائه شده را پس از تاخیر تعیین شده، تحریک می کند. 

 بازمی گرداند. ()clearTimeoutرا برای استفاده با 

_destroy() 

که همه ی داده های مشترک، رویدادها و غیره را پاک می  ()destroyمتد عمومی 

 ,custom, widget-specificبرای   ()destroy متد –کند و به این واگذار می کند 

cleanup. 

http://www.tutorialspoint.com/jqueryui/jqueryui_widgetfactory#action_publicdestroy
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_focusable( element ) 
تنظیم می کند.  theui-state-focuاین متد عنصر را برای به کار گرفتن گروه 

 گرداننده های رویداد به طور خودکار پاک می شوند.

_getCreateEventData() 

را آغاز می کنند. به طور پیش فرض هیچ داده ای در  creatهمه ی ویجت ها رویداد 

رویداد ارائه نمی شود. اما این متد می تواند یک آبجکتی را بازگرداند که به عنوان 

 منتقل خواهد شد. creatداده ی رویداد 

_getCreateOptions() 

برای گزینه های تعریف شده  customاین متد به ویجت اجازه می دهد تا یک متد 

دوره ی نمونه گذاری، تعیین کند. گزینه های ارائه شده توسط یوزر، گزینه های  در

 مربوط به این متد را رد می کنند که گزینه های پیش فرض را نیز رد می کنند.

_hide( element, option [, 

callback ] ) 

این متد یا با استفاده از متدهای داخلی انیمیشن یا با استفااده از افکت های 

custom ،پنهان می کند. گزینه ی   یک عنصر را فوراhide  را برای مقادیر ممکن برای

 گزینه بررسی کنید.

_hoverable( element ) 
روی   ui-state-hoverاین متد عنصری را تنظیم می کند برای به کار گرفتن گروه 

hover.این گرداننده های رویداد به طور خودکار تا ازبین رفتن تمیز می شوند . 

_init() 

فرا خوانده  hashبدون هیچ آرگیومنتی یا تنها با یک گزینه ی  pluginهر زمانی که 

می شود، ویجت مقدار دهی می شود. این شامل زمانی است که ویجت ایجاد می 

 شود.

_off( element, 

eventName ) 
 این متد گرداننده ی رویداد را از عناصر تعیین شده رها می کند.

_on( 

[suppressDisabledCheck 

] [, element ], handlers ) 

گرداننده های رویداد را در عناصر مخصوصی محدود می کند. انتقال از طریق 

عنوان مثال  انتخابگرهای داخل نام های مربوط به رویداد پشتیبانی می شود، به

"click .foo". 
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_setOption( key, value ) 
برای هر گزینه ی مجزایی، فرا خوانده می شود.  ()setOptions_این متد از متد 

 وضعیت ویجت باید براساس تغییرات آپدیت شود.

_setOptions( options ) 
فراخوانده می شود، این متد نیز فرا خوانده می شود،   ()optionزمانی که متد 

 از آن فرا خوانده شد.  ()optionبدون توجه به فرمی که متد 

_show( element, option 

[, callback ] ) 

، یک customبا استفاده از متدهای انیمیشن داخلی یا با استفاده از افکت های 

 را برای مقادیر ممکن گزینه بررسی کنید. showعنصر را فورا نشان می دهد. گزینه 

_super( [arg ] [, ... ] ) 
، با آرگیومنت های تعیین شده، تحریک parentاین متد، یک متد هم نام را از ویجت 

 .()callمی کند. به ویژه 

_superApply( arguments 

) 
 با ردیفی از آرگیومنت ها، تحریک می کند. parentمتد هم نام را از ویجت 

_trigger( type [, event ] [, 

data ] ) 

با نامی به این متد یک رویداد و کال بک مربوط به آن را آغاز می کند. گزینه ای 

 همان مقدار برای تایپ، به عنوان یک کال بک تحریک می شود.

destroy() 
این متد قابلیت ویجت را به طور کل حذف می کند. این امر عنصر را به وضعیت 

pre-init  .خود باز خواهد گرداند 

disable() .این متد ویجت را غیرفعال می کند 

enable()  کند.این متد ویجت را فعال می 

option( optionName )  این متد مقدار کنونی مربوط بهoptionName  .مشخص شده را می گیرد 

option() 
را دریافت می کند که گزینه های  key/valueاین متد آبجکتی حاوی جفت های 

hash .کنونی مربوط به ویجت را نشان می دهند 

http://www.tutorialspoint.com/jqueryui/jqueryui_widgetfactory#setOptions
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option( optionName, 

value ) 

تعیین شده در   optionNameکه با  widgetاین متد مقدار مربوط به گزینه ی 

 ارتباط است، تنظیم می کند.

option( options ) .این متد یک یا چند گزینه را برای ویجت تنظیم می کند 

widget() 
را بازمی گرداند که حاوی عنصر اصلی یا دیگر عناصر   jQueryاین گزینه یک آبجکت 

 تولید شده مرتبط می باشد.

 

Events 

Event Method Description 

create( event, ui ) .این رویداد با ایجاد یک ویجت آغاز می شود 

jQueryUI widget factory   یک روش آبجکت محور برای مدیریت طول دوره ی(lifecycle)  یک ویجت، ارائه

 می دهد. این فعالیت ها عبارتند از:

 ایجاد و یا از بین بردن ویجت، به عنوان مثال:

$( "#elem" ).progressbar(); 

 تغییر گزینه های ویجت، به عنوان مثال:

$( "#elem" ).progressbar({ value: 20 }); 

 در ویجت های زیر مجموعه، برای مثال: superفراخوانی های 

$( "#elem" ).progressbar( "value" ); 

Or 

$( "#elem" ).progressbar( "value", 40 ); 

 اطالعیه های رویداد، برای مثال:
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$( "#elem" ).bind( "progressbarchange", function() { 

   alert( "The value has changed!" ); 
   }); 

 مثال:

ایجاد خواهیم کرد.  widgetایجاد کنیم. ما یک دکمه ی   widgetcustomاکنون اجازه بدهید در مثال زیر یک 

 چگونگی ایجاد گزینه ها، متدها و رویدادها را در یک ویجت در مثال های زیر مشاهده خواهیم کرد:

 ساده ایجاد کنیم: custom widgetاجازه بدهید یک 

<!doctype html> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Widget - Default functionality</title> 
    <link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/smoothness/jquery-ui.css"> 
    <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> 
    <script> 
        $(function () { 
            $.widget("iP.myButton", { 
                _create: function () { 
                    this._button = $("<button>"); 
                    this._button.text("My first Widget Button"); 
                    this._button.width(this.options.width) 
                    this._button.css("background-color", this.options.color); 
                    this._button.css("position", "absolute"); 
                    this._button.css("left", "100px"); 
                    $(this.element).append(this._button); 
                }, 
            }); 
            $("#button1").myButton(); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <div id="button1"></div> 
</body> 
</html> 

 custom widgetافزودن گزینه ها به 

استفاده کردیم. اما یوزرها به طور کل تمایل  custom controlبرای ایجاد یک   create_در مثال قبل از تابع 

تعریف کنیم  optionsدارند که با تنظیم و اصالح گزینه ها، کنترل را سفارشی سازند. ما می توانیم یک آبجکت 

 _setOptionکه مقادیر پیش فرض را برای همه ی گزینه هایی که شما تعریف کردید، تعریف می کند. تابع 
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برای این هدف استفاده می شود. این تابع برای گزینه های مجزایی که یوزرها تنظیم کرده اند، فرا خوانده می 

 را تنظیم می کنیم.    color-backgroundو  width شود. در مورد زیر دکمه های 

<!doctype html> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Widget - Default functionality</title> 
    <link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/smoothness/jquery-ui.css"> 
    <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> 
    <script> 
        $(function () { 
            $.widget("iP.myButton", { 
                _create: function () { 
                    this._button = $("<button>"); 
                    this._button.text("My first Widget Button"); 
                    this._button.width(this.options.width) 
                    this._button.css("background-color", this.options.color); 
                    this._button.css("position", "absolute"); 
                    this._button.css("left", "100px"); 
                    $(this.element).append(this._button); 
                }, 
                _setOption: function (key, value) { 
                    switch (key) { 
                        case "width": 
                            this._button.width(value); 
                            break; 
                        case "color": 
                            this._button.css("background-color", value); 
                            break; 
                    } 
                }, 
            }); 
            $("#button2").myButton(); 
            $("#button2").myButton("option", { width: 100, color: "#cedc98" }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <div id="button2"></div> 
</body> 
</html> 

 

 custom widgetافزودن متدها به 

ای ساخت در یک در مثال زیر متدهایی را اضافه خواهیم کرد که یوزر می تواند مورد استفاده قرار دهد و بر
خواهیم نوشت که دکمه را در یک فاصله ی افقی مشخص،  Moveچارچوب بسیار ساده هستند. ما یک متد 
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تعیین   create_تغییر می دهد. برای انجام این کار الزم است موقعیت و پراپرتی های سمت چپ را در تابع 
 کنیم:

this._button.css("position", "absolute"); 

this._button.css("left", "100px"); 

 فرا بخواند: jQuery UI در ادامه ی آن، اکنون یوزر می تواند متد شما را به روش معمول  

this._button.css("position", "absolute"); 

this._button.css("left", "100px"); 

$("button3").myButton("move", 200);  

<!doctype html> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Widget - Default functionality</title> 
    <link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/smoothness/jquery-ui.css"> 
    <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> 
    <script> 
        $(function () { 
            $.widget("iP.myButton", { 
                _create: function () { 
                    this._button = $("<button>"); 
                    this._button.text("My first Widget Button"); 
                    this._button.width(this.options.width) 
                    this._button.css("background-color", this.options.color); 
                    this._button.css("position", "absolute"); 
                    this._button.css("left", "100px"); 
                    $(this.element).append(this._button); 
                }, 
 
                move: function (dx) { 
                    var x = dx + parseInt(this._button.css("left")); 
                    this._button.css("left", x); 
                    if (x > 400) { this._trigger("outbounds", {}, { position: x }); } 
                } 
            }); 
            $("#button3").myButton(); 
            $("#button3").myButton("move", 200); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <div id="button3"></div> 
</body> 
</html> 
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 Custom Widgetافزودن رویدادها به 

در این مثال چگونگی ایجاد یک رویداد را توضیح خواهیم داد. برای ایجاد یک رویداد تمام کاری که باید انجام 

است. اولین پارامتر نام رویداد و دومین پارامتر آبجکتی است که می خواهید  trigger_دهید، استفاده از متد 

 که می خواهید انتقال دهید، می باشد.  custom event رامتر نیز هر آبجکت انتقال دهید و سومین پا

جابه جا می شود.  x=400در اینجا در حال اجرای رویدادی هستیم که هنگامی اتفاق می افتد که دکمه بیشتر از 

 تمام آنچه باید انجام دهید، افزودن به تابع جابه جایی می باشد:

if(x<400){ this._trigger("outbounds",{}, {position:x}); } 

 custom eventنامیده می شود و یک آبجکت رویداد خالی با یک آبجکت  outboundدر این مورد رویداد 

 منتقل می شود که به سادگی موقعیت را به عنوان تنها پراپرتی خود ارائه می دهد. 

 عبارت است از: moveکل تابع 

move: function(dx) { 
var x = dx+parseInt(this._button.css("left")); 
this._button.css("left", x); 
if(x<400){ this._trigger("outbounds",{}, 
                              {position:x}); } 
} 

 یوزر می تواند عملکرد رسیدگی به رویداد را به سادگی و با تعریف یک گزینه ی هم نام، تنظیم کند. 

$("button4").myButton("option", 
   {width: 100, 
color: "red", 
    outbounds:function(e,ui){ 
         alert(ui.position);} 
}); 
<!doctype html> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Widget - Default functionality</title> 
    <link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/smoothness/jquery-ui.css"> 
    <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> 
    <script> 
        $(function () { 
            $.widget("iP.myButton", { 
                _create: function () { 
                    this._button = $("<button>"); 
                    this._button.text("My first Widget Button"); 
                    this._button.width(this.options.width) 
                    this._button.css("background-color", this.options.color); 
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                    this._button.css("position", "absolute"); 
                    this._button.css("left", "100px"); 
                    $(this.element).append(this._button); 
                }, 
                move: function (dx) { 
                    var x = dx + parseInt(this._button.css("left")); 
                    this._button.css("left", x); 
                    if (x > 400) { this._trigger("outbounds", {}, { position: x }); } 
                } 
            }); 
            $("#button4").myButton(); 
            $("#button4").on("mybuttonoutbounds", function (e, ui) { 
                alert("out"); 
            }); 
            $("#button4").myButton("move", 500); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <div id="button4"></div> 
</body> 
</html> 

 

 

 

JqueryUI - Add Class 

هایی است که برای مدیریت افکت های بصری متدرا توضیح می دهد که یکی از ()addClass  متداین بخش 

 jQueryUI  .متداستفاده می شود addClass()   امکان متحرک سازی تغییرات را برای پراپرتی هایCSS  فراهم

 می کند.

گروه های خاصی را به عناصر هماهنگ شده اضافه می کند، در حالیکه همه ی تغییرات استایل را   ()addClass متد

 متحرک سازی می کند. 

 به شکل زیر می باشد ()addClass متد 

addClass( className [, duration ] [, easing ] [, complete ] ) 
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Parameter Description 

className 
است )به وسیله ی فاصله از یکدیگر مجزا شده  CSSرشته ای حاوی یک یا چند گروه 

 اند.(

duration 

می باشد و تعداد ثانیه های افکت را نشان می دهد.  Stringیا  Numberاز نوع 

مستقیما و بدون پیشرفت، عنصر را وارد استایل جدید می کند. مقدار پیش  1مقدار 

 است. 411فرض آن 

easing 
می باشد و رویه ی پیشروی در افکت را نشان می دهد. مقدار پیش  Stringاز نوع 

 است. swingفرض آن 

complete 
کال بک است که زمانیکه افکت برای یک عنصر کامل شود، برای آن عنصر  متدیک 

 فراخوانده می شود.

 

 :jQueryUIاز  0.9افزوده شده به ورژن 

 را پشتیبانی می کند که عناصر بعدی را نیز متحرک سازی می کند.  childrenگزینه ی  متداین  0.9با ورژن 

addClass( className [, options ] ) 

Parameter Description 

className 
است ) به وسیله ی فاصله از یکدیگر مجزا  CSSیک رشته می باشد که حاوی یک یا چند گروه 

 می شوند.(

options 
های انیمیشن را نمایش می دهد. همه ی پراپرتی ها انتخابی هستند. مقادیر  همه ی رشته

 ممکن عبارتند از:
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Duration  از نوع :number  یاstring  .مقدار می باشد و مدت زمان افکت را نشان می دهد

 411مستقیما و بدون پیشرفت، عنصر را وارد استایل جدید می کند. مقدار پیش فرض آن  1

 است.

Easing : از نوعString  می باشد و رویه ی پیشروی در افکت را نشان می دهد. مقدار پیش

 است. swingفرض آن 

Complete : کال بک است که زمانیکه افکت برای یک عنصر کامل شود، برای آن  متدیک

 عنصر فراخوانده می شود.

است و تعیین می کند که آیا انیمیشن باید برای همه ی عناصر بعدی از عنصر  Booleanاز نوع 

 است. falseهماهنگ شده، به کار گرفته شود. مقدار پیش فرض آن 

Queue از نوع :Boolean  یاString  است و نشان می دهد که آیا انیمیشن را در افکت های

queue  قرار دهیم یا نه. مقدار پیش فرض آنtrue است. 

 

 را توضیح می دهد:  ()addClass های متدمثال: مثال زیر استفاده از 

 انتقال یک گروه مجزا

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI addClass 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; 
        } 
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    </style> 
    <script type="text/javascript"> 
        $(document).ready(function () { 
            $('.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 ها مشاهده کنید.    Remove Classو  Add Class روی دکمه های 

 انتقال چند گروه

 نشان می دهد:  addClass متداین مثال انتقال چند گروه را به 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI addClass 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> 
    <!-- CSS --> 
    <style> 
        .red { 
            color: red; 
        } 
        .big { 
            font-size: 5em; 
        } 
        .spaced { 
            padding: 1em; 
        } 
    </style> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $('.button-1').click(function () { 
                $("#welcome").addClass("red big spaced", 3000); 
            }); 
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        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <p id="welcome">Welcome to Tutorials Point!</p> 
    <button class="button-1">Click me</button> 
</body> 
</html> 

 

JqueryUI - Color Animation 

 jQueryUI   چند متد مرکزیjQuery  را طوری گسترش می دهد که می توانید انتقال های مختلف برای یک

را برای   animate jQueryمتد  jQueryUIاست.  animateعنصر را متحرک سازی کنید. یکی از آنها متد 

را رنگ یک   CSSپشتیبانی از متحرک سازی رنگ، گسترش می دهد. شما می توانید یکی از چندین پراپرتی 

 animateرا مشاهده می کنید که متد  CSSعنصر را تعریف می کند، متحرک سازی کنید. در زیر پراپرتی های 

 از آنها پشتیبانی می کند. 

backgroundColor .رنگ زمینه ی عنصر را تنظیم می کند : 

borderTopColor .رنگ مربوط به قسمت باالی مرز عنصر را تنظیم می کند : 

borderBottomColor .رنگ قسمت پایین مرز عنصر را تنظیم می کند : 

borderLeftColor .رنگ سمت چپ مرز عنصر را تنظیم می کند : 

borderRightColor :.رنگ سمت راست مرز عنصر را تنظیم می کند 

 color .رنگ متن عنصر را تنظیم می کند : 

outlineColor برای تاکید بر روی عنصر استفاده می شود. : رنگ اوت الین را تنظیم می کند؛ 

 ترکیب

 را مشاهده می کنید:  animate jQueryUIدر زیر ترکیب مربوط به متد 

    $("#selector").animate( 
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       { 
           backgroundColor: "black", 
           color: "white" 
       } 
    ); 

 می توانید به تعداد دلخواه پراپرتی برای این متد تنظیم کنید که به وسیله ی کاما مجزا شده اند.  

 

 مثال:

 را توضیح می دهد: ()addClassمثال زیر استفاده از متدهای 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI addClass 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 () { 
            $('#button-1').click(function () { 
                $('#animTarget').animate({ 
                    backgroundColor: "black", 
                    color: "white" 
                }) 
            }) 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <div id=animTarget class="elemClass"> 
        Hello! 
    </div> 
    <button id="button-1">Click Me</button> 
</body> 
</html> 
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 کلیک کنید و شاهد تغییرات انیمیشن باکس باشید.  click meروی دکمه ی 

  

JqueryUI - Effect 

بحث خواهد کرد که یکی از متدهایی است که برای تنظیم افکت های  ()effect این فصل در مورد متد 

انیمیشن را برای برای عناصری به کار می گیرد که   jQueryUIاستفاده می شود. متد یک   jQueryUIبصری 

 نیازی به نمایش دادن یا پنهان کردن آن نیست. 

 

 ترکیب

 دارای ترکیب زیر می باشد ()effectمتد 

effect( effect [, options ] [, duration ] [, complete ] ) 

Parameter Description 

effect  را نمایش می دهد که برای تغییر استفاده می شود.این پارامتر، رشته ای است که افکتی 

options 

را نشان می دهد. عالوه بر  easingاست و تنظیمات خاص افکت و  Objectاین پارامتر از نوع 

این هر افکت دارای مجموعه گزینه های خود می باشد که می تواند در بین چند افکت در جدول 

 به عنوان افکت مشترک تعیین شود. jQueryUIافکت های 

duration 
این پارامتر از نوع عدد یا رشته می باشد و عدد مربوطبه زمان افکت را به هزارم ثانیه نشان 

 است. 411دهد. مقدار پیش فرض آن می 

complete .وقتی که افکت برای یک عنصر کامل می شود، این یک متد کال بک برای آن عنصر میباشد 

 

http://www.tutorialspoint.com/jqueryui/jqueryui_easings.htm
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 jQueryUIافکت های 

 استفاده می شوند.   ()effectsجدول زیر افکت های مختلفی را توصیف می کند که با متد 

 

Effect Description 

blind 
عنصر را به شیوه ی پنجره ی کور نشان می دهد یا پنهان می کند: با حرکت باال و پایین این افکت 

 پایینی و یا راست و چپ، بسته به مسیر و سبک تعیین شده.

bounce 
باعث می شود که عنصر در حالت پرش در یک مسیر افقی یا عمودی ظاهر شود، که عنصر را به طور 

 می سازد. انتخابی پنهان کرده و یا نمایان

clip 
با حرکت مرزهای روبه روی عنصر با یکدیگر، عنصر را پنهان کرده یا نمایان می سازد تا اینکه مرزها در 

 وسط به یکدیگر برسند.

drop 
عنصر را تنظیم می کند که طوری به نظر برسد که انگار روی صفحه یا از صفحه رها شده است، به این 

 نمایان می کند.ترتیب آن را پنهان کرده یا 

explode 
با تقسیم عنصر به قطعات مختلف که در مسیرهای شعاعی حرکت می کند، انگار که روی صفحه و یا از 

 صفحه پخش می شود، آن را پنهان می کند یا نمایش می دهد.

fade 
 عمل میبا تنظیم میزان کدری عنصر، آن را پنهان یا آشکار می کند، درست مانند افکت های محو مرکزی 

 کند، اما بدون گزینه.

fold 
با تنظیم مرزها به داخل و یا خارج، عنصر را نمایش داده و یا پنهان می کند، سپس همین کار را برای 

 مجموعه ی دیگری از مرزها انجام می دهد.
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highlight 
کرده و یا نمایش با تغییر لحظه ای رنگ زمینه، توجه را به سمت عنصر فرا می خواند و عنصر را پنهان 

 می دهد.

puff .با تنظیم میزان کدری عنصر، آن را در جای خود باز کرده و یا می بندد 

pulsate 
قبل از اینکه اطمینان حاصل کند که عنصر همانطور که تعیین شده، نمایش داده می شود یا پنهان می 

 شود، میزان کدری عنصر را تنظیم می کند.

scale  درصد خاص باز کرده و یا می بندد.عنصر را با یک 

shake .عنصر را به عقب و جلو ، افقی یا عمودی، حرکت می دهد 

size 
طول و عرض عنصر را به مقدار مشخصی تغییر می دهد. مانند مقیاس، به جز اینکه چطور اندازه ی 

 مورد هدف تعیین شده باشد.

slide  رسد روی صفحه یا خارج صفحه اسالید شده است.عنصر را طوری جابه جا می کند که به نظر می 

transfer 

یک عنصر موقت اوت الین را محرک سازی می کند که باعث می شود عنصر به عنصری دیگر منتقل 

تعریف شود یا   ui-effects-transferبرای گروه  CSSشود. ظاهر عنصر اوت الین باید از طریق قوانین 

 ود.گروه به عنوان یک گزینه تعیین ش

 

 مثال:

 را با افکت های مختلف لیست شده در جدول باال توضیح می دهد:  ()effect مثال زیر استفاده از متد 

 حرکت  –افکت 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
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    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI effect 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> 
    <!-- CSS --> 
    <style> 
        #box-1 { 
            height: 100px; 
            width: 100px; 
            background: #b9cd6d; 
        } 
<style> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $('#box-1').click(function () { 
                $("#box-1").effect("shake", { 
                    times: 10, 
                    distance: 100 
                }, 3000, function () { 
                    $(this).css("background", "#cccccc"); 
                }); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <div id="box-1">Click On Me</div> 
</body> 
</html> 

 انفجار –افکت 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI effect 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> 
    <!-- CSS --> 
    <style> 
        #box-2 { 
            height: 100px; 
            width: 100px; 
            background: #b9cd6d; 
        } 
    </style> 
    <script> 
        $(document).ready(function () { 
            $('#box-2').click(function () { 
                $("#box-2").effect({ 
                    effect: "explode", 
                    easing: "easeInExpo", 
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                    pieces: 4, 
                    duration: 5000 
                }); 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <div id="box-2"></div> 
</body> 
</html> 

 JqueryUI – Hide 

 jQueryUIخواهد پرداخت که یکی از متدهایی است که برای تنظیم افکت های بصری  ()hideاین فصل به متد 

 یک افکت انیمیشنی برای پنهان کردن عناصر به کار می برد.  ()effect استفاده می شود. متد 

 ترکیب:

 دارای ترکیب زیر است ()hideمتد 

hide( effect [, options ] [, duration ] [, complete ] ) 

Parameter Description 

effect .این پارامتر یک رشته است که نشان می دهد چه افکتی را برای تغییر استفاده کنیم 

options 

را نشان می دهد. عالوه بر این هر افکت  easingاست و تنظیمات خاص افکت و  Objectاین پارامتر از نوع 

دارای مجموعه گزینه های مربوطبه خود می باشد که می توانند به عنوان افکت مشترک بین چند افکت توصیف 

 تعیین شوند. jQueryUI Effectsشده در جدول 

duration 
ان می دهد. مقدار پیش فرض است و زمان افکت را به هزارم ثانیه نش Stringیا  Numberاین پارامتر از نوع 

 است. 411آن 
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complete 
وقتی که افکت برای این عنصر کامل می شود، این پارامتر یک متد کال بک است که برای عنصر فراخوانده می 

 شود.

 jQueryUIافکت های 

 استفاده شوند.   ()hideجدول زیر افکت های مختلفی را توصیف می کند که می توانند با متد 

 Blind –افکت 

 Blind Effectنشان می دهد. روی دکمه ی  blindرا  با استفاده از افکت  ()hideمثال زیر استفاده از متد 

Hide  کلیک کنید تا قبل از پنهان شدن عنصر، افکتblind  .را مشاهده کنید 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI hide 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> 
    <!-- CSS --> 
    <style> 
        .toggler { 
            width: 500px; 
            height: 200px; 
        } 
        #button { 
            padding: .5em 1em; 
            text-decoration: none; 
        } 
        #effect { 
            width: 240px; 
            height: 135px; 
            padding: 0.4em; 
            position: relative; 
        } 
            #effect h3 { 
                margin: 0; 
                padding: 0.4em; 
                text-align: center; 
            } 
    </style> 
    <script> 
        $(function () { 
            function runEffect() { 
                $("#effect").hide("blind", { times: 10, distance: 100 }, 1000, callback); 
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            }; 
            // callback function to bring a hidden box back 
            function callback() { 
                setTimeout(function () { 
                    $("#effect").removeAttr("style").hide().fadeIn(); 
                }, 1000); 
            }; 
 
            $("#button").click(function () { 
                runEffect(); 
                return false; 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <div class="toggler"> 
        <div id="effect" class="ui-widget-content ui-corner-all"> 
            <h3 class="ui-widget-header ui-corner-all">Hide</h3> 
            <p> 
                Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. 
            </p> 
        </div> 
    </div> 
    <a href="#" id="button" class="ui-state-default ui-corner-all">Blind Effect Hide</a> 
</body> 
</html> 

 shake –افکت 

کلیک  Shake Effect Hideنشان می دهد. روی دکمه ی  blindرا با افکت  ()shakeمثال زیر استفاده از متد 

 را مشاهده کنید: shakeکنید تا قبل از اینکه عنصر پنهان شود، افکت 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI hide 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> 
    <!-- CSS --> 
    <style> 
        .toggler-1 { 
            width: 500px; 
            height: 200px; 
        } 
        #button-1 { 
            padding: .5em 1em; 
            text-decoration: none; 
        } 
        #effect-1 { 
            width: 240px; 
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            height: 135px; 
            padding: 0.4em; 
            position: relative; 
        } 
            #effect-1 h3 { 
                margin: 0; 
                padding: 0.4em; 
                text-align: center; 
            } 
    </style> 
    <script> 
        $(function () { 
            function runEffect() { 
                $("#effect-1").hide("shake", { times: 10, distance: 100 }, 1000, callback); 
            }; 
            // callback function to bring a hidden box back 
            function callback() { 
                setTimeout(function () { 
                    $("#effect-1").removeAttr("style").hide().fadeIn(); 
                }, 1000); 
            }; 
            // set effect from select menu value 
            $("#button-1").click(function () { 
                runEffect(); 
                return false; 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <div class="toggler-1"> 
        <div id="effect-1" class="ui-widget-content ui-corner-all"> 
            <h3 class="ui-widget-header ui-corner-all">Hide</h3> 
            <p> 
                Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. 
            </p> 
        </div> 
    </div> 
    <a href="#" id="button-1" class="ui-state-default ui-corner-all">Shake Effect Hide</a> 
</body> 
</html> 

JqueryUI - Remove Class 

توضیح خواهد داد که یکی از متدهایی است که برای افکت های  ()removeClass این فصل در مورد متد 

 گروه های به کار گرفته از عناصر را حذف می کند.  ()removeClassاستفاده می شود. متد  jQueryUI بصری 

گروه های خاصی را حذف می کند تا عناصر را در هنگام متحرک سازی همه ی تغییرات،  ()removeClass متد 

 هماهنگ کند. 
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 :jQueryUIاز  1.0افزوده شده به ورژن 

 با ترکیب اصلی خود به شکل زیر می باشد  ()removeClassمتد 

removeClass( className [, duration ] [, easing ] [, complete ] ) 

 

Parameter Description 

className 
است ) به وسیله ی فاصله از هم جدا شده اند( که  CSSحاوی یک یا چند گروه  Stringاین پارامتر یک 

 حذف می شوند.

duration 
، 1است و زمان افکت را به هزارم ثانیه نشان می دهد. یک مقدار  stringیا  numberاین پارامتر از نوع 

 است. 411عنصر را مستقیما و بدون پیشروی، وارد سبک جدید می کند. مقدار پیش فرض آن 

easing 
 swingپیش فرض آن  است که راه پیشزوی را در افکت نشان می دهد. مقدار Stringاین پارامتر از نوع  

 است.

complete .یک متد بازگشتی است که هنگامی که افکت برای یک عنصر کامل است، برای هر عنصر فراخوانده می شود 

 

 :jQueryUIاز  0.9افزوده شده به ورژن 

را پشتیبانی می کند که همچنین عناصر بعدی را نیز متحرک سازی  children، این متد یک گزینه ی 0.9با ورژن 

 می کند. 

removeClass( className [, options ] ) 

Parameter Description 
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className  این پارامتر یکString  حاوی یک یا چند گروهCSS .)است ) به وسیله ی فاصله از هم جدا شده اند 

options 

تنظیمات انیمیشن را نمایش می دهد. همه ی پراپرتی ها انتخابی هستند. مقادیر ممکن این پارامتر همه ی 

 عبارتند از:

duration از نوع :Number  یاString  می باشد و زمان افکت را به هزارم ثانیه نشان می

عنصر را مستقیما و بدون پیشروی، وارد سبک جدید می کند. مقدار پیش  1دهد. مقدار 

 است. 411فرض آن 

easing از نوع :String  است و روش پیشروی در افکت را نمایش می دهد. مقدار پیش

 است. swingفرض آن 

complete : است که هنگامی که افکت برای یک عنصر کامل است، برای یک متد بازگشتی

 هر عنصر فراخوانده می شود.

children از نوع :Boolean  است و نشان می دهد که آیا انیمیشن باید به طور اضافه برای

 است. falseهمه ی عناصر هماهنگ شده ی بعدی، به کار گرفته شود. مقدار پیش فرض آن 

queue: از نوع :Boolean  یاString  است و نشان می دهد که آیا انیمیشن را در ردیف

 است. trueافکت ها قرار دهیم. مقدار پیش فرض آن 

 

 مثال

 را توضیح می دهد: ()removeClassمثال زیر استفاده از متدهای 

Passing single class 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
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    <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 () { 
            $('.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 کنید.   Remove Classو   Add Class روی دکمه های 

JqueryUI - Show 

خواهد پرداخت که یکی از متودهایی است که برای تنظیم افکت های  ()showاین فصل به بررسی متود 

یک آیتم را با استفاده از افکت نمایش داده شده، نشان  ()showاستفاده می شود. متود   jQueryUIبصری 

 می دهد. 

 حالت بصری عناصر در هم پیچیده را با استفاده از افکت تعیین شده، تغییر وضعیت می دهد.  ()showمتود 
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 ترکیب:

 دارای ترکیب زیر است ()show متود 

.show( effect [, options ] [, duration ] [, complete ] ) 

Parameter Description 

effect  این پارامتر یکString  است که برای تغییر استفاده می شود. این یکString  بوده و افکت ها را برای

 استفاده در هنگام تنظیم قابلیت رویت عنصر، نمایش می دهد. افکت ها رد جدول ارائه شده اند. 

options  این پارامتر از نوعObject  می باشد و تنظیمات خاص افکت وeasing  را نشان می دهد. عالوه بر این هر

 jQueryUIافکت دارای مجموعه ای از گزینه های خود می باشد که می توانند همراه با چند افکت در جدول 

Effects   .توصیف شوند 

duration ع این پارامتر از نوNumber  یاString  است و طول مدت اجرای انیمیشن را تعیین خواهد کرد. مقدار پیش

 است.  411فرض آن 

complete  .این یک متود بازگشتی است که وقتی افکت برای هر عنصر کامل می شود، فراخوانده می شود 

 

 jQueryUIافکت های 

 استفاده شوند. ()effects جدول زیر افکت های مختلفی را توضیح می دهد که می توانند با متود 

 

 

http://www.tutorialspoint.com/jqueryui/jqueryui_easings.htm
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Effect Description 

blind  عنصر را به روش یکwindow blind  پنهان می کند یا نمایش می دهد: با حرکت لبه ی پایین به سمت

 باال یا پایین، یا راست و چپ، بستگی به مسیر تعیین شده و سبک مورد نظر دارد. 

bounce  باعث می شود که عنصر در حالت جهش در یک مسیر افقی یا عموی، نمایش داده شود و به طور انتخابی

 را نمایش می دهد.  عنصر را پنهان می کند یا آن

clip  مرزهای عنصر در مسیرهای عکس حرکت می دهد تا اینکه در وسط به یکدیگر برسند و یا بالعکس، به این

 صورت  عنصر را نشان می دهد یا آن را پنهان می کند. 

drop  ،عنصر را با نمایش عنصر به نحوی که به نظر برسد روی صفحه قرار می گیرد یا از صفحه خارج می شود

 نمایش می دهد یا آن را پنهان می کند.

explode  با تقسیم عنصر به چند قطعه، که در مسیرهای شعاعی حرکت می کنندانگار که ازصفحه خارج شده یا به

 آن وارد می شوند، عنصر را نشان می دهد یا آن را پنهان می کند. 

fade  نمایش می دهد. این همان افکت محو شدن مرکزی با تنظیم میزان کدری عنصر، آن را پنهان کرده یا

 است، اما بدون گزینه. 

fold  با تنظیم مرزهای متضاد به داخل یا خارج و سپس انجام همان کار برای دیگر مرزها، عنصر را پنهان کرده یا

 نمایش می دهد. 

highlight  با تغییر لحظه ای رنگ زمینه ی عنصر، در هنگام نمایش دادن یا پنهان کردن عنصر، توجه را به سمت

 عنصر جلب می کند. 

puff  .در حالیکه میزان محوی عنصر را تنظیم می کند، آن را در مکان خود گسترش داده یا می بندد 

pulsate  .میزان محو بودن عنصر را قبل از اینکه عنصر نمایش داده شود یا پنهان شود، تنظیم می کند 
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 مثال

 را توضیح می دهد. ()show مثال زیر استفاده از متود 

 توضیح می دهد. shakeرا با افکت  ()show این مثال استفاده از متود 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI show 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> 
    <!-- CSS --> 
    <style> 
        .toggler { 
            width: 500px; 
            height: 200px; 
        } 
        #button { 
            padding: .5em 1em; 

scale  .عنصر را با یک درصد خاص گسترش داده یا می بندد 

shake .عنصر را به عقب و جلو یا به صورت افقی و عمودی، حرکت می دهد 

size  عنصر را با یک طول و عرض خاص تغییر اندازه می دهد. مانند مقیاس، به جز اینکه اندازه ی هدف چگونه

 تعیین شده است. 

slide  .عنصر را طوری جابه جا می کند که به نظر می رسد روی صفحه یا پشت صفحه قرار دارد 

transfer ظر می رسد عنصر به یک عنصر دیگر تغییر یک طرح کلی موقتی از عنصر را محرک سازی می کند که به ن

تعریف شود، یا گروه   ui-effects-transfer برای گروه  CSSکرد. ظاهر عنصر طرح باید از طریق قوانین 

 به عنوان یک گزینه تعیین شود. 
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            text-decoration: none; 
        } 
 
        #effect { 
            width: 240px; 
            height: 135px; 
            padding: 0.4em; 
            position: relative; 
        } 
            #effect h3 { 
                margin: 0; 
                padding: 0.4em; 
                text-align: center; 
            } 
    </style> 
    <script> 
        $(function () { 
            // run the currently selected effect 
            function runEffect() { 
                // run the effect 
                $("#effect").show("shake", { times: 10, distance: 100 }, 1000, callback); 
            }; 
            //callback function to bring a hidden box back 
            function callback() { 
                setTimeout(function () { 
                    $("#effect:visible").removeAttr("style").fadeOut(); 
                }, 1000); 
            }; 
            $("#button").click(function () { 
                runEffect(); 
                return false; 
            }); 
            $("#effect").hide(); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <div class="toggler"> 
        <div id="effect" class="ui-widget-content ui-corner-all"> 
            <h3 class="ui-widget-header ui-corner-all">Show</h3> 
            <p> 
                Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. 
            </p> 
        </div> 
    </div> 
    <a href="#" id="button" class="ui-state-default ui-corner-all">Run Effect</a> 
</body> 
</html> 

 

 Blindنمایش با افکت 

 توضیح می دهد. childرا با افکت  ()showمثال زیر استفاده از متود 
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<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI show 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> 
    <!-- CSS --> 
    <style> 
        .toggler { 
            width: 500px; 
            height: 200px; 
        } 
        #button { 
            padding: .5em 1em; 
            text-decoration: none; 
        } 
        #effect { 
            width: 240px; 
            height: 135px; 
            padding: 0.4em; 
            position: relative; 
        } 
            #effect h3 { 
                margin: 0; 
                padding: 0.4em; 
                text-align: center; 
            } 
    </style> 
    <script> 
        $(function () { 
            // run the currently selected effect 
            function runEffect() { 
                // run the effect 
                $("#effect").show("blind", { times: 10, distance: 100 }, 1000, callback); 
            }; 
            //callback function to bring a hidden box back 
            function callback() { 
                setTimeout(function () { 
                    $("#effect:visible").removeAttr("style").fadeOut(); 
                }, 1000); 
            }; 
            // set effect from select menu value 
            $("#button").click(function () { 
                runEffect(); 
                return false; 
            }); 
            $("#effect").hide(); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <div class="toggler"> 
        <div id="effect" class="ui-widget-content ui-corner-all"> 
            <h3 class="ui-widget-header ui-corner-all">Show</h3> 



 

242 
 7 واحد - 165 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

            <p> 
                Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. 
            </p> 
        </div> 
    </div> 
    <a href="#" id="button" class="ui-state-default ui-corner-all">Run Effect</a> 
</body> 
</html> 

 

 JqueryUI - Switch Class 

 ()switchClassخواهد پرداخت که یک گروه جدید و مفید برای اصالح متد  ()switchClassاین فصل به بررسی متد 

 به گروه دیگر و محرک سازی از یک وضعیت به وضعیت دیگر.  CSSاست، برای جابه جایی از یک گروه 

 ترکیب:

 jQueryUIاز  0.1افزوده شده به ورژن 

 دارای ترکیب اصلی زیر می باشد  ()switchClassمتد 

switchClass( removeClassName, addClassName [, duration ] [, easing ] [, complete ] ) 

Parameter Description 

removeClassName 
از نام های گروه را  space-delimitedگروه یا لیست  CCSاست که نام  Stringاین پارامتر یک 

 شوند.  troggleنشان می دهد که باید اضافه شده، حذف شده و یا 

addClassName 
است و نام یک یا چند گروه را ارائه می دهد ) که با فاصله از یکدیگر مجزا شده  Stringاز نوع 

 اند(، گروه هایی که قرار است به گروه هماهنگ شده با هر عنصر افزوده شوند.

duration 

یا  slow ،normal، fastاست و به طور انتخابی طول دوره ی افکت را  Stringیا  Numberاز نوع 

پیش فرض را تعیین می کند.  ()animateنشان می دهد. اگر حذف شود، متد  به هزارم ثانیه

 است. 411مقدار پیش فرض آن 
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easing  نام عملکردeasing  که به متدanimate()  .منتقل می شود 

complete 
یک متد بازگشتی است که وقتی متد برای یک عنصر کامل می شود، برای آن عنصر فراخوانده می 

 شود.

 

 jQueryUIاز  0.9افزوده شده به ورژن 

 را پشتیبانی می کند که همچنین عناصر بعدی را نیز متحرک سازی خواهد کرد.  Children، این متد گزینه ی 0.9با ورژن 

switchClass( removeClassName, addClassName [, options ] ) 

Parameter Description 

removeClassName 
-spaceیا لیست فضای محدود از نام گروه ) CSSاست که نام گروه  Stringاین پارامتر یک 

delimited list که باید به آن اضافه شود، حذف شود یا )toggle .شود، را نشان می دهد 

addClassName 
است و نام یک یا چند گروه را ارائه می دهد ) که با فاصله از یکدیگر مجزا شده اند(،  Stringاز نوع 

 ه هایی که قرار است به گروه هماهنگ شده با هر عنصر افزوده شوند.گرو

options 

این پارامتر همه ی تنظیمات مربوط به انیمیشن را نشان می دهد. همه ی پراپرتی ها انتخابی هستند. 

 مقادیر ممکن عبارتند از:

duration : از نوعNumber  یاString  می باشد و زمان اجرای انیمیشن را تعیین می کند. مقدار

 است. 411پیش فرض آن 

easing  یک :string  است که عملکرد را برای استفاده برای تغییر آسان می کند. مقدار پیش

 است. swingفرض آن 
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complete یک متد بازگشتی است که هنگامی که افکت برای یک عنصر کامل است، برای هر :

 فراخوانده می شود. عنصر

children : از نوعBoolean  است و نشان می دهد که آیا انیمیشن باید به طور اضافه برای همه

 ی عناصر هماهنگ شده ی بعدی، به کار گرفته شود.

queue از نوع :Boolean  یاString  است و نشان می دهد که آیا انیمیشن را در ردیف افکت ها

 قرار دهیم.

 

 مثال:

 را توضیح می دهد: ()switchClass مثال زیر استفاده از متد 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Switch Class 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> 
    <!-- CSS --> 
    <style> 
        .LargeClass { 
            font-family: Arial; 
            font-size: large; 
            font-weight: bold; 
            color: Red; 
        } 
 
        .NormalClass { 
            font-family: Arial; 
            font-size: small; 
            font-weight: bold; 
            color: Blue; 
        } 
    </style> 
    <script> 
        $(function () { 
            $('#btnSwitch').click(function () { 
                $(".NormalClass").switchClass("NormalClass", "LargeClass", 'fast'); 
                $(".LargeClass").switchClass("LargeClass", "NormalClass", 'fast'); 
                return false; 
            }); 
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        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <div class="NormalClass"> 
        Tutorials Point Rocks!!! 
    </div> 
    <div class="NormalClass"> 
        Welcome to Tutorials Point!!! 
    </div> 
    <br /> 
    <input type="button" id="btnSwitch" value="Switch Class" /> 
</body> 
</html> 

 

 کلیک کنید تا افکت گروه ها را روی باکس مشاهده کنید.  Switch Classبر روی دکمه ی 

toggle -JqueryUI 

 ()toggle خواهیم پرداخت. متد  jQueryUIاز افکت های بصری  ()toggleدر این بخش به بررسی متد 

 را با هم تغییر می دهد، بستگی به این دارد که آیا عنصر پنهان شده یا نه.   () hide یا   () showمتدهای 

 ترکیب:

 دارای ترکیب زیر می باشد ()toggleمتد 

toggle( effect [, options ] [, duration ] [, complete ] ) 

 

 

Parameter Description 

effect 

است که بر روی استفاده از انتقال تاثیر دارد. یک رشته می باشد و  Stringاین پارامتر یک 

افکت را برای استفاده در هنگام تنظیم قابلیت رویت عنصر، نشان می دهد. افکت ها در 

 جدول بعدی ارائه می شوند.
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options 

را نشان می دهد. عالوه  easingاست و تنظیمات خاص افکت و  Objectاین پارامتر از نوع 

بر این هر افکت دارای مجموعه گزینه های خود می باشد که می تواند بین چند افکت 

 مشترک باشد.  jQueryUI Effectsتوصیف شده در جدول 

duration 
است و طول مدت اجرای انیمیشن را تعیین می کند.  Stringیا  Numberاین پارامتر از نوع 

 است. 411مقدار پیش فرض آن 

complete 
یک متد بازگشتی است که وقتی متد برای یک عنصر کامل می شود، برای آن عنصر 

 فراخوانده می شود.

 

 jQueryUIافکت های 

 مورد استفاده قرار می گیرند: ()effects جدول زیر افکت های مختلفی را توصیف می کند که با متد 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tutorialspoint.com/jqueryui/jqueryui_easings.htm
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Effect Description 

blind 

پنهان می کند یا نمایش می دهد: با حرکت لبه ی  window blindعنصر را به روش یک 

پایین به سمت باال یا پایین، یا راست و چپ، بستگی به مسیر تعیین شده و سبک مورد 

 نظر دارد.

bounce 
باعث می شود که عنصر در حالت جهش در یک مسیر افقی یا عموی، نمایش داده شود و 

 را نمایش می دهد.به طور انتخابی عنصر را پنهان می کند یا آن 

clip 
مرزهای عنصر در مسیرهای عکس حرکت می دهد تا اینکه در وسط به یکدیگر برسند و یا 

 بالعکس، به این صورت  عنصر را نشان می دهد یا آن را پنهان می کند.

drop 
با نمایش عنصر به نحوی که به نظر برسد روی صفحه قرار می گیرد یا از صفحه خارج می 

 را نمایش می دهد یا آن را پنهان می کند. شود، عنصر

explode 
با تقسیم عنصر به چند قطعه، که در مسیرهای شعاعی حرکت می کنندانگار که ازصفحه 

 خارج شده یا به آن وارد می شوند، عنصر را نشان می دهد یا آن را پنهان می کند.

fade 
می دهد. این همان افکت محو  با تنظیم میزان کدری عنصر، آن را پنهان کرده یا نمایش

 شدن مرکزی است، اما بدون گزینه.

fold 
با تنظیم مرزهای متضاد به داخل یا خارج و سپس انجام همان کار برای دیگر مرزها، عنصر 

 را پنهان کرده یا نمایش می دهد.

highlight 
عنصر، توجه با تغییر لحظه ای رنگ زمینه ی عنصر، در هنگام نمایش دادن یا پنهان کردن 

 را به سمت عنصر جلب می کند.

puff 
در حالیکه میزان محوی عنصر را تنظیم می کند، آن را در مکان خود گسترش داده یا می 

 بندد.
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 مثال

 را با افکت های مختلف لیست شده در جدول باال توضیح می دهد: ()toggleمثال زیر استفاده از متد 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Toggle 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> 
    <!-- CSS --> 
    <style> 
        .toggler { 
            width: 500px; 
            height: 200px; 
        } 

pulsate 
میزان محو بودن عنصر را قبل از اینکه عنصر نمایش داده شود یا پنهان شود، تنظیم می 

 کند.

scale داده یا می بندد. عنصر را با یک درصد خاص گسترش 

shake .عنصر را به عقب و جلو یا به صورت افقی و عمودی، حرکت می دهد 

size 
عنصر را با یک طول و عرض خاص تغییر اندازه می دهد. مانند مقیاس، به جز اینکه 

 اندازه ی هدف چگونه تعیین شده است.

slide  صفحه یا پشت صفحه قرار دارد.عنصر را طوری جابه جا می کند که به نظر می رسد روی 

transfer 

Animates a transient outline element that makes the element appear to 

transfer to another element. The appearance of the outline element 

must be defined via CSS rules for the ui-effects-transfer class, or the 

class specified as an option. 
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        #button { 
            padding: .5em 1em; 
            text-decoration: none; 
        } 
        #effect { 
            width: 240px; 
            height: 135px; 
            padding: 0.4em; 
            position: relative; 
        } 
            #effect h3 { 
                margin: 0; 
                padding: 0.4em; 
                text-align: center; 
            } 
    </style> 
    <script> 
        $(function () { 
            function runEffect() { 
                $("#effect").toggle('explode', 300); 
            }; 
            $("#button").click(function () { 
                runEffect(); 
                return false; 
            }); 
        }); 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <div class="toggler"> 
        <div id="effect" class="ui-widget-content ui-corner-all"> 
            <h3 class="ui-widget-header ui-corner-all">Toggle</h3> 
            <p> 
                Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. 
            </p> 
        </div> 
    </div> 
    <a href="#" id="button" class="ui-state-default ui-corner-all">Toggle</a> 
</body> 
</html> 

 کلیک کنید تا چگونگی نمایش داده شدن یا پنهان شدن گروه ها را مشاهده کنید.  Toggleوی دکمه ی ر

JqueryUI - Toggle Class 

بحث خواهد کرد که یک گروه مفید جدید برای ترمیم می باشد. متد  ()toggleClassاین بخش در مورد متد 

toggleClass()   .یک یا چند گروه از هر عنصر را در مجموعه ی هماهنگ شده ی عناصر اضافه یا حذف می کند 
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 ترکیب:

 دارای ترکیب پایه ی خود به شکل زیر می باشد  ()toggleClassمتد 

 jQueryUIاز  0.1افزوده شده به ورژن 

toggleClass( className [, switch ] [, duration ] [, easing ] [, complete ] ) 

Parameter Description 

className 
از نام های گروه  space-delimitedگروه یا لیست  CCSاست که نام  Stringاین پارامتر یک 

 شوند.  troggleرا نشان می دهد که باید اضافه شده، حذف شده و یا 

switch 

را وادار می کند تا در   ()toggleClassمی باشد و اگر تعیین شده باشد، متد  Booleanاز نوع 

، false، گروه را اضافه کند و در صورت تنظیم بودن بر روی trueصورت تنظیم بودن بر روی 

 گروه را حذف کند.

duration 

 slow ،normal، fastاست و به طور انتخابی طول دوره ی افکت را  Stringیا  Numberاز نوع 

پیش فرض را تعیین می  ()animateهد. اگر حذف شود، متد یا به هزارم ثانیه نشان می د

 است. 411کند. مقدار پیش فرض آن 

easing  نام عملکردeasing  که به متدanimate()  .منتقل می شود 

complete 
یک متد بازگشتی است که وقتی متد برای یک عنصر کامل می شود، برای آن عنصر فراخوانده 

 می شود.
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 jQueryUIاز  0.9افزوده شده به ورژن 

را پشتیبانی می کند که همچنین عناصر بعدی را نیز متحرک سازی خواهد  children، اکنون این متد گزینه ی 0.9با ورژن 

 کرد. 

toggleClass( className [, switch ] [, options ] ) 

Parameter Description 

className 
-spaceیا لیست فضای محدود از نام گروه ) CSSاست که نام گروه  Stringاین پارامتر یک 

delimited list که باید به آن اضافه شود، حذف شود یا )toggle .شود، را نشان می دهد 

switch 

را وادار می کند تا در   ()toggleClassمیباشد و اگر تعیین شده باشد، متد   Booleanاز نوع 

، گروه false، گروه را اضافه کند و در صورت تنظیم بودن بر روی trueصورت تنظیم بودن بر روی 

 را حذف کند.

options 

این پارامتر همه ی تنظیمات مربوط به انیمیشن را نشان می دهد. همه ی پراپرتی ها انتخابی 

 هستند. مقادیر ممکن عبارتند از:

duration : از نوعNumber  یاString  .می باشد و زمان اجرای انیمیشن را تعیین می کند

 است. 411مقدار پیش فرض آن 

easing  یک :string  است که عملکرد را برای استفاده برای تغییر آسان می کند. مقدار پیش

 است. swingفرض آن 

complete یک متد بازگشتی است که هنگامی که افکت برای یک عنصر کامل است، برای :

 فراخوانده می شود. هر عنصر

children : از نوعBoolean  است و نشان می دهد که آیا انیمیشن باید به طور اضافه برای

 همه ی عناصر هماهنگ شده ی بعدی، به کار گرفته شود.
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queue از نوع :Boolean  یاString  است و نشان می دهد که آیا انیمیشن را در ردیف

 افکت ها قرار دهیم.

 

 مثال

 را توضیح می دهد: ()toggleClassمثال زیر استفاده از متد 

<!doctype html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>jQuery UI Switch Class 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> 
    <!-- CSS --> 
    <style> 
        .class1 { 
            border-width: 10px; 
            border-color: grey; 
            background-color: #cedc98; 
            color: black; 
        } 
    </style> 
    <script> 
        function toggle() { 
            $("#para").toggleClass("class1", 1000); 
        } 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <button onclick=toggle()> Toggle </button> 
    <p id="para" style=border-style:solid> Welcome to Tutorials Point </p> 
</body> 
</html> 

 را که برای متن تغییریافته اند، مشاهده کنید.  CSSکلیک کنید تا گروه های  Toggleروی دکمه ی 
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