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تا  اگر د؟یا دهی شن (jQuery) یکوئر  ی درباره کتابخانه ج یز یتاکنون چ ایآ
 ست؛ین ی نگران یجا د،یکتابخانه کوچک جاوا آشنا نشده ا نی به امروز با ا

 یر یادگیراحت تر از  اریبس ینه اکتابخا نیکسب اطالعات درباره چن رایز
 .است پتیجاوا اسکر

تا چه  jQuery با یی آشنا دیابیتا در دیمطلب با ما همراه باش نی ادامه ا در
 .اندازه مهم و کمک کننده است

 

 ست؟ یچ یکوئر  یج 1#

jQuery و منبع باز است   ع ی کوچک، سبک، سر پتیکتابخانه جاوا اسکر کی
  شنیمیبا استفاده از ان ی تعامل  یها  تیکند تا وب سا  ی ما کمک م به که

محبوب   jQuery .میبساز شرفتهیپ یها تیو قابل یبصر  یها، جلوه ها
دهند،   ی که آمارها نشان م یطور  به .است پتیکتابخانه جاوا اسکر نی تر

 از .کنند ی در سراسر جهان از آن استفاده م تی وب سا ونیلیم   0 حدود 
 JavaScript دهیچیمباحث پ یآسان ساز  یتوان برا ی ورک م   میفر نیا

 .بهره برد زین DOM و AJAX مانند

jQuery  چرا .«دیعمل کن شتریب د،یسی: »کمتر بنودیگو ی دارد که م یشعار 
واسطه آن، خطوط کد  به دهد که  ی ارائه م  ی خاص تیپلتفرم قابل نیکه ا

خط واحد   کیخود به  (interface) ی انجیرا با رابط م  پتیخام جاوا اسکر
 .کند ی م  لیتبد
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 یکوئر  یج یها تیقابل 2#

از  ی دهد که برخ ی را ارائه م یار یبس یها ی ژگ یها و و تیقابل یکوئر  ی ج
 :آن ها عبارتند از

را   (Selectors) یی انتخابگرها یکوئر  ی ج :DOM المان انتخاب •
 ی ارهایبر اساس مع DOM المان ی ابیباز  به کند تا ی فراهم م 
 ی ، کالس س(id) ید ی، آ(tag name) تگ می همچون ن ی مختلف

، (attribute name) ، نام صفت(css class name) اس اس
 .و... بپردازد nth-child، (value) ارزش

متفاوت و    با استفاده از توابع  دیتوان  ی شما م: DOM یدستکار  •
عنوان  به .دیکن یرا دستکار  DOM ،ی کوئر  ی ورک ج  میفر ی داخل

  یمحتوا ر ی افزودن المان ها، تغ ایبود تا به حذف  دیمثال قادر خواه
htmlکالس ، css دیو... بپرداز. 

 جلوه  که دیآ ی امکان به وجود م  نیا jQuery : باژهیو یها جلوه •
  یی ها ی ژگ یو و دیاعمال کن DOM یالمان ها یرا بر رو ژهیو یها

 و fade in یافکت ها) پنهان کردن عناصر ا ی یمانند آشکارساز 
fade outدیینما  جادیو... را ا شنیمی، ان. 
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 یموارد  jQuery کتابخانه یدادها ی رو نیتر تی : پر اهمدادیرو •
  ، click،dblclick ،mouseenter ،mouseleave ،blur همچون
keyup، keydown شوند ی شامل م و... را. 

• AJAX :ورک میفر jQuery توابع  یدارا AJAX با آن   کار هستند که
مجدد کل صفحه،   یداده ها از سرورها بدون بارگذار  یر یبارگ یها برا

 .آسان است
به طور خودکار   jQuery مختلف: کتابخانه یاز مرورگرها ی بان یپشت •

 نیبنابراسازد؛  ی گوناگون را برطرف م  یمشکالت مربوط به مرورگرها 
 IE 6.0+ ،FFورک از میفر نیا .موضوع باشد نینگران ا دیکاربر نبا

2.0+،Safari 3.0+ ، Chrome و +Opera 9.0 کند ی م ی بانیپشت. 
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 ی کوئر  یج  یای مزا 3#

است که   نیا شود،  ی مطرح م  یکوئر  ی که درباره ج ی ج ی از سواالت را ی کی
را فراهم   یی ها تی مز  چه و ستیورک چ میفر نیا یباال  تی علت محبوب

 .کنند ی م  تیبزرگ از آن حما یآورد که شرکت ها ی م

 :عبارتند از jQuery یا یمزا نیاز ا ی برخ

 .و قابل توسعه است ع یسر اریبس •
به سبک جاوا  ی س یاز کدنو رایآسان است؛ ز jQuery یر یادگی •

 .کند ی م یبان یپشت پتیاسکر
• jQuery نیمستندات آنال API  دهد ی را ارائه م. 
را در   (Ul) یمربوط به رابط کاربر  یسازد تا کدها ی را قادر م کاربران •

 .سندیحداقل خطوط ممکن بنو
 .بخشد ی برنامه را بهبود م کی عملکرد •
وب سازگار با مرورگر را توسعه   یتوان برنامه ها یاستفاده از آن م  با •

 .داد
 .ردیگ یمرورگرها را به کار م دیجد یها ی ژگ یو •
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  میفر گرینسبت به د jQuery کرد که انیتوان ب  ی م  ایمزا نیاساس ا بر
 نیهم به .تر است ری محبوب تر و توسعه پذ پتیجاوا اسکر یورک ها
کتابخانه استفاده   نیبزرگ، در حوزه وب از ا یها ی از کمپان یار یعلت بس

 .کنند ی م

 .دیمشاهده کن  ریشرکت ها را در قسمت ز نیاز ا ی نام بعض دیتوان ی م شما

 (Microsoft) کروسافتیما •
 (google) گوگل •
• IBM 
 (Netflix) کسینتفل •
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 jQuery یر یادگی  یبرا نهیزم شیپ 4#

 

  ی طراح هیاصول اول دیابتدا با ،یکوئر  ی ورک ج میفر یر یادگیاز شروع  قبل
 رینام برده شده در بخش زدرباره موارد  دیبا نیهمچن .دیاموزیوب را ب
 .دیداشته باش ی اطالعات

• HTML 
• CSS 
• JavaScript 

 یان یپا سخن

کتابخانه جاوا  یکوئر  ی ج د،یافتیمطلب در نیطور که با مطالعه ا همان
  ی از توسعه دهندگان وب از آن استفاده م یادیز تعداد است که ی پت یاسکر
بوده و با وجود   ی ورک به طور مداوم در حال به روز رسان میفر نیا .کنند

شود که  ی قدرتمند محسوب م ار یبس یا کتابخانه که دارد، ی حجم اندک 
 .دهد ی را ارائه م یاد یز یها ی ژگ یو
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به  نیهمچن .است یکار ساده ا HTML لیفا کیبه  jQuery افزودن
  میفر نیاستفاده از ا یر یادگی که میخاطرنشان کن دیبا ی ان یعنوان نکته پا
تازه وارد ها آسان  ی)مستندات( آن، برا Documentation ورک به علت
مقاله، به سواالت شما  نیبا ارائه ا میتوانسته باش میدوار یام .خواهد بود

 . میپاسخ ده ی آن به خوب یر یادگی تیو اهم jQueryدر رابطه با  زانیعز


