BootStrap  درScrollspy پالگین
:درس سی ام
ِ
Scrollspy Plugin
Scrollspy پالگین
 از،scroll ت
update منظور
به
ِ  و بر اساس موقعی، وجود دارندnavigation خودکار لینک هایی که در یک لیست
ِ
ِ
ِ
.استفاده می شود

Scrollspy چگونگی ایجاد یک
ِ
: را نشان می دهدScrollspy چگونگی ایجاد یک
مثال پایین
ِ
ِ

<!-- The scrollable area -->
<body data-spy="scroll" data-target=".navbar" data-offset="50">
<!-- The navbar - The <a> elements are used to jump to a section in the scrollable area -->
<nav class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">
...
<ul class="nav navbar-nav">
<li><a href="#section1">Section 1</a></li>
...
</nav>
<!-- Section 1 -->
<div id="section1">
<h1>Section 1</h1>
<p>Try to scroll this page and look at the navigation bar while scrolling!</p>
</div>
...
</body>

توضیح مثال باال
ِ
عنوان ناحیه ی  ( Scrollیا همان بدنه ی اصلی) استفاده شود،
ت " data-spy="scrollرا به عنصری که باید به
خصوصی ِ
ِ
اضافه کنید.
کالس  ،(.navbar) navigation barاضافه کنید .این کار برای
نام
سپس ،خصوصی ِ
ِ
ت  data-targetرا به همرا ِه مقدار  idیا ِ
حصول اطمینان از اینکه  navbarبه  scrollable areaمتصل است ،انجام می گیرد.
ت  navbarباشند .به عبارت دیگر:
توجه داشته باشید که عناصر  scrollableباید منطبق با  IDمربوط به لینک های
داخل لیس ِ
ِ
>"(<div id="section1اشاره میکند به>"<a href="#section1

ی  ،data-offsetتعدا ِد پیکسل های مورد نیاز برای ( offsetمحاسبه
به
ت  ،scrollخصوصی ِ
هنگام محاسبه ی موقعی ِ
ت اختیار ِ
ِ
ی فاصله) از حاشیه ی باال را تعیین می کند .استفاده از این خصوصیت زمانی مفید خواهد بود که احساس کنید لینک های موجود در
عناصر  ،scrollableبسیار زودتر از موع ِد مورد انتظار حالت فعال ) (active stateرا تغییر داده اند.
هنگام پرش به
 ،navbarبه
ِ
ِ
طبق پیشفرض این حاشیه حدود  10پیکسل می باشد.
ِ
صحیح  CSSمی
ویژگی مناسب و
مستلزم  Propertyیا
ت " data-spy="scrollمی باشد،
عنصری که در بردارنده ی خصوصی ِ
ِ
ِ
ِ
مقدار مناسبی از " "relativeباشد.
ی
باشد ،و برای کارکر ِد مناسب باید دارا ِ
ِ

ی Scrollspy
منوی عمود ِ

عنوان  Menueاستفاده کرده ایم:
در مثال پایین ،از  navigation pillهای عمودی به
ِ

>"<body data-spy="scroll" data-target="#myScrollspy" data-offset="20
>"<div class="container
>"<div class="row
>"<nav class="col-sm-3" id="myScrollspy
>"<ul class="nav nav-pills nav-stacked
><li><a href="#section1">Section 1</a></li
...
></ul

</nav>
<div class="col-sm-9">
<div id="section1">
<h1>Section 1</h1>
<p>Try to scroll this page and look at the navigation list while scrolling!</p>
</div>
...
</div>
</div>
</div>
</body>

