بسم هللا الرحمن الرحیم
آموزشگاه تحلیل داده
تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران
مرجع کار با  JS Popoverدر Bootstrap 4
مدرس  :افشین رفوآ
دوره آموزش  :آموزش گام به گام بوت استرپ Bootstrap 4

مرجع کار با  JS PopoverدرBootstrap 4:
کامپوننت  Popoverبسیار شبیه کادر راهنمای  ToolTipاست .کادر  Popoverیک جعبه یا  boxاست که در هنگام کلیک کاربر بر
روی یک المنت ،ظاهر می شود .تفاوت مهم  Popoverو کادر  ToolTipاین است که کادر  Popoverمی تواند محتوای بیشتری نشان
دهد .برای دریافت اطالعات کامل درباره کامپوننت ، Popoverبه بخش آموزش کادر  Popoverدر سایت تحلیل داده بروید.

آموزش فعال کردن کادر  Popoverبا خواصData Attributes :
خاصیت  data-toggleبرابر با ، popoverکادر  popoverرا فعال کرده و نشان می دهد .خاصیت ، titleمتن بخش هدر (سر عنوان)
کادر  Popoverرا تعیین می کند .خاصیت  data-contentنیز ،متنی که بایستی درون بدنه ) (bodyکادر  Popoverنمایش داده شود
را تعیین می کند .مثال  :در کد مثال عملی زیر ،یک تگ لینک ><aایجاد کرده ایم که در صورت کلیک بر روی آن ،کادر  Popoverباز می
شود:
مثال 1
<a href="#" data-toggle="popover" title="Popover Header" data-content="Some
>content inside the popover">Toggle popover</a
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آموزش فعال کردن کادر  Popoverدر جاوا

اسکریپت:

کادرهای ، Popoverافزونه های صرفا  CSSی نیستند) ، (CSS-only pluginلذا بایستی توسط  jQueryفراخوانی و اجرای اولیه
شوند .برای این منظور بایستی عنصر مورد نظر را انتخاب کرده و متد )( popoverرا به صورت زیر ،بر روی آن فراخوانی کنید:
مثال 2
// Select all elements with data-toggle="popover" in the document
;)($('[data-toggle="popover"]').popover
// Select a specified element
;)($('#myPopover').popover

آموزش ویژگی ) (optionکادرPopover:
ویژگی ها ) (optionsکادر محاوره ای  Popoverرا می توانید از طریق خواص  data attributesیا کدهای جاوا اسکریپت ،به عنصر
اعمال کنید .جهت استفاده از خواص ، data attributesبایستی نام ویژگی را به خاصیت * dataاضافه کنید ،مثلdata-delay.
نام
نوع
پیش فرض
توضیح
animation
درست یا غلطBoolean
true
این خاصیت تعیین می کند آیا افکت  CSS fade Transitionبه کادر  Popoverدر هنگام باز و بسته شدن (به حالت تدریجی) اضافه
شود یا خیر.



true :دارای افکت  fadeخواهد بود.
false :دارای افکت  fadeنخواهد بود.
Container
شی ) (StringیاBoolean.
false
کادر محاوره ای  Popoverرا به یک المنت خاص الحاق می کند ،برای مثالcontainer : body.
content.
متنیstring.
متنیstring.
متن درون قسمت  bodyیا بدنه کادر  Popoverرا تعیین می کند.
delay.
عدد یاobject.
oصفر.
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مدت زمان باز و بسته شدن کادر  Popoverرا بر حسب میلی ثانیه تعیین می کند.
برای تعیین یک زمان تأخیر جهت باز شدن و یک زمان تأخیر جهت بسته شدن ،از ساختار زیر استفاده کنید : delay:{show: 500,
}hide:100که در این صورت  500میلی ثانیه طول می کشد تا کادر  Popoverباز شده و  100میلی ثانیه طول می کشد تا بسته شود.
html.
boolean.
false.
این ویژگی تعیین می کند آیا کادر ، Popoverتگ های  HTMLرا درون خود قبول کند ) (trueیا خیر(false).
توجه کنید که تگ های  HTMLبایستی در خاصیت  title attributeوارد شده یا از ویژگی  title optionاستفاده کنید .هنگامی که بر
روی(  falseمقدار پیش فرض) تنظیم شود ،برنامه از متد )( jQuery textاستفاده خواهد کرد .از این متد ،در صورتی که نگران حمالت
XSSهستید ،استفاده کنید.
Placement.
String.
“right”.
این خاصیت تعیین می کند کادر  Popoverدر کدام سمت المنت باز شود ،مقادیر قابل استفاده عبارتند از:


top :در باالی المنت باز می شود.



bottom :در زیر المنت باز می شود.



left:در سمت چپ المنت باز می شود.



right :در سمت راست المنت باز می شود.



 auto :این حالت به مرورگر اجازه می دهد خودش به صورت خودکار ،جهت باز شدن کادر  Popoverرا تعیین نماید .برای مثال اگر بر
روی مقدار ” “auto leftتنظیم شده است ،کادر Popoverدر سمت چپ المنت باز خواهد شد و اگر فضای کافی وجود نداشته باشد و
امکان پذیر نباشد ،در سمت راست باز خواهد شد .یا اگر بر روی مقدار ” “auto topتنظیم شود ،کادر  Popoverدر باالی المنت باز می
شود ،ولی اگر ممکن نبود و فضای کافی وجود نداشته باشد ،در قسمت زیر آن باز خواهد شد.
selector
متنی ) (stringیاBoolean-false
false
کادر  Popoverرا به یک المنت  Selectorمتصل می کند.
template
متنیString
false
تگ های  HTMLپایه برای ایجاد المنت  Popoverرا تعیین می کند.
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عنوان یا  titleکادر  Popoverدرون عنصر با کالس  popover-headerقرار می گیرد .محتویات کادر  popoverدرون عنصر با
کالس  popover-bodyقرار می گیرد .کالس ، arrowیک فلش را در کادر  popoverایجاد می کند .عنصر مادر یا دربرگیرنده اصلی
کادر  popoverهم بایستی دارای کالس  popoverباشد.
title
متنیString.
متنی“String”.
متن) ، (Textهدر (سر عنوان) کادر  Popoverرا تعیین می کند.
trigger.
متنیString.
“click”.
تعیین می کند چگونه کادر ، Popoverفراخوانی و اجرا شود .مقادیر قابل استفاده عبارتند:


”click” :کادر  Popoverبا کلیک بر روی المنت ظاهر می شود.



”hover” :کادر  Popoverبا عبور موس از روی المنت ظاهر می شود.



“focus” :کادر  Popoverدر هنگام دریافت فوکوس برنامه ظاهر و فعال می شود (با زدن دکمه  Tabیا کلیک روی آن و  ،)...توجه
شود که می توانید  2یا چندین مقدار از مقادیر را برای المنت تعیین کنید ،برای این منظور بایستی نام آن ها را با کاما ،از هم جدا کنید.

offset
numberیا متنیString

oصفر
کادر  Popoverرا با اختالف ترازبندی از باال نسبت به المنت فراخوانی کننده آن ،نشان می دهد .مثال  30واحد پایین تر
یا باالتر.
آموزش کار با متدهای ) (MethodکادرPopover :
در جدول زیر ،لیست کامل متدهای) ، (Methodsکادر  Popoverرا به همراه توضیح و کاربرد ،ارائه کرده ایم:

متد
توضیح
متد)popover(options
این متد ،کادر  popoverرا بر حسب ویژگی ) (optionتعیین شده برای آن ،فراخوانی و اجرا می کند .در ادامه ،انواع ویژگی ها
)(optionsقابل استفاده در این متد را نشان داده ایم.
متد)”popover(“show
کادر  popoverرا نمایان کرده و نشان می دهد.
متد)”popover(“hide
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کادر  popoverرا مخفی می کند.
متد)”popover(“toggle
وضعیت کادر  popoverرا تغییر می دهد (از حالت نمایان به مخفی و برعکس(.
متد)”popover(“dispose
کادر  popoverرا مخفی کرده و سپس از بین می برد.
)”popover(“enable
کادر  popoverرا فعال کرده تا قابل نشان داده شدن باشد ،مقدار پیش فرض است.
)”popover(“disable
کادر  popoverرا غیر فعال کرده و دیگر قابل نمایش نیست ،مگر اینکه دوباره فعال ) (enableشود.
)”popover(“toggleEnabled
امکان فعال بودن یا غیر فعال بودن کادر  popoverرا تغییر می دهد (از حالت فعال به غیر فعال و برعکس(.
)”popover(“update
موقعیت قرارگیری کادر  popoverرا به روزرسانی می کند.

آموزش کار با رویدادها ) (EventsکادرPopover:
در جدول زیر ،لیست کامل رویدادهای ) (Eventsکادر  Popoverرا به همراه توضیح و کاربرد ،نشان داده ایم:

رویداد
توضیح
show.bs.popover
این رویداد زمانی رخ می دهد که کادر  popoverآماده نمایش داده شدن و ظاهر شدن است.
shown.bs.popover
زمانی رخ می دهد که کادر  popoverکامل باز شده و ظاهر گشته است (پس از اتمام عملیات  CSS Transitionیا ظاهر و مخفی شدن
تدریجی عنصر(.
hide.bs.popover
این رویداد زمانی رخ می دهد که کادر  popoverدر حال بسته شدن و مخفی شدن است.
hidden.bs.popover
زمانی رخ می دهد که کادر  popoverکامال بسته و مخفی شده است (پس از اتمام عملیات  CSS Transitionیا ظاهر و مخفی شدن
تدریجی عنصر(.
inserted.bs. popover
این رویداد پس از اتمام رویداد  Show.bs. popoverو اضافه شدن  templateکامل کادر  popoverو  DoMصفحه ،روی می دهد.

آدرس آموزشگاه  :تهران  -خيابان شريعتی  -باال تر از خيابان ملک  -جنب بانک صادرات  -پالک  - 561واحد 7
88146323 - 88446780 - 88146330

