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

مرجع کار با  JavaScript carouselدرBootstrap 4 :
در این درس به آموزش کار با کالس ،خواص و متدهای  JS carouselدر  Bootstrap 4خواهیم پرداخت .همانطور که می دانید از
carouselدر بوت استرپ  ،4برای ایجاد اسالیدر استفاده می شود.

آموزش کالس های  JS carouselدر بوت استرپ :4
جدول زیر ،کلیه کالس های کار با  JS carouselدر بوت استرپ  4را همراه با توضیح ،ارائه کرده است.
این کالس ها را می توانید برای استایل دهی و کار با اسالید و صفحات استفاده کنید:

کالس
توضیحات
کالسcarousel
یک اسالیدر یا  carouselایجاد می کند.
کالسcarousel-indicators
نشان دهنده اسالید یا پیمایش را به  carouselاضافه می کند .معموال به صورت خط یا نقطه هایی در قسمت پایینی عکس های اسالید
هستند که نشان می دهد اسالیدر چند تا عکس دارد و کاربر در حال حاضر ،در حال دیدن کدام اسالید است.
کالسcarousel-inner
عکس ها یا(  Slideاسالیدها) را به اسالیدر اضافه می کند.
کالسcarousel-item
محتویات درون هر اسالید را تعیین می کند.
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کالسcarousel-control-Prev
یک دکمه سمت چپ (قبلی یا ) previousرا به اسالیدر اضافه می کند ،که به وسیله آن می توانید در اسالیدر به عقب رفته و عکس های
قبلی را مشاهده کنید.
کالسcarousel-control-next
دکمه سمت راست (بعدی یا ) nextرا به اسالیدر اضافه می کند ،که به وسیله آن می توانید در اسالیدر به سمت جلو رفته و عکس های بعدی
را مشاهده کنید.
کالسcarousel-control-Prev-icon
به همراه کالس  carousel-control-Prevبرای ایجاد دکمه یا آیکون قبلی در اسالیدر استفاده می شود.
کالسcarousel-control-next-icon
به همراه کالس ، carousel-control-nextبرای ایجاد دکمه یا آیکون بعدی ) (nextدر اسالیدر استفاده می شود.
کالسcarousel-Caption
یک عنوان یا  captionبرای اسالیدر تعیین می کند.
کالسslide
این کالس ،یک حالت افکت انیمیشن یا(  CSS transitionظاهر و محو شدن تدریجی و آرام) را در هنگام تعویض عکس اسالیدر و رفتن
از یک عکس به عکس دیگر ،به اسالیدر می دهد .اگر از این افکت خوشتان نمی آید ،می توانید کالس آن را حذف کنید.

آموزش کار با اسالیدر توسط خاصیتdata Attributes :
از خاصیت های * data-نیز می توانید جهت کار با اسالیدر ،استفاده کنید.
خاصیت  data-rideبرابر ، carouselباعث فعال شدن اسالیدر می شود.
همچنین از خواص  data-slideو ، data-slide-toبرای تعیین این که اسالیدر به کجا برود ،استفاده می شود .خاصیت  data-slideدو
مقدار دریافت می کند“prev” ،یا” ، “nextدر حالی که برای خاصیت  data-slide-toبایستی عدد (شماره عکس در اسالید) را تعیین
نمایید.
مثال  :در کد مثال عملی زیر ،از خاصیت های فوق در اسالیدر استفاده کرده ایم:
مثال 1
><!-- Carousel --
>"<div id="myCarousel" class="carousel slide" data-ride="carousel
><!-- Carousel Indicators --
><li data-target="#myCarousel" data-slide-to="1"></li
><!-- Carousel Controls --
>"<a class="carousel-control-prev" href="#myCarousel" data-slide="prev
><span class="carousel-control-prev-icon"></span
></a></div
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آموزش کار با اسالیدر توسط جاوا اسکریپت:
در کد جاوا اسکریپت زیر ،نحوه ایجاد اسالیدر و تعیین دکمه های جلو/عقب رفتن را نشان داده ایم:
مثال 2
// Activate Carousel
;)($("#myCarousel").carousel
// Enable Carousel Indicators
{)($(".item").click(function
;)$("#myCarousel").carousel(1
;)}
// Enable Carousel Controls
{)($(".carousel-control-prev").click(function
;)"$("#myCarousel").carousel("prev
;)}
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آموزش ویژگی ها ) (optionsاسالیدر در بوت استرپ :4
می توانید ویژگی ها ) (optionsرا از طریق جاوا اسکریپت یا خواص  data attributesبه اسالیدر اعمال کنید .جهت استفاده از data
attributesبایستی نام ویژگی یا  optionرا به خاصیت  data-اضافه کنید ،مثلdata-interval.
در جدول زیر ،انواع ویژگی ) (optionاسالیدر در بوت استرپ  ،4به همراه توضیحات ،مقادیر مورد استفاده و نوع را نشان داده ایم:

نام
نوع
مقدار پیش فرض
توضیحات
) intervalوقفه(
عدد ) (numberیا مقدار  trueیاfalse
5000
میزان تأخیر (وقفه) بین نمایش در اسالید را به میلی ثانیه تعیین می کند .اگر مقدار  intervalرا بر روی  falseتنظیم کنید ،حرکت خودکار
اسالیدرها متوقف شده و به صورت دستی بایستی عوض شوند.
)  keyboardصفحه کلید(
مقدار  booleanدرست  trueیاfalse
درستtrue
تعیین می کند آیا اسالیدر بایستی به رویدادهای کیبورد ،واکنش نشان دهد یا خیر.


مقدار  true :اسالیدر با دکمه های جلو ) (nextو عقب ) (previousصفحه کلید به جلو و عقب می رود.
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مقدار false :اسالیدر به زدن دکمه های کیبورد واکنشی نداشته و با دکمه های عقب و جلو آن ،عکس هایش عوض نمی شود.
)  pauseاستپ(
متنی ) (stringیا مقدارfalse
hover
حرکت اسالیدر جلو و عقب را در هنگام عبور موس از روی آن متوقف کرده و با خارج شدن موس از روی اسالیدر ،مجددا حرکت شروع می
شود .اگر مقدار این خاصیت بر روی ، falseتنظیم شود ،دیگر به عبور موس از روی آن ،واکنشی نخواهد داشت.
Wrap
درست یا غلط)(Boolean
درستtrue
خاصیت  wrapتعیین می کند آیا اسالیدر بایستی مداوم عکس ها را نشان داده و با رسیدن به عکس آخر ،به اول برگردد یا با رسیدن به عکس
آخر ،حرکت ش متوقف شود.
اگر روی  trueتنظیم شود ،به صورت پیوسته ادامه دارد و اگر بر روی  falseتنظیم شود ،با رسیدن به عکس آخر ،متوقف می شود.

آموزش کار با متدها ) (Methodsاسالیدرcarousel :
در جدول زیر ،کلیه متدهای اسالیدر  carouselدر بوت استرپ  4و توضیح آن ها را نمایش داده ایم:

کالس
توضیحات
متد)carousel(option
اسالیدر یا  carouselرا بر حسب گزینه  optionتعیین شده برای آن ،فعال می کند .در ادامه جدول ،انواع این گزینه ها و نتیجه آن را
بررسی کرده ایم.
متد)”carousel(“cycle
در این حالت ،اسالیدر عکس های خود را به ترتیب از چپ به راست نمایش می دهد.
متد)”carousel(“pause
حرکت و نمایش اسالیدها در اسالیدر را متوقف می کند.
متد)”carousel(“number
اسالیدر به آیتم اشاره شده می رود (مقدار شروع  0است ،آیتم اول می شود  0و به ترتیب  1و  2و...).
متد)”carousel(“prev
اسالیدر به عکس قبلی می رود.
متد)”carousel(“next
اسالیدر به عکس بعدی می رود.
متد)”carousel(“dispose
این متد ،اسالیدر موجود را در صفحه از بین می برد.
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آموزش کار با رویدادها ) (Eventsاسالیدر:
در جدول زیر ،لیست رویدادهای اسالیدر  carouselرا معرفی کرده ایم:

رویداد
توضیحات
رویدادslide.bs.carousel
زمانی که اسالیدر از یک اسالید به اسالید دیگر می رود ،رخ می دهد.
رویدادslid.bs.carousel
زمانی که اسالیدر عملیات رفتن از یک اسالید به اسالید بعدی را تمام می کند ،رخ می دهد.
رویدادهای  slidو  slideخواص ) (Propertiesاضافه زیر را دارا هستند:

خاصیت
توضیحات
خاصیتdirection
جهت حرکت اسالید را بر می گرداند (جلو یا عقب رفتن).
خاصیتrelatedTarget
این خاصیت اطالعات شی  DOMی که آماده نمایش داده شدن در اسالیدر به عنوان آیتم عنوان است را بر می گرداند.
خاصیتform
این خاصیت ،ایندکس عکس یا اسالید قبلی را در هنگام نمایش یک اسالید ،بر می گرداند.
خاصیتTo
این خاصیت ،ایندکس آیتم یا اسالید بعدی که قرار است نمایش داده شود را بر می گرداند.
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