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

مرجع کار با  JS Modalدر بوت استرپ :4
در این درس ،به آموزش کار با کالس ها ،خواص و متدهای  JavaScript Modalدر ، Bootstrap 4خواهیم پرداخت .از کادر محاوره
ای  Modalبرای نمایش یک  Alert Boxیا پیام هشدار و اطالعات به کاربر در صفحه استفاده می شود.

آموزش کالس های  JS Modalدر بوت استرپ :4
جدول زیر ،کلیه کالس های کار با  JS Modalدر بوت استرپ  4را همراه با توضیح و کاربرد ،ارائه کرده است:

کالس
توضیح
کالسmodal
یک کادر محاوره ای ، Modalایجاد می کند.
کالسmodal-content
این کالس به کادر مدال استایل هایی مثل خطوط حاشیه) ، (borderرنگ پس زمینه و  ..می دهد .از این کالس می توان برای اضافه کردن
هدر ،بدنه و فوتر به  Modalاستفاده کنید.
کالسmodal-dialog-centered
کادر محاوره ای  Modalرا از لحاظ عمودی و افقی در وسط صفحه نمایش می دهد.
کالسmodal-dialog-scrollable
نوار پیمایش  Scrollرا به کادر محاوره ای ، Modalاضافه می کند.
کالسmodal-header
استایل بخش هدر (سر عنوان) کادر محاوره ای  Modalرا تعیین می کند.
کالسmodal-body
استایل بخش بدنه ) (bodyکادر محاوره ای  Modalرا تعیین می کند.
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کالسmodal-footer
استایل بخش پایین ) (footerکادر محاوره ای  Modalرا تعیین می کند .توجه داشته باشید بخش فوتر در کادر مدال به صورت پیش فرض،
راست چین است .برای تغییر این وضعیت ،از کالس های  justify-content-startیا  justify-content-centerهمراه با کالس
 ،modal-footerاستفاده کنید.
modal-sm
یک کادر محاوره ای  Modalبا سایز کوچک  Smallایجاد می کند.
modal-lg
یک کادر محاوره ای  Modalبا سایز بزرگ  Largeایجاد می کند.
fade
یک حالت افکت انیمیشن یا(  CSS Transitionباز و بسته شدن تدریجی و آهسته) در هنگام نمایش و مخفی شدن ، Modalبه آن
اضافه می کند.

آموزش فعال کردن  Modalبا خواصdata Attributes :
برای فعال نمودن و نمایش یک کادر محاوره ای  Modalتوسط یک المنت دیگر ،بایستی خواص  data-toggleبرابر  modalوdata-
targetبرابر با  IDعنصر  modalرا به آن ها اضافه کنید.در این صورت ،با کلیک بر روی آن عنصر ،کادر محاوره ای  Modalباز خواهد
شد.

نکته:

در تگ های ><aبایستی خاصیت  data-targetرا حذف کرده و مقدار خاصیت  hrefآن را برابر با  IDعنصر
Modalقرار دهید.
مثال  :در کد مثال عملی زیر ،از یک دکمه  buttonو یک لینک ><aاستفاده کرده ایم ،که با کلیک بر روی هر کدام ،کادر  Modalباز
خواهد شد:
مثال 1
><!-- Buttons --
><button type="button" data-toggle="modal" data-target="#myModal">Open Modal</button
><!-- Links --
><a data-toggle="modal" href="#myModal">Open Modal</a
><!-- Other elements --
><p data-toggle="modal" data-target="#myModal">Open Modal</p
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آموزش فعال کردن  Modalبا جاوا اسکریپت:
توسط قطعه کد جاوا اسکریپت زیر ،می توانید کادر  Modalرا به صورت دستی ،فعال کنید:
)($("#myModal").modal

آموزش ویژگی ها ) (optionsکادر  ModalدرBootstrap 4 :
ویژگی ها ) (optionsرا می توانید توسط خواص  Data Attributesیا کدهای جاوا اسکریپت به کادر  Modalاضافه کنید .برای
استفاده از ، Data Attributeبایستی نام ویژگی را به خاصیت * data-اضافه کنید ،مثلdata-show

نام
نوع
مقدار پیش فرضDefault.
توضیح
backdrop
درست یا غلط  Booleanیا متنی“Static”.
true
تعیین می کند آیا در هنگام نمایش ، Modalپشت کادر حالت تیره و مات ،پیدا کند یا خیر.


مقدار ، trueیعنی پشت کادر  Modalدر صفحه ،تیره و مات می شود.



مقدار ، falseیعنی پشت کادر  Modalبه صورت عادی نمایش داده می شود.



اگر مقدار ” “staticرا به کار ببرید ،دیگر قادر نخواهید بود با کلیک خارج از محدوده کادر  Modalآن را بسته و بایستی دکمه بستن را
بزنید.
Keyboard
Boolean.
True
تعیین می کند آیا کادر  Modalرا می توان با زدن دکمه  ESCکیبورد ،ببندید یا خیر.



true :کادر  Modalبا زدن دکمه ، ESCبسته می شود.



false :کادر  Modalبا زدن دکمه ، ESCبسته نمی شود.
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show.
boolean.
true.
تعیین می کند آیا کادر محاوره ای ، Modalپس از ایجاد صفحه و بارگذاری به صورت خودکار ،نمایش داده شود یا خیر.

آموزش کار با متدها ) (MethodsکادرModal :
در جدول زیر ،لیست کلیه متدها ) (Methodsکادر محاوره ای  Modalرا به همراه توضیح و کاربرد ،ارائه کرده ایم:

متد
توضیح
متد)modal(options
این متد ،با ویژگی های دریافتی ،یک کادر  Modalرا ایجاد می کند .در ادامه به ویژگی ها  optionهای قابل استفاده این متد ،پرداخته ایم.
متد)”modal(“toggle
وضعیت کادر  Modalرا تغییر می دهد (مخفی باشد نشان می دهد و برعکس(.
متد)”modal(“show
کادر  Modalرا باز کرده و نمایش می دهد.
متد)”modal (“hide
کادر  Modalرا بسته و مخفی می کند.

آموزش کار با رویدادها ) (Eventsکادر محاوره ایModal :
در جدول زیر ،لیست کلیه رویدادها ) (Eventsکادر محاوره ای  Modalدر  bootstrap 4را به همراه توضیح و کاربرد ،ارائه کرده ایم:

رویداد
توضیح
show.bs.modal
این رویداد زمانی رخ می دهد که کادر  Modalدر حال باز شدن و نمایش است.
shown.bs.modal
زمانی رخ می دهد که کادر  Modalباز شده و در حال نمایش است (پس از اتمام عملیات  CSS Transitionیا مخفی و نمایان شدن
تدریجی عنصر(.
hide.bs.modal
زمانی رخ می دهد که کادر  Modalدر حال بستن و مخفی شدن است.
hidden.bs.modal
زمانی رخ می دهد که کادر  Modalبسته شده و مخفی است (پس از پایان عملیات  CSS Transitionیا مخفی و نمایان شدن تدریجی
عنصر(.
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