 BootStrapچیست؟
-

-

 BootStrapیک فریم ورک مجانی برای طراحی سریعتر و ساده تر وب می باشد.
 BootStrapشامل دستورات  HTMLو  CSSبرای تولید و ارائه ی تایپوگرافی ) ، (typographyفرم ها )(forms
 ،دکمه ها ) ،(buttonsجداول ) ، (tablesپیمایش ) ،(Navigationتصاویر) ،(imagesو خیلی موارد دیگر از
قبیل  JavaScript Pluginsمی باشد که الزمه ی طراحی وب هستند.
 BootStrapهمچنین این امکان را فراهم می آورد که به راحتی طرح های  Responsiveرا طراحی و اجرا
نمایید.

طراحی ( Responsiveواکنش گرا) وب چیست؟
طراحی  Responsiveوب عبارت است از ایجاد وب سایت هایی که به طور اتوماتیک خود را طوری تنظیم می کنند که
بر روی همه ی دستگاهها ،از گوشی های کوچک گرفته تا کامپیوترهای رومیزی بزرگ ،خوب و مقبول نمایش داده شوند.
تاریخچه ی BootStrap
 BootStrapتوسط  Mark Ottoو  Jakob Thorntonبر روی توییتر توسعه یافت و بعنوان یک محصول Open Source
در آگوست سال  1122در  GitHubایجاد گردید.
در ژوئن  BootStrap ،1122پروژه ی شماره  2و محبوب ترین پروژه در  Githubبود.
چرا از  BootStrapاستفاده می کنیم؟
مزایای BootStrap
-

کاربری ساده :هرکسی با اطالعات اولیه از  HTMLو  CSSمی تواند از آن استفاده کند.
ویژگی  : Responsiveکدهای  Responsive CSSدر این فریم ورک بر روی همه ی تلفن ها ،تبلت ها ،و
دسکتاب ها تنظیم می شود.
راه کار ( Mobile-Firstاولویت موبایل) :در  BootStrap3شیوه های  ،mobile-firstبخشی از چهارچوب
اصلی می باشند.
سازگاری با مرورگرها BootStrap :با تمامی مرورگرهای مدرن (Chrome, Firefox, Internet Explorer,
) Safari, Operaسازگار و منطبق می باشد.

 BootStrapاز چه جایی قابل دسترسی است؟
دو راه برای شروع استفاده از  BootStrapبر روی وبسایت وجود دارد .شما می توانید:
 BootStrap .2را از آدرس  getbootstrap.comدانلود کنید.
 BootStrap .1را با استفاده از یک  CDNدر صفحه ی خود بگنجانید.

دانلو ِد BootStrap

اگر می خواهید  BootStrapرا دانلود کرده و آن را در  hostذخیره کنید ،به آدرس  getbootstrap.comبروید و
دستورالعمل های ذکر شده را دنبال کنید.

BootStrap CDN
اگر تمایلی به دانلود  BootStrapندارید ،می توانید آن را از یک ( CDNشبکه ی تحویل محتوا) اضافه نمایید.
 MaxCDNپشتیبانی  CDNرا برای  Bootstrap's CSSو  JavaScriptفراهم می کند .همچنین می توان  jQueryرا نیز
اضافه نمود:

><!-- Latest compiled and minified CSS --
<link rel="stylesheet"href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/boots
>"trap.min.css
><!-- jQuery library --
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js"></scr
>ipt
><!-- Latest compiled JavaScript --
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></s
>cript

ت استفاده از BootStrap CDN
یک مزی ِ
بسیاری از کاربران تا کنون ،در هنگام بازدید از سایتی دیگر BootStrap ،را از  MaxCDNدانلود کرده اند .در نتیجه،
زمانی که این کاربران از وبسایت شما دیدن می کنند BootStrap ،از ذخیره گاه ) (cacheبارگذاری می شود که این خود
منجر به تسریع در روند بارگذاری می گردد .همچنین ،بیشتر  CDNها این اطمینان را حاصل می کنند که هربار که یک
کاربر فایلی را درخواست می کند ،در نزدیک ترین سرور آنها ذخیره می شود که این امر مجددا منجر به افزایش سرعت
در روند بارگذاری می گردد.

ایجاد نخستین صفحه ی وب با به کار گیری BootStrap
افزودن  HTML5اسنادی ()doctype
.1
ِ
 BootStrapاز المان های  HTMLو ویژگی های  CSSبهره می گیرد که نیازمند  DOCTYPE HTML5می باشند.
همیشه  DOCTYPE HTML5را در ابتدای صفحه و همراه با نشانه ی ” “langو مجموعه ی صحیح کاراکترها،
اضافه کنید:
><!DOCTYPE html
>"<html lang="en
><head
>"<meta charset="utf-8
></head
></html

 می باشدmobile-first  به شیوه یBootStrap3 .2
. (واکنش گرا) می باشدResponsive ، به گونه ای طراحی شده است که برای دستگاه های موبایلBootStrap3
. بخشی از فریم ورک اصلی می باشندMobile-first روش های
:< اضافه کنیدhead> < ی زیر را داخل عنصرmeta>  تگ، صحیح و زوم لمسیRender برای اطمینان از
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

 تنظیم می، به منظور تطبیق با پهنای صفحه ی مانیتور، پهنای صفحه راwidth=device-width قسمت
.) متغیر خواهد بود،کند (که بر اساس نوع دستگاه
 زمانی که صفحه برای اولین بار توسط مرورگر، میزان بزرگنمایی اولیه راinitial-scale=1 بخش
. تنظیم می نماید،بارگذاری می شود

) (دربردارنده ی محتواContainer .1
. می باشدContainer  نیازمند یک عنصر محتوایی یا، برای جا دادن محتوای سایتBootStrap
: برای این منظور وجود داردContainer دو کالس
. با پهنای ثابت را فراهم می کندResponsive Container  یک کالس.container  کالس.2
 با پهنای کامل ایجاد می کند که تمامی پهنای صفحهContainer  یک.container-fluid  کالس.1
.نمایش را در بر می گیرد
.) دیگری قرار دادContainer  را درونContainer ( نیستند (نمی توان یکNestable) ها النه گزینContainer :نکته
. ها را به صورت تو در تو به کار گرفتContainer  نمی توان،به عبارت دیگر

 اصلیBootStrap دو صفحه ی
 نشان می، با پهنای ثابتResponsive Container  با استفاده از یک، اصلی راBootStrap  کد صفحه ی،مثال پایین
:دهد
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>Bootstrap Example</title>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet"href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/boo
tstrap.min.css">
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js"></s
cript>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"><
/script>
</head>
<body>
<div class="container">
<h1>My First Bootstrap Page</h1>

<p>This is some text.</p>
</div>
</body>
</html>

 اصلی را نشانBootStrap  که دارای پهنای کامل است کد مربوط به صفحه یContainer  با استفاده از یک،مثال پایین
:می دهد
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>Bootstrap Example</title>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet"href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/boo
tstrap.min.css">
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js"></s
cript>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"><
/script>
</head>
<body>
<div class="container-fluid">
<h1>My First Bootstrap Page</h1>
<p>This is some text.</p>
</div>
</body>
</html>

