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فهرست
چیست؟

از کجا آمده است؟

چه امکاناتی دارد؟

مثال+ چگونه کار می کند؟ 

برتری و ضعف نسبت به رقبا

نتیجه گیری



:برایای از ابزارهای رایگان مجموعه 

 صفحات وب ایجاد
 وبافزارهای تحت نرم

:شامل دستورات
HTML

CSS 

JavaScript

ا هستون، تب ها، دکمه ها، فرم هاتولید و نمایش توابع جهت 
.های مورد نیاز طراحی وب می باشداِلمان و سایر 

چیست؟



چیست؟



Bootstrapping خود راه انداز است»به معنی»
ون بدو مستقلاین کلمه به معنی راه اندازی یک فرآیند به صورت 

.می باشداستفاده از منابع خارجی

Bootstrap در پشت چکمه و بوت هازبانه»همان»
شدن آسان تر این مورد همانند راحت تر پوشیدن کفش، برای 

.فرآیند ها است

از کجا آمده؟



مرورگرهای استانداردبا تمامی «Framework»چارچوب همخوانی این 

Responsiveواکنشگرا یا پشتیبانی کامل طراحی 

و قابلیت شخصی سازی GitHubمتن باز 

و مستندات فارسیRTLقابلیت راستچین 

امکانات



انکدنویسمشکل طراحان وب و بزرگترین و مناسب ظاهری زیبا ایجاد به زبان ساده
میان طراحی و کدنویسی خالء از میان برداشتن 

ارد استاندپیش فرض و استفاده از طراحی های ترغیب کدنویسان به 
%  80تا راه اندازی و اتمام پروژهکاهش زمان



نحوه عملکرد

!مبزنیکدچند خط 



نصب
می رویم و جهت دانلود فایل های  http://getbootstrap.comبرای نصب بوت استراپ به سایت 

.کلیک می کنیمDownload Bootstrapمورد نیاز روی گزینه 



نصب
.از صفحه شروع کلیک می کنیم Download Bootstrapسپس روی گزینه 



اجرا
.آن است را در مکانی باز کردCss ،Font ،JSجهت اجرا می بایست پوشه دانلود شده را که محتوای آن 

.این فایل تمام محتوا ها را در بر می گیرد. در آن ایجاد می کنیمhtml.فایلی با فرمت 



زیاتصال و پیاده سا
.، فونت و جاوا اسکریپت بوت استراپ ابتدا شناسایی کندCssفایل ما باید کد های 

.انجام می شود<”“=link href=“” rel>ها به کمک تگ های Cssشناسایی 
.انجام می شود<script src=“” ></script>ها به کمک تگ JSشناسایی 



انواع تگ ها
.پس پایان مراحل نصب تا پیاده سازی، داکیومنت ما آماده اضافه کردن موارد مورد نیاز ما است



دکمه ها
نوشته شده، بخشی تحت htmlبا استفاده از بوت استراپ کافی است به تگ Buttonجهت پیاده سازی 

. افزوده شودbtnاضافه شود و به کالس اضافه شده classعنوان 
.بنویسیمclassبا توجه به نیاز و مستندات کافی است، سایر عبارات را در همان 



فرم ها
خصیصه های مورد نظر را styleدر تگ htmlجهت پیاده سازی فرم ها می بایست در فرم ایجاد شده با 

.اعمال کنیم



رقیب ها

foundation jQueryMobile Angular Bootstrap

بسیار باالسرعت•
اد امکانات بسیار زی•

در تغییر المان های
موجود

ا سازگاری پایین ب•
یدستگاه های لمس

شده برای بهینه•
صفحات لمسی

سرعت مناسب•
حجم کم نرم افزار •

پیاده سازی شده

جامعمستندات•
ز پشتیبانی خوب ا•

کمپانی گوگل
طراحی فلت و •

چشم نواز

با اکثر سازگاری•
مرورگر ها

ب سرعت نسبتاً خو•
مصرف منابع کم•
بروزرسانی های •

موثر



.فریمورکی استاندارد، مناسب طراحی وب است

.ساخت مالکان توئیتر است

.استhtmlو Css3 ،JavaScriptکتابخانه ای کامل از 

.مثالی واضح از برتری بوت استراپ انجام شد

.علت برتری بوت استراپ و اثرات مثبت

.رقبا بررسی شدبرتری و ضعف نسبت به 

نتیجه گیری





ممنون از توجّه و همراهی شما

The END


