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 1398تهران : دیباگران تهران :مشخصات نشر: 

  :مصور،ص208مشخصات ظاهري:
 978-622-218-219-9شابک: 

 208کتابنامه : ص.   فیپاوضعیت فهرست نویسی: 
 بوت استرپ(برنامه کامپیوتر):موضوع
  Bootstrap(computer program)موضوع:
  طراحی -وبگاه هاموضوع:
  web sites-designموضوع:

  TK  8885/5105رده بندي کنگره:
   78/006رده بندي دیویی:

 5947826شماره کتابشناسی ملی: 
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 فهرست مطالب

 
 

 اول فصل 

 4 استرپ بوت یمعرف
 

 71 -------------------------------------- (Bootstrap) استرپ تبو یمعرف

 Bootstrap ------------------------------------ 71 و Bootstrap 3 تفاوت

 91 --------------------------------------------- م؟یکن استفاده bootstrap از راچ
 

 دوم فصل

 4 استرپ بوت با کار شروع
 

 17 -------------------------------------------- استرپ بوت با کار شروع

 19 -------------------------------------------------------ست؟یچ استرپ بوت

 17 ---------------------------------------------استرپ بوت ی خچهیتار

 19 -------------------------------------------- م؟یکن  افتیدر کجا از را استرپ بوت

 11 ------------------------------------ استرپ بوت یبرا CDN از استفاده در ازیامت کی
 11 ---------------------------------- استرپ بوت از استفاده  با وب ی صفحه نیاول جادیا

 12 ------------------------------------------ دیکن اضافه را (containers)ها ظرف
 12 ------------------------------------------ استرپ بوت با ساده، ی صفحه دو جادیا

 

 سوم فصل

 4 استرپ بوت یبند شبکه ستمیس
 

 12 -------------------------------------- استرپ بوت یمقدمات یبند شبکه

 Bootstrap Grid System ------------------------ 12  استرپ بوت یبند شبکه ستمیس
 12 ------------------------------------------ استرپ بوت در یمساو ستون سه جادیا
 12 ------------------------------------------ استرپ بوت در ینامساو ستون دو جادیا
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 چهارم فصل

 4 استرپ بوت در فرض شیپ ماتیتنظ
 

 23 ------------------------------------------------------ فرض شیپ ماتیتنظ

 heading ----------------------------------------------------- 23 یها تگ

 small> -------------------------------------------------------- 23> عنصر

<mark> ------------------------------------------------------------ 29 

<abbr> ------------------------------------------------------------- 29 

<blockquoe> ------------------------------------------------------- 29 

<code> ------------------------------------------------------------- 21 

<kdb> -------------------------------------------------------------- 21 

<pre> -------------------------------------------------------------- 21 

 33 ---------------------------------------------- استرپ بوت در ها رنگ
 

 پنجم فصل    

 استرپ بوت در جدول
 

 31 --------------------------------------------- استرپ بوت هیپا جدول

 22 -------------------------------------------------------- راه راه یها فیرد
 21 ------------------------------------------------------ ها جدول یبرا هیحاش

 03 ------------------------------------------------- ها فیرد در hover تیقابل
 03 ------------------------------------------------------------ رهیت جداول
 09 ---------------------------------------------------------- ها هیحاش حذف

 01 ---------------------------------------------------------- یمتن یکالسها

 00 ------------------------------------------------------- جدول head رییتغ
 04 ---------------------------------------------------------- کوچک جداول

 02 ---------------------------------------- (responsive) گرا واکنش یها جدول
 

 

 

 



 5                                                                  4   فصل اول / معرفی بوت استرپ                

 

 

 ششم  فصل

 استرپ بوت در ریتصاو
 

 bootstrap -------------------------- 44 استرپ بوت در  imageریتصاو با کار

 bootstrap ------------------------------------------ 01 استرپ بوت ریتصو شکل
 01 ---------------------------------------------------------- گرد یها گوشه
 01 ------------------------------------------------------------ یانگشت بند

 

 هفتم فصل

JUMBOTRON    و ALERT 
 

 Jmbotron ------------------------------------------------- 21 جادیا

  Jumbotron داخل   container ----------------------------------------- 41 

 alerts -------------------------------------------------- 23 هشدارها

 40 --------------------------------------------------- هشداردهنده نکیل ساخت
 44 -------------------------------------------------------- شدن بسته تیقابل

 44 ------------------------------------------------------- متحرک یهشدارها

 

 هشتم لفص

 استرپ بوت در ها دکمه
 

Bootstrap 4 Buttons -------------------------------------------- 21 

 45 ----------------------------------------------------------- دکمه لیاستا

 outline --------------------------------------------------------- 45 تحال

 block --------------------------------------------------- 42 سطح در ها دکمه

 Active/Disabled Buttons ------------------- 42  ها دکمه کردن فعال ای کردن رفعالیغ

Spinner Buttons ---------------------------------------------------- 41 

 buttons group bootstrap ------------------------------- 41 یگروه یها دکمه
 41 --------------------------------------------------------- دکمه یها گروه
 23 ------------------------------------------------------- یعمود یها دکمه

 29 ------------------------------------------- (Dropdown) یآبشار یها دکمه
 29 ------------------------------------------------------ دکمه ییکشو میتقس
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Vertical Button Group Dropdown ------------------------------------ 21 

Button Groups Side by Side ----------------------------------------- 22 

 Bootstrap ------------------------------- 24 در انها با کار و badge  ساخت

Badges ------------------------------------------------------- 24 

Pill Badges --------------------------------------------------------- 24 
 

 نهم فصل

 استرپ بوت در شرفتیپ نوار
 

 Bootstrap ----------------- 21  استرپ بوت Progress bar  شرفتیپ نوار ساخت

 25 --------------------------------------------------------- هیپا شرفتیپ نوار
 25 ------------------------------------------------------------ رتفاعا نییتع

 Progress Bar With Label ---------------------- 22  شرفتیپ نوار به متن کردن اضافه
 22 ----------------------------------------------------- یرنگ شرفتیپ ینوارها

 Striped Progress Bars ------------------------------ 53 شرفتیپ نوار کردن راه راه
 53 ------------------------------------------------------ متحرک شرفتیپ نوار

Animated Progress Bar ---------------------------------------------- 59 

Stacked Progress Bars ----------------------------------------------- 59 
 

 دهم فصل

SPINNER استرپ بوت در 
 

Bootstrap 4 Spinners ------------------------------------------- 13 

Colored Spinners --------------------------------------------------- 52 

Growing Spinners --------------------------------------------------- 52 

Spinner Size -------------------------------------------------------- 50 

Spinner Buttons ---------------------------------------------------- 50 
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 ازدهی فصل

PAGINATION   استرپ بوت در 
 

 Breadcrumbs bootstrap --------------- 12 در  Paginationیبند صفحه جادیا 

 52 --------------------------------------------------------- هیپا یبند صفحه

Active State -------------------------------------------------------- 52 

Disabled State 55 ------------------------------------------- رفعالیغ تیوضع 

 Pagination Sizing -------------------------- 11 یبند صفحه یها دکمه اندازه

Pagination Alignment ----------------------------------------------- 52 

Breadcrumbs -------------------------------------------------- 11 

 

 دوازدهم فصل 

LIST GROUP استرپ بوت در 
 

 List Group bootstrap ---------------------------- 18   یگروه ستیل جادیا

 23 ----------------------------------------------------- (active) فعال حالت

List Group 29 ------------------------------------------------ دار نکیل یها 

 disabled ------------------------------------------------------- 29 کالس
 21 ---------------------------------------------------------- ها هیحاش حذف

 21 --------------------------------------------------------- یفقا یها ستیل
 22 ------------------------------------------------------ دار یمعن یها کالس

 20 -------------------------------- (badge) ها نشان با استرپ بوت در ها ستیل بیترک
 

 زدهمیس فصل

CARD  4 استرپ بوت در ها 
 

Bootstrap 4 Cards ---------------------------------------------- 11 

card 21 ------------------------------------------------------ یریتصو یها 

 card ----------------------------------------------------- 13 شدن دار نکیل

 Card ---------------------------------------------------- 19 به ریتصاو لیتبد

card  11 ---------------------------------------------------- ستونه چند یها 

card  10 ------------------------------------------------------ یگروه یها 
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 چهاردهم فصل  

  (DROPDOWN) یآبشار یمنوها

  
 42 ----------------------------- استرپ بوت در( dropdown) یآبشار یمنوها

 12 -------------------------------------------------- ساده dropdown یمنو
 12 ------------------------------------------------------- ها نکیل یساز جدا

 disabled --------------------------------------------- 12 و active یها حالت
 12 -------------------------------------- استرپ بوت در یآبشار یمنو به یده تیموقع
 11 ------------------------------------------------------- منو یخروج تیموقع
 939 --------------------------------------------- ها دکمه غالب در یآبشار یمنوها
 932 ------------------------------------------------------ یعمود یها دکمه

 

 

 پانزدهم فصل

 یآکاردئون و شونده یمخف یمنوها
 

 782 -------------------------- استرپ بوت در یآکاردئون و شونده یمخف ینوهام

Bootstrap Collapse ------------------------------------------------ 934 

 782 --------------------------------------- استرپ بوت در یآکاردئون یمنو

 collapsing -------------------------------------------- 932 کالس یساز افکت

 784 ----------------------------------------- استرپ بوت در Nav یمنوها

Bootstrap Navs ---------------------------------------------------- 931 

Nav 993 ------------------------------------------------------ یعمود یها 

 999 ------------------------------------------------ (Tab) دار سربرگ یمنوها

 992 ------------------------------------- یآبشار یمنوها با ها Pill و ها Tab بیترک

 990 ------------------------------------------- (Toggleable) ایپو یها سربرگ
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 شانزدهم فصل

 استرپ بوت در ها فرم
 

 771 ------------------------------------------- 4 استرپ بوت در ها فرم

Bootstrap Forms --------------------------------------------------- 992 

 stacked ----------------------------------------------------- 992 یها فرم

 inline ------------------------------------------------------- 991 یها فرم
 913 ------------------------------------------------------ ها فرم یسنج اعتبار

Input Group 711 ----------------------------------- 4 استرپ بوت در ها 

Bootstrap Input Group --------------------------------------------- 911 

 912 --------------------------------------- استرپ بوت در input-group ی اندازه
 910 -------------------------------------------------- یکمک متن نیچند نییتع

 914 -------------------------- یکمک متن در Radio Button و Checkbox از استفاده

 914 --------------------------------------- ها input group در ها دکمه از استفاده

 915 ---------------------------------------- ها input group یبرا label نوشتن

 711 ----------------------------------- 4 استرپ بوت در یسفارش یها فرم

Bootstrap 4 Custom Forms ----------------------------------------- 915 

Checkbox 915 ------------------------------------------------------- ها 

Switch ------------------------------------------------------------ 912 

Radio button ------------------------------------------------------ 912 

Select Menu ------------------------------------------------------- 911 

Range ------------------------------------------------------------- 929 

input 929 ----------------------------------------------------- لیفا افتیدر 
 

 هفدهم  فصل 

 استرپ بوت در MODAL یها پنجره و ریتصاو دریاسال ساخت
 

 734 ----------------------- استرپ بوت در modal  یها پنجره و دریاسال ساخت

 920 ------------------------------------- استرپ بوت در (carousel) ریتصاو دریاسال

 Modal ----------------------------------------------- 731 یها پنجره

 921 ----------------------------------------------------- ها Modal ی اندازه

Modal 903 ------------------------------------------------------- کوچک 
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Modal  909 -------------------------------------------------------- بزرگ 

Modal 741 ---------------------------------------------- بزرگ اریبس 

 modal ----------------------------------------------------- 902 در اسکرول
 

 هجدهم فصل

 4 استرپ بوت در POPOVER و TOOLTIP با کار
 

 741 ----------------------------- استرپ بوت در Popover  و  Tooltip با کار

Tooltip 905 -------------------------------------------- ست؟یچ استرپ بوت در 

Popover 902 ----------------------------------------------------- ست؟یچ 

 901 ----------------------------------------------------- ها popover بستن
 

 نوزدهم فصل

TOAST و ها SCROLLSPY استرپ بوت در 
 

Toast و ها Scrollspy 721 --------------------------------- استرپ بوت در 

toast 941 ---------------------------------------------- ست؟یچ استرپ بوت در 

 Toast ---------------------------------------------------- 942 یدائم شینما

Scrollspy  942 ------------------------------------------ ست؟یچ استرپ بوت در 
 

 ستمیب فصل

 استرپ بوت در یکمک یها کالس
 

 724 -------------------------------------- ست؟یچ (utility) یکمک کالس

border ------------------------------------------------------------ 941 

Border Radius  923 --------------------------------------- ها گوشه کردن گِرد 

 Clearfix ------------------------------------------------ 923 و float مبحث

 929 --------------------------------------------- گرا واکنش یها float از استفاده
 929 --------------------------------------------- صفحه وسط در عنصر یریگ قرار
 921 ------------------------------------------------------ عناصر عرض نییتع
 921 ------------------------------------------------------ عناصر ارتفاع نییتع
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 922 ---------------------------------------------- (spacing) یخال یفضا جادیا
 924 -------------------------------------------------------------- ها هیسا
 924 ------------------------------------------------------ عناصر یعمود تراز

 922 ----------------------------------------- گرا واکنش صورت به embed عناصر

 visibility ------------------------------------------------------ 922 میتنظ
 925 ----------------------------------------------------- عناصر تیموقع نییتع

 921 ------------------------------------------------------- حذف قابل عناصر
 953 -------------------------------------------------------------- ها رنگ

 711 ----------------------------------------------------- یگرافپویتا

 block --------------------------------------------------------- 952 عناصر

 

 کمی و ستیب فصل  

FLEXBOX 4 استرپ دربوت 
 

 Flexbox ------------------------------------------------- 954 مدل از تفادهاس

 712 ----------------------------------------- 4 استرپ بوت در Flex مدل

Flex 954 ------------------------------------------ 0 و 2 استرپ بوت یاصل تفاوت 
 952 ----------------------------------------------------------- یافق شینما
 955 --------------------------------------------------------- یعمود شینما

 955 ------------------------------------------------ محتوا (justify) یبند تراز
 952 ------------------------------------------------------------برابر عرض

 grow --------------------------------------------------------- 951 دستور
 923 ------------------------------------------------------ ها تمیآ بیترت رییتغ

 margin -------------------------------------------------- 923 خودکار میتنظ

 wrap --------------------------------------------------------- 929 تیقابل
 922 ------------------------------------------------ یجمع یها تمیآ یعمود تراز
 925 -------------------------------------------------- اه فیرد تک یعمود تراز
 922 ------------------------------------------ جداگانه صورت به ها تمیآ یعمود تراز

 921 --------------------------------------------------- گرا واکنش یها کالس
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 دوم و ستیب فصل

MEDIA OBJECT  4 استرپ بوت در لترهایف و 
 

Media Object  747 ----------------------------- 4 استرپ بوت در لترهایف و 

 911 -------------------------------------- ها Media Object در چپ و راست تراز

 912 ------------------------------------------- ها Media Object یعمود تراز

 744 --------------------------------------------- استرپ بوت در لترهایف

 912 --------------------------------------------------- ها ستیل در جو و جست
 915 ---------------------------------------------------- عناصر تمام کردن لتریف

 

 سوم و ستیب فصل

 4 استرپ بوت در GRID ستمیس یلیتکم مباحث

 

 744 --------------------------- 4 استرپ بوت در  Grid ستمیس یلیتکم مباحث

 grid ------------------------------------------------------- 911 یها کالس

 grid ----------------------------------------------- 133 ستمیس به مربوط نیقوان

 Grid ------------------------------------------- 188 مبحث از یا خالصه

Grid131 --------------------------------------- 0 استرپ بوت در کوچک اریبس یها 

  extra small Grid -------------------------------------------------- 130 

 132 ----------------------------------------------0 استرپ بوت در grid ی اندازه
 135 ------------------------------------------------ها ستون خودکار یبند میتقس

 

 

 802 -------------------------------------------------------------------- منابع

 
 

 

 

 



  

  

  مقدمه ناشر
  


	��� ا�رات  ����� ا�� � ��ا
	  � �� ���ب ����� ������ ��� د
	���ان ���ان�� 

ن ���� د��. ��ا���� ������ و ���� ���ر را � �� ا� ���
  %$ # روز !


	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی  
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده  رماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر و انفو

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

 چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

ينه امور نشر مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زم

هاي مستمر خود براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و  درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از همكاران  " دس حسن اصالت نيريمهن"كتابي كه در دست داريد با همت 

  انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  مدير انتشارات  

  فرهنگي هنري ديباگران تهرانمؤسسه 

bookmarket@mft.info 
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 تقدیم هب 
اهی زندگی همواره  ی اه و دشوار پدر و مارد زعزی و مهربانم هک رد سختی

 .اند و پشتیبانی محکم و مطمئن ربایم بودهیاوری دلسوز و فداکار 
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 ولفمقدمه م

 

 

 

 همتا یبا حمد و سپاس خداوند ب

 
Bootstrap   برای ایجاد صفحات وب و نرم افزارهای تحت  کدها و کالس هامجموعه ای از

    و توابع جاوا اسکریپت جهت تولید و نمایش HTML ،CSS وب است که شامل دستورات
 .ب می باشدستون ها و سایر المان های مورد نیاز طراحی و فرم ها، دکمه ها، تب ها،

در ابتدا توسط مارک اتو و جاکوب تورنتون و در جهت ایجاد یک چارچوب ظاهری مشخص و 
یکسان در ابزارهای توییتر طراحی و نوشته شد. قبل از شروع این پروژه نمونه های زیادی با 
همین رویکرد ایجاد شده بود که همگی با سرنوشتی مشابه و عدم استقبال طراحان وب دنیا 

ه شده بودند. به دلیل وجود مشکالت اساسی در نمونه های دیگر، سازنده اصلی توییتر یا مواج
 Bootstrap همان مارک اتو تصمیم به ساخت یک سیستم داخلی و قدرتمند برای خود با نام

 .گرفت
شده با مثال هایی ساده و توضیحات روان دوستداران دنیای طراحی سایت را در این کتاب سعی 

و خواننده با تمرین و مرور این کدها با دنیای ساده و زیبای بوت آشنا کنیم  0سترپ با بوت ا
استرپ آشنا خواهد شد و این نکته قابل ذکر است که تمرین و نوشتن کدها بیشترین سهم را در 

 .شود واقعمفید  امید کهبا آن ، یادگیری خواهد داشت 
 
 
 

                                                                                                                                                                حسن اصالت نیری 

 41پاییز 
 

 




