Krótko o Bootstrap
Bootstrap to czołowe środowisko dla budowania responsywnynych stron internetowych. Czy jest to
aplikacja środowiska, blogi czy aplikacje CMS, Bootstrap może być dobrym rozwiązaniem. Połączenie
go z HTML, CSS i JavaScript czyni go zdolnym do tworzenia solidnych stron bez dodawania dużo kodu
.Z domyślny systemem siatki, układy łączą się razem z łatwością, a stylistyka przycisków, nawigacji i
tabel wygląda od początku świetnie. Kilkanaście wtyczek JavaScript pozwala ci dodawać interaktywne
elementy do witryny. Jest to produkt open source Mark Otto i Jacoba Thorntona, pracowników
Twittera. Bootstrap pojawił się w sierpniu 2011 roku, i od tego czasu rosła jego popularność. Ewoluował
od projektu opartego całkowicie na CSS do projektu zawierające wtyczki JavaScript oraz ikony idące w
parze z formularzami i przyciskami. Na ich podstawie, umożliwia projektowanie responsywnych stron
internetowych, z solidną 12 kolumnową siatką o szerokości 940 pikseli
Struktura plików Bootstrap

Bootstrap zawiera trzy foldery : css, js i img. Dla uproszczenia dodajemy je do katalogu głównego
projektu. Dołączone są również pomniejszone wersje CSS i JavaScript. Nie ma konieczności zawierania
wersji nieskompresowanej i pomniejszonej. Możemy użyć wersji nieskompresowanej podczas
projektowania a potem przełączyć się na wersję skompresowaną w „fazie produkcyjnej”
Podstawowy szablon HTML
Zwykle , projekt sieciowy wygląda podobnie do tego:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Bootstrap 101 Template</title>
</head>
<body>
<h1>Hello, world!</h1>
</body>
</html>
Przy Bootstrap, dołączamy link do stylu CSS i JavaScript:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

<title>Bootstrap 101 Template</title>
<link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
<h1>Hello, world!</h1>
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>
Style globalne
W Bootstrap, klika pozycji jest wstępnie skonstruowana. Zamiast używać starego bloku resetowanie,
który był częścią Bootstrap 1.0, Bootstrap 2.0 używa Normalize.css, Nicolasa Gallaghera, który jest
częścią HTML5 Boilerplate. Zawarty jest w pliku bootstrap.css. W szczególności poniższe domyślne
style nadają specjalnego znaczenia typografii i linkom:






margin został usunięty z body, a zawartość będzie przylegała do brzegów okna przeglądarki
background-color : white ; stosowany do body
Bootstrap używa atrybutów @ baseFontFamily, @ baseFontSize i @ baseLineHeight jako
typograficznej bazy. Pozwala to na utrzymanie na podobnej wysokości linii, wysokości
nagłówków i innej zawartości
Bootstrap ustawia kolor globalnego linku poprzez @linkColor i stosuje podkreślenie linku tylko
przy :hover

Pamiętaj ,że jeśli nie lubisz jakichś kolorów, lub chcesz zmienić domyślne, możesz to osiągnąć poprzez
zmianę globals w dowolnym pliku .less. Aby to zrobić, zaktualizuj plik scaffolding.less lub nadpisz kolory
w swoim własnym arkuszu stylu.
Domyślny system siatki
Domyślny system siatki wykorzystuje 12 kolumn, tworząc kontener o szerokości 940 pikseli bez
włączonych funkcji responsywnych. Z dodanymi responsywnymi plikami CSS. Siatka dopasowuje siędo
szerokości 724 pikseli lub 1170 pikseli, w zależności od twojego okna. Poniżej okien 767 pikseli, takich
jak na tabletach lub mniejszych urządzeniach, kolumny stają się płynne i ułożone pionowo. Przy
domyślnej szerokości , każda kolumna ma szerokość 60 pikseli i przesunięcie w lewo o 20 pikseli.

Podstawowy HTML siatki
Aby stworzyć prosty układ, stwórz kontener na <div> , który ma klasę .row i dodaj właściwą ilość
kolumn .span*. Ponieważ mamy siatkę 12 kolumnową, musimy tylko wyrównać ilość kolumn .span*

do 12. Możemy użyć układu 3-6-3, 4-8, 3-5-4, 2-8-2… Poniższy kod pokazuje .span8 i .span4, które dają
12
<div class="row">
<div class="span8">...</div>
<div class="span4">...</div>
</div>
Przesunięcie kolumn
Możesz przenieść kolumny w prawo używając klasy .offset*. Każda klasa przesuwa rozmieszczenie o tę
szerokość. Tak więc .offset2 przesunie .span7 o dwie kolumny
<div class="row">
<div class="span2">...</div>
<div class="span7 offset2">...</div>
</div>

Kolumny zagnieżdżone
Aby zagnieździć zawartość przy domyślnej siatce, zamiast .span*, po prostu dodaj nową .row z
odpowiednią liczbą .span*, równą liczbie szerokości kontenera rodzicielskiego
<div class="row">
<div class="span9">
Level 1 of column
<div class="row">
<div class="span6">Level 2</div>
<div class="span3">Level 2</div>
</div>
</div>
</div>

System płynnej siatki
System płynnej siatki używa procentów zamiast pikseli dla przedstawienia szerokości kolumny. Ma
takie same możliwości responsywne jak nasz system siatki stałej, zapewniając właściwe proporcje dla
kluczowych rozdzielczości ekranu i urządzeń. Możesz tworzyć dowolne „pływające” wiersze przez

zmianę .row na .row-fluid. Klasy kolumny pozostają dokładnie takie same, dzięki czemu łatwiej można
przełączać pomiędzy stałymi a płynnymi siatkami. Aby przesuwać, działasz w ten sam sposób jak w
systemie siatki stałej – dodajesz .offset* do dowolnej kolumny dla przesunięcia o żądaną liczbę kolumn
<div class="row-fluid">
<div class="span4">...</div>
<div class="span8">...</div>
</div>
<div class="row-fluid">
<div class="span4">...</div>
<div class="span4 offset2">...</div>
</div>
Zagnieżdżanie płynnej siatki jest trochę inne. Ponieważ używamy procentów, każdy .row resetuje
licznik kolumn do 12. Na przykład , jeśli bylibyśmy wewnątrz .span8, zamiast dwóch elementów .span4
dla podzielenia zawartości na połowę, użylibyśmy dwóch div’ów .span6. Jest to przypadek dla
zawartości repsonsywnej, jeśli chcemy wypełnić treścią 100% kontenera:
<div class="row-fluid">
<div class="span8">
<div class="row">
<div class="span6">...</div>
<div class="span6">...</div>
</div>
</div>
</div>

Układy kontenera
Aby dodać stałą szerokość, wyśrodkować układ na stronie, po prostu owiń zawartość w <div
class=”container”> … </div>. Jeśli chciałbyś użyć płynnego układu ale chciałbyś owinąć wszystko w
kontenerze, użyj : <div class=”container-fluid”>.. </div>. Korzystanie z płynnego układu jest dobre jeśli
budujesz aplikacje, ekrany administracyjne i inne powiązane z nimi projekty.
Projekt responsywny
Aby włączyć funckje repsonsywne Bootstrap musisz dodać znacznik <meta> do <head> na swoje
stronie. Jeśli nie pobrałeś skompilowanego źródła, musisz również dodać repsonsywny pliki CSS.
Przykład wymaganych plików może wyglądać tak :
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>My amazing Bootstrap site!</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">

<link href="/css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
<link href="/css/bootstrap-responsive.css" rel="stylesheet">
</head>
Jeśli okazało się ,że funkcje responsywne Bootstrap nie działają, upewnij się ,że masz te znaczniki.
Funkcje te nie są dodawane domyślnie, ponieważ nie wszystko musi być responsywne. Autorzy
Bootstrap zdecydowali ,że najlepszym wyjściem będzie dołączanie ich w razie konieczności.
Co to jest projekt responsywny?
Projekt responsywny jest metodą , która bierze istniejącą zawartość która jest na stronie, i
optymalizuje ją dla urządzenia, na którym jest oglądana. Na przykład, pulpit nie tylko otrzymuje
normalną wersję strony, ale może również uzyskać układ panoramiczny, zoptymalizowane dla dużych
wyświetlaczy, które wiele osób ma podłączonych do swoich komputerów. Tablety uzyskują
zoptymalizowany układ korzystając z układu pionowego lub poziomego. Aby uzyskać takie szerokości,
Bootstrap używa zapytania mediów CSS dla zmierzenia szerokości widoku przeglądarki a potem,
używając warunków, zmienia tą część arkusza stylów, która jest ładowana. Korzystając z szerokości
widoku przeglądarki Bootstrap może optymalizować zawartość używając kombinacji proporcji lub
szerokości, ale najczęściej opiera się na właściwościach min-width i max-width. Bootstrap obsługuje
pięć różnych układów, każdy oparty o zapytania mediów CSS. Największy układ ma kolumny szerokości
70 pikseli, kontrastując z 60 pikselami normalnego układu. Układ tabletu wprowadza kolumny o
szerokości 42 pikseli, a kiedy zmniejsza się, każda kolumna zmienia się płynnie , co oznacza ,że kolumny
są ułożone pionowa a każda kolumna jest pełnej szerokości urządzenia
Etykieta : Szerokość układu : Szerokość kolumny : Szerokość marginesu
Duży wyświetlacz : 1200px w górę : 70px : 30px
Domyślnie : 980px w górę 60px : 20px
Pionowo tablety : 768px w górę 42px 20px
Telefon do tabletu : 767px w dół : Kolumny płynne : brak stałej szerokości
Telefony : 480px w dół : Kolumny płynne : brak stałej szerokości
Aby dodać własny CSS na podstawie zapytania mediów, możesz albo dołączyć wszystkie zasady w
jednym pliku CSS poprzez poniższe zapytania mediów, lub użyć całkowicie różnych plików CSS:
/* Duży pulpit */
@media (min-width: 1200px) { ... }
/* Pionowy tablet do poziomu i pulpitu*/
@media (min-width: 768px) and (max-width: 979px) { ... }
/* Poziomy telefon do pionowego tabletu */
@media (max-width: 767px) { ... }
/* Poziomy telefon i w dół */
@media (max-width: 480px) { ... }
Dla dużych stron, możesz chcieć podzielić zapytania mediów na oddzielny plik CSS. W pliku HTML,
możesz wywołać go znacznikiem <link> w nagłówku dokumentu. Jest to przydatne dla utrzymywania
małego rozmiaru pliku, ale potencjalnie zwiększają się żądania http jeśli strona jest repsonsywna. Jeśli
używasz LESS dla kompilacji CSS, możesz przetworzyć je wszystkie w jednym pliku :
<link rel="stylesheet" href="base.css" />
<link rel="stylesheet" media="(min-width: 1200px)" href="large.css" />
<link rel="stylesheet" media="(min-width: 768px) and (max-width: 979px)"
href="tablet.css" />
<link rel="stylesheet" media="(max-width: 767px)" href="tablet.css" />
<link rel="stylesheet" media="(max-width: 480px)" href="phone.css" />

Pomocnicze klasy
Bootstrap dostarcza garść pomocniczych klas dla projektowania responsywnego
Klasa : Telefon : Tablet : Pulpit
.visible-phone : Widoczna : Ukryta : Ukryta
.visible-tablet : Ukryta : Widoczna : Ukryta
.visible-desktop : Ukryta : Ukryta : Widoczna
.hidden-phone : Ukryta : Widoczna : Widoczna
.hidden-tablet : Widoczna : Ukryta : Widoczna
.hidden-desktop : Widoczna : Widoczna : Ukryta
Używaj ich z umiarem. Być może masz ładny nagłówek w głównym układzie, ale na urządzeniu
mobilnym chciałbyś go zmniejszyć , pozostawiając tylko kilka elementów. W tym scenariuszu, możesz
użyć klasy .hidden-phone aby ukryć część lub całość elementów DOM z nagłówka .Istnieją dwa główne
sposoby, w jaki można patrzeć na projektowanie. Mantrą, jaką powtarza wiele osób, że powinno
zaczynać się od urządzeń mobilnych a potem przejść do pulpitu. Bootstrap niemal zmusza do działania
przeciwnego, gdzie należy stworzyć w pełni funkcjonalną witrynę na pulpicie, która „po prostu działa”.
Jeśli szukasz środowiska ściśle dla urządzeń mobilnych, Bootstrap nadal jest cennym źródłem

CSS Bootstrap
U podstaw Bootstrap leży zbiór podstawowych elementów HTML, które zostały zaprojektowane w celu
umożliwienia łatwiejszej poprawy poprzez klasy i style użytkownika
Typogrfia
Bootstrap używa czczionek Helvetica Neue, Helvetica, Arial i bezszeryfowych. Są to standardowe
czcionki i dołączane są jako domyślne w większości komputerów. Jeśli przez przypadek ich nie ma,
wracamy do czcionek bezszeryfowych, aby poinformować przeglądarkę aby użyła czcionki domyślnej
. Wszystkie kopie body mają font-size ustawione na 14 pikesli, z line-height ustawionym na 20 pikseli.
Znacznik <p> ma marigin-bottom ustawione na 10 pikseli, lub połowę line-height.
Nagłówki
W Bootstrap występuje wszystkie sześć standardowych nagłówków, od <h1> (36 pikseli) do <h6> (12
pikseli) (domyślnie tekst ciała to 14 pikseli). Ponadto , aby dodać podtytuł do dowolnego nagłówka. Po
prostu dodaj <small> wokół dowolnego z elementów, a uzyskasz mniejszy tekst w jaśniejszym kolorze
.W przypadku <h1>, mniejszy tekst ma 24 pikseli, normalny font-weight (tzn. nie pogrubiony) i szary
zamiast czarnego
h1 small {
font-size:24px;
font-weight:normal;
line-height:1;
color:#999;
}
Zaakcentowanie treści

Aby zaakcentować na coś w paragrafie, dodajemy class=”lead” .Daje to większy rozmiar czcionki,
lżejszej i na większej wysokości wiersza. Jest to stosowane szczególnie dla kilku pierwszych akapitów
w sekcji, ale w rzeczywistości możesz to stosować wszędzie.
Akcent
Oprócz użycia znacznika <small> wewnątrz nagłówków, co omówiliśmy powyżej, można również użyć
z kopią ciała. Kiedy stosujemy <small> dla tekstu ciała, czcionka zmniejsza się o 85% w stosunku do
oryginalnego rozmiaru
Pogrubienie
Aby położyć akcent w tekście, po prostu otocz go znacznikiem <strong>, doda to font-weight:bold; do
zaznaczonego tekstu
Kursywa
Dla kursywy , otocz zawartość znacznikiem <em>. Termin „em” pochodzi od słowa „emphasis” i
oznacza dodanie akcentu do tekstu
Mógłbyś pomyśleć , dlaczego po prostu nie użyć znaczników <b> lub <i> zamiast <em> i <strong>? W
HTML5 , <b> , ma na celu podkreślenie słowa lub zdania bez przenoszenia dodatkowego znaczenia –
na przykład, kluczowe pojęcia lub nazwiska - podczas gdy <i> głównie dotyczy głosu, terminów
technicznych, wewnętrznych dialogów itd.
Klasy akcentów
Wraz ze <strong> i <em> , Bootstrap oferuje kilka klas , które mogą być użyte dla dostarczania
akcentów. Mogą być zastosowane do akapitów i nie tylko:
<p class="muted">Ta zawartość jest wyciszona</p>
<p class="text-warning">Ta zawartość wprowadza klasę ostrzeżenia</p>
<p class="text-error"> Ta zawartość wprowadza klasę błędu</p>
<p class="text-info"> Ta zawartość wprowadza klasę informacji</p>
<p class="text-success"> Ta zawartość wprowadza kalsę powodzenia</p>
<p>Ta zawartość ma <em>akcent</em>, i może być <strong>pogrubiony</strong></p>
Skróty
Element <abbr> HTML dostarcza znacznika dla skrótów lub akronimów, jak WWW czy http. Przez
oznaczenie skrótów, możesz podać przydatną informację przeglądarce , sprawdzaniu pisowni,
systemom translacji czy wyszukiwarkom. Bootstrap stylizuje elementy <abbr> jasną, kropkowaną linią
i ujawnia pełny tekst przy aktywowaniu (tak długo jak dodajesz tekst do atrybutu <attr>)
<abbr title="Real Simple Syndication">RSS</abbr>

Dodajemy .initialism do <abbr> dla zmniejszenia rozmiaru czcionki
<abbr title="rolling on the floor, laughing out loud">That joke had me ROTFLOL
</abbr>

Adresy
Dodanie elementu <address> do strony może pomóc czytającemu i wyszukiwarce zlokalizować
dowolny adres fizyczny i numer telefonu w tekście. Może być również użyty do oznaczenia adresów email. Ponieważ <address> domyślnie to display:block;, będziesz musiał użyć znaczników <br> dla
dodania przełamania linii dla załączonego tekstu adresy (np. oddzielić adres ulicy i miasto)
<address>
<strong>O'Reilly Media, Inc.</strong><br>
1005 Gravenstein HWY North<br>
Sebastopol, CA 95472<br>
<abbr title="Phone">P:</abbr> <a href="tel:+17078277000">(707) 827-7000</a>
</address>
<address>
<strong>Jake Spurlock</strong><br>
<a href="mailto:#">flast@oreilly.com</a>
</address>

Cytaty

Aby dodać blok tekstu cytowanego w dokumencie - albo dla dowolnego cytatu jaki chcesz oddzielić
od głównego tekstu – dodaj znacznik <blockquote> wokół tekstu. Dla uzyskania najlepszych wyników,
i dla przerywanej linii, owiń każdą podsekcję znacznikiem <p>. Domyślna stylizacja Bootstrap wcina
tekst i dodaje grubą szarą ramkę po lewej stronie .Aby zidentyfikować źródło cytatu, dodaj znacznik
<small>, potem dodaj nazwę źródła otoczoną znacznikiem <cite> przed zamykającym znacznikiem
</small>
<blockquote>
<p>That this is needed, desperately needed, is indicated by the
incredible uptake of Bootstrap. I use it in all the server software
I'm working on. And it shows through in the templating language I'm
developing, so everyone who uses it will find it's "just there" and
works, any time you want to do a Bootstrap technique. Nothing to do,
no libraries to include. It's as if it were part of the hardware.
Same approach that Apple took with the Mac OS in 1984.</p>
<small>Developer of RSS, <cite title="Source Title">Dave Winer</cite>
</small>
</blockquote>
Kiedy wstawimy wszystko razem, uzyskamy coś takiego

Jeśli chcesz <blockqute> z treścią wyrównywaną do prawej, dodaj .pull-right do znacznika. Oprócz
tekstu wyrównanego w prawo , cały cytat pływa do prawej. Tworzy to ładny wyrzucony cytat w treści

Listy
Bootstrap oferuje wsparcie i stylizację dla trzech głównych typów list jakie oferuje HTML :
wypunktowana, numerowana i definicji. Lista wypunktowana jest listą , która nie ma określanego
szczególnego porządku i tradycyjnie zawiera zna wypunktowania w formie czarnej kropki.
Lista wypunktowana
Jeśli masz listę wypunktowaną , z której chcesz usunąć czarne kropki, dodaj class=”unstyled” do
otwierającego znacznika <ul>

<h3>Favorite Outdoor Activities</h3>
<ul class=”unstyled”>
<li>Backpacking in Yosemite</li>
<li>Hiking in Arches
<ul>
<li>Delicate Arch</li>
<li>Park Avenue</li>
</ul>
</li>
<li>Biking the Flintstones Trail</li>
</ul>
Lista numerowana
Lista numerowana jest to lista, która zawiera pewną kolejność, a jej pozycje są poprzedzone liczbami
zamiast czarnymi kulami. Jest to przydatne , gdy chcesz zbudować listę numerowanych pozycji
<h3>Self-Referential Task List</h3>
<ol>
<li>Turn off the internet.</li>
<li>Write the book.</li>
<li>... Profit?</li>
</ol>

Lista definicji
Trzeci typ listy jest lista definicji. Lista definicji różni się od poprzednich tym ,że zamiast bloku <li>,
każda pozycja listy składa się z elementów <dt> i <dd>. <dt> oznacza „definitione term”. <dd> jest
definicją <dt>
Niektórzy ludzie używa nagłówków wewnątrz listy wypunktowanej. To działa, ale nie jest to najbardziej
semantyczny sposób zaznaczania tekstu. Lepszą metodą będzie stworzenie <dl> a potem
wystylizowanie <dt> i <dd> dla nagłówka i tekstu.
<h3>Common Electronics Parts</h3>
<dl>
<dt>LED</dt>
<dd>A light-emitting diode (LED) is a semiconductor light source.</dd>
<dt>Servo</dt>
<dd>Servos are small, cheap, mass-produced actuators used for radio

control and small robotics.</dd>
</dl>

Aby zmienić <dl> w układzie poziomym, z <dt> po lewej stronie i <dd> po prawej, po prostu dodaj
class=”dl-horizontal” do znacznika otwierającego

Kod
Są dwa różne kluczowe sposoby wyświetlania kodu przez Bootstrap. Pierwszym jest znacznik <code>
a drugim znacznik <pre>. Generalnie, jeśli masz zamiar wyświetlić od inline, powinieneś użyć znacznika
<code>, ale jeśli kod musi być wyświetlony jak samodzielny blok lub jeśli ,a wiele linii, wtedy musisz
użyć znacznika <pre>
<p>Instead of always using divs, in HTML5, you can use new elements like
<code>&lt;section&gt;</code>, <code>&lt;header&gt;</code>, and
<code>&lt;footer&gt;</code>. The html should look something like this:</p>
<pre>
&lt;article&gt;
&lt;h1&gt;Article Heading&lt;/h1&gt;
&lt;/article&gt;
</pre>
Upewnij się ,że podczas korzystania ze znaczników <pre> i <code>, możesz korzystać z wariantów
Unicode dla znaczników otwierających i zamykających : &lt; i &gt;
Tabele
Poniższa tabela zawiera listę różnych elementów tabeli wspieranych przez Bootsrap
Znacznik : Opis
<table> : Owijanie elementu dla wyświetlenia danych w formie tabularycznej
<thead> : Kontener dla nagłówka wierszy tabeli (<tr>) do etykietowania kolumn tabeli
<tbody> : Kontener dla wierszy tabeli (<tr>) w ciele tabeli
<tr> : Kontener dla zbioru komórek tabeli (<td> lub <th>) , który pojawia się w pojedynczym wierszu
<td> : Domyślna komórka tabeli

<th> : Specjalna komórka tabeli dla etykiety kolumny (lub wiersza, w zależności od zakresu i położenia)
. Musi być użyty z <thead>
<caption> : Opis lub podsumowanie tego co przechowuje tabela, szczególnie przydatne dla czytników
ekranowych
Jeśli chcesz ładnego, podstawowego stylu tabeli tylko z jakimś lekkim wypełnieniem i poziomymi
liniami, dodaj klasę bazową .table do dowolnej tabeli. Podstawowy układ ma górne obramowanie na
wszystkich elementach <td>
<table class="table">
<caption>...</caption>
<thead>
<tr>
<th>...</th>
<th>...</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Opcjonalne klasy tabeli
Wraz z podstawowymi znacznikami tabeli i klasą .table, istnieje kilka dodatkowych klas, których
możesz użyć dla stylowania znaczników. Są cztery takie klasy : .table-striped, .table-border, .tablehover i .table-condensed
Paski w tabeli
Przez dodanie klasy .table-striped, uzyskasz paski w wierszach wewnątrz <tbody>. Jest to robione przez
selektor CSS ;nth-child, który nie jest dostępny w Internet Explorer 7-8

Obramowanie tabeli
Jeśli dodasz klasę .table-border , uzyskasz obramowanie wokół każdego elementu i zaokrąglone rogi
wokół całej tabeli

Tabela z efektem hover
Poniżej mamy tabelę z efektem hover

Dodany zostanie jasny szary pasek do wiersza nad którym pojawił się kursor
Dopasowanie tabeli
Jeśli dodasz klasę .table-condensed, wiersze są przycinane do połowy dla skondensowania tabeli. Jest
to przydatne jeśli chcesz gęstszej informacji.
Klasy wiersza tabeli
Klasy pokazane poniżej pozwolą ci zmienić kolor tła wierszy
Klasa : Opis : Kolor tła
.success : Wskazanie pozytywnego działania : Zielony
.error : Wskazanie niebezpiecznego lub potencjalnie negatywnego działania : Red
.warning : Wskazanie ostrzeżenia które może wymagać uwagi : Żółty

.info : Używane jako alternatywa dla domyślnych styli : Niebieski

Formularze
Jednym z ważniejszych zastosowań Bootstrap jest możliwość tworzenia formularzy. Bootstrap tworzy
go z prostego znacznika HTML i rozszerzonych klas dla różnych styli formularza. Podstawowa struktura
formularza pochodzi z Bootstrap, nie ma potrzeby dodawania żadnych dodatkowych klas
pomocniczych. Jeżeli używasz placehoder ,musisz pamiętać, że jest obsługiwany w nowszych
przeglądarkach. W starszych przeglądarkach, tekst placeholder nie będzie wyświetlany
<form>
<fieldset>
<legend>Legend</legend>
<label for="name">Label name</label>
<input type="text" id="name"
placeholder="Type something…">
<span class="help-block">Example block-level help
text here.</span>
<label class="checkbox" for="checkbox">
<input type="checkbox" id="checkbox">
Check me out
</label>
<button type="submit" class="btn">Submit</button>
</fieldset>
</form>

Opcjonalne układy formularza

Z kilkoma klasami pomocniczymi, możesz dynamicznie aktualizować układ swojego formularza.
Bootstrap ma kilka wcześniej ustawionych styli dla wybranego formularza<br>

Wyszukiwanie w formularzu
Dodaj .form-search do znacznika <form> a potem doaj .search-query do <input> dla pola wejściowego
z zaokrąglonymi rogami i wbudowanym przyciskiem wyślij
<form class="form-search">
<input type="text" class="input-medium search-query">
<button type="submit" class="btn">Search</button>
</form>

Wbudowany formularz
Aby stworzyć formularz gdzie wszystkie elementy są wbudowane w jednej linii, a etykiety obok, dodaj
klasę .form-inline do znacznika <form>. Aby mieć etykiety i pola w jednej linii, użyj tego kodu
<form class="form-inline">
<input type="text" class="input-small" placeholder="Email">
<input type="password" class="input-small" placeholder="Password">
<label class="checkbox">
<input type="checkbox"> Remember me
</label>
<button type="submit" class="btn">Sign in</button>
</form>

Formularz poziomy
Bootstrap posiada również formularz poziom; wyróżnia się od innych nie tylko ilością znaczników, ale
także prezentacją formularza. Tradycyjnie używałeś tabeli aby uzyskać układ formularza takiego jak ten

Aby stworzy c formularz używający układu poziomego, wykonaj co następuje:





Dodaj klasę .form-horizontal do elementu rodzicielskiego <form>
Obejmik etykiety i kontrolki w <div> z klasą .control-group
Dodaj klasę .control-label do etykiet
Obejmij dowolną powiązane kontrolki w <div> z klasą ,controls dla właściwego wyrównania

<form class="form-horizontal">
<div class="control-group">
<label class="control-label" for="inputEmail">Email</label>
<div class="controls">
<input type="text" id="inputEmail" placeholder="Email">
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label" for="inputPassword">Password</label>
<div class="controls">
<input type="password" id="inputPassword" placeholder="Password">
</div>
</div>
<div class="control-group">
<div class="controls">
<label class="checkbox">
<input type="checkbox"> Remember me
</label>
<button type="submit" class="btn">Sign in</button>
</div>
</div>
</form>
Obsługiwane kontrolki formularza
Bootstrap obsługuje najpopularniejsze kontrolki formularza. Są wśród nich input, textarea, checkbox,
radio i select.<br>
Input
Najpopularniejszym polem tekstowym formularza jest input - miejsce gdzie użytkownicy będą
wprowadzali większość danych. Bootstarp oferuj wsparcie dla wszystkich natywnych typów input

HTML5 : text, password, datetime, datetime-local, date, month, time, week, numer, email, URL, search
,tel
i
color
<input type="text" placeholder="Text input">

Textarea
textarea jest używane kiedy potrzebujemy wieloliniowego pola do wprowadzania danych. Znajdziesz
wiele modyfikujących atrybutów wierszy, zamieniających liczbę wierszy (mniej wierzy = mniejsze pole,
więcej wierszy )
<textarea rows="3"></textarea>

Checkbox’y i przyciski radiowe
Są one stosowane, kiedy użytkownik musi wybrać z wcześniej określonych opcji. Kiedy budujemy
formularza, używamy checkbox jeśli chcemy aby użytkownik wybrał kilka opcji z listy. Używamy radio
jeśli chcemy ograniczyć wybór do jednej pozycji
<label class="checkbox">
<input type="checkbox" value="">
Option one is this and that—be sure to include why it's great.
</label>
<label class="radio">
<input type="radio" name="optionsRadios" id="optionsRadios1" value="option1"
checked>
Option one is this and that—be sure to include why it's great.
</label>
<label class="radio">
<input type="radio" name="optionsRadios" id="optionsRadios2" value="option2">
Option two can be something else, and selecting it will deselect option one
</label>

Jeśli chcemy aby wiele checkbox’ów pojawiło się razem w jednej linii dodajemy klasę .inline do szeregu
przycisków checkbox lub radiowych
<label for="option1" class="checkbox inline">
<input id="option1" type="checkbox" id="inlineCheckbox1" value="option1"> 1
</label>
<label for="option2" class="checkbox inline">
<input id="option2" type="checkbox" id="inlineCheckbox2" value="option2"> 2
</label>
<label for="option3" class="checkbox inline">
<input id="option3" type="checkbox" id="inlineCheckbox3" value="option3"> 3
</label>

Select
Select jest używany kiedy chcemy zezwolić użytkownik wybierać z wielu opcji, ale domyślnie pozwala
tylko na jedną .Lepiej jest używać opcji <select> z lista opcji, z którymi użytkownik jest zapoznany,
takimi jak kraje czy liczby. Używamy multiple=”multiple” aby pozwolić użytkownikowi na wybranie
więcej niż jednej opcji. Jeśli chcesz aby użytkownik wybrał tylko jedną opcję użyj type=”radio”
<select>
<option>1</option>
<option>2</option>
<option>3</option>
<option>4</option>
<option>5</option>
</select>
<select multiple="multiple">
<option>1</option>
<option>2</option>
<option>3</option>
<option>4</option>
<option>5</option>
</select>

Rozszerzone kontrolki formularza
Bootstrap oferuje kilka innych komponentów formularza, uzupełniających standardowe elementy
HTML, na przykład łatwo można dołączać na początku i na końcu zawartość do input

Dołączanie na początku i na końcu zawartości do input
Przez możliwość dołączania na początku lub na końcu zawartości do pola input, można dodawać
popularne elementy do pola input użytkownika. Na przykład możesz użyć symbol dolara lub @ przed
nazwą użytkownika Twittera. Aby dodać dodatkową zawartość przed wprowadzeniem danych przez
użytkownika, owiń poprzedzający input w <div> z klasą .input-prepend. Aby dołączyć na końcu input,
użyj klasy .input-append. Potem, wewnątrz tego samego <div>, umieść dodatkową zawartość
wewnątrz <span> z klasą .add-on i umieść <span> albo przed albo po elemencie <input>
<div class="input-prepend">
<span class="add-on">@</span>
<input class="span2" id="prependedInput" type="text" placeholder="Username">
</div>
<div class="input-append">
<input class="span2" id="appendedInput" type="text">
<span class="add-on">.00</span>
</div>

Jeśli chcesz połączyć je obie, musisz po prostu dodać obie te klasy .imput-prepend i .input-append w
rodzicielskim <div>
<div class="input-prepend input-append">
<span class="add-on">$</span>
<input class="span2" id="appendedPrependedInput" type="text">
<span class="add-on">.00</span>
</div>

Zamiast używać <span>, możesz użyć <buton> z klasą .btn dla dołączenia przycisku lub dwóch do input
<div class="input-append">
<input class="span2" id="appendedInputButtons" type="text">
<button class="btn" type="button">Search</button>
<button class="btn" type="button">Options</button>
</div>

Jeśli dołączamy przycisk do wyszukiwania w formularzu, uzyskamy te same miłe , zaokrąglone rogi ,
jakich można oczekiwać
<form class="form-search">
<div class="input-append">
<input type="text" class="span2 search-query">
<button type="submit" class="btn">Search</button>
</div>
<div class="input-prepend">
<button type="submit" class="btn">Search</button>
<input type="text" class="span2 search-query">
</div>
</form>

Zmiana rozmiaru kontrolek formularza
Przy domyślnym systemie siatki Bootrstap, możemy użyć systemu .span* dla zmiany rozmiaru
kontrolek. Oprócz metody zmiany rozmiaru kolumn, możesz również użyć przydatnych klas, z
relatywnym podejściem do zmiany rozmiaru. Jeśli chcesz aby input działał jako element poziomu bloku,
możesz dodać .input-block-level a będzie on pełnej szerokości kontenera
<input class="input-block-level" type="text" placeholder=".input-block-level">

Względne kontrolki input
Oprócz użycia .span* dla zmiany rozmiaru input, możesz również użyć kilku różnych nazw klas
<input class="input-mini" type="text" placeholder=".input-mini">
<input class="input-small" type="text" placeholder=".input-small">
<input class="input-medium" type="text" placeholder=".input-medium">
<input class="input-large" type="text" placeholder=".input-large">
<input class="input-xlarge" type="text" placeholder=".input-xlarge">
<input class="input-xxlarge" type="text" placeholder=".input-xxlarge">

Zmiana rozmiaru siatki
Możesz użyć .span od .span1 do .span12 dla zmiany rozmiaru kontrolek
<input class="span1" type="text" placeholder=".span1">
<input class="span2" type="text" placeholder=".span2">
<input class="span3" type="text" placeholder=".span3">
<select class="span1">
...
</select>
<select class="span2">
...
</select>
<select class="span3">
...
</select>

Jeśli chcesz użyć wielu pól input w linii, po prostu użyj modyfikatora klasy .controls-row dla
zastosowania właściwego rozmiaru.
<div class="controls">
<input class="span5" type="text" placeholder=".span5">
</div>
<div class="controls controls-row">

<input class="span4" type="text" placeholder=".span4">
<input class="span1" type="text" placeholder=".span1">
</div>
...

Tekst nieedytowalny
Jeśli chcesz mieć na formularzu kontrolkę bez możliwości edycji przez użytkownika pola input, po
prostu dodaj klasę .uneditable-input
<span class="input-xlarge uneditable-input">Some value here</span>

Działanie formularza
Kiedy umieścisz działanie formularza na dole .horizontal-form, input będą poprawnie ustawione z
pływającymi kontrolkami formularza
<div class="form-actions">
<button type="submit" class="btn btn-primary">Save changes</button>
<button type="button" class="btn">Cancel</button>
</div>

Tekst pomocy
Kontrolki formularza Bootstrap mogą mieć albo blok tekstu albo tekst inline, który zmienia się z input
input type="text"><span class="help-inline">Inline help text</span>

Aby dodać blok zawartości o pełnej szerokości, użyj .help-block po <input>
<input type="text"><span class="help-block">A longer block of help text that
breaks onto a new line and may extend beyond one line.</span>

Stany kontrolek formularza
Oprócz stanu :focus. Bootstrap oferuje stylizację dla zablokowania pola input i klasy dla walidacji
formularza.<br>
Podświetlenie
Kiedy input odbiera :focus (tzn. użytkownik kliknie w input lub tabulatorem najedzie na niego),
usuwany jest zarys pola input i zastosowane zostanie cieniowanie. W WebKit uzyskuje się to w
następujący sposób
input {
-webkit-box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.075);
-webkit-transition: box-shadow linear 0.2s;
}
input:focus {
-webkit-box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.075), 0 0 8px
rgba(82, 168, 236, 0.6);
}
<input> ma mały wstawiony cień zewnętrzny, który daje wrażenie , że input jest umieszczony niżej niż
strona. Kiedy używamy :focus, pojawi się 8 pikselowe ,jasnoniebieskie obramowanie . webkittransition przekaże przeglądarce aby zastosowała ten efekt w sposób liniowy ponad 0,2 sekundy
<input class="input-xlarge" id="focusedInput" type="text"
value="This is focused...">

Input zablokowany
Jeśli musisz zalokować pole input, po prostu dodaj atrybut disabled , który nie tylko go zablokuje;
zmieni również stylizację i kursor myszki kiedy kursor pojawi się nad tym polem

<input class="input-xlarge" id="disabledInput" type="text"
placeholder="Disabled input here..." disabled>

Stany walidacji
Bootstrap dołącza style walidacji dla komunikatów błędu, ostrzeżenia, informacji i powodzenia. Aby
ich użyć, po prostu dodaj właściwą klasę do .control-group
<div class="control-group warning">
<label class="control-label" for="inputWarning">Input with warning</label>
<div class="controls">
<input type="text" id="inputWarning">
<span class="help-inline">Something may have gone wrong</span>
</div>
</div>
<div class="control-group error">
<label class="control-label" for="inputError">Input with error</label>
<div class="controls">
<input type="text" id="inputError">
<span class="help-inline">Please correct the error</span>
</div>
</div>
<div class="control-group success">
<label class="control-label" for="inputSuccess">Input with success</label>
<div class="controls">
<input type="text" id="inputSuccess">
<span class="help-inline">Woohoo!</span>
</div>
</div>

Wraz z pojawieniem się Bootstrap , można dostrzec miejsca, w których się przyjął, poprzez przyciski na
witrynach internetowych. Układ sieci i wiele innych funkcji nikną w tle, ale przyciski, formularze i inne
zunifikowane elementy są kluczową częścią Bootstrap. Teraz, przyciski i linki mogą wszystkie wyglądać

tak jak z Bootstrap. Wszystko co związane jest z klasą btn będzie dziedziczyło wygląd szarego przycisku
z zaokrąglonymi rogami
Przycisk : Klasa : Opis
Domyślny : btn : Standardowy szary przycisk z gradientem
Primary : btn btn-primary : Zapewnia dodatkową wizualizację i identyfikuje podstawowe działanie w
zbiorze przycisków (niebieski)
Info : btn btn-info : Używana jako alternatywa dla domyślnego stylu (jasno niebieski)
Success : btn-success : Wskazuje działanie z powodzeniem (zielony)
Warning : btn btn-warning : Wskazuje ,że należy zachować ostrożność w tym działaniu
(pomarańczowy)
Danger : btn btn-danger : Wskazuje niebezpiecznej lub negatywne działanie (czerwony)
Inverse : btn btn-inverse : Alternatywny ciemno-szary przycisk, nie powiązany z działaniem
semantycznym
Link : btn btn-link : Wygląda jak linka ale posiada właściwości przycisku
Rozmiary przycisku
Jeśli musisz zwiększyć lub zmniejszy c przyciski, po prostu dodaj .btn-large, .btn-small lub .btn-mini do
linku lub przycisku
<p>
<button class="btn btn-large btn-primary" type="button">Large button</button>
<button class="btn btn-large" type="button">Large button</button>
</p>
<p>
<button class="btn btn-primary" type="button">Default button</button>
<button class="btn" type="button">Default button</button>
</p>
<p>
<button class="btn btn-small btn-primary" type="button">Small button</button>
<button class="btn btn-small" type="button">Small button</button>
</p>
<p>
<button class="btn btn-mini btn-primary" type="button">Mini button</button>
<button class="btn btn-mini" type="button">Mini button</button>
</p>

Jeśli chcesz stworzyć przyciski, które wyświetlane są jako element blokowy, po prostu dodaj klasę .btnblock. Przyciski te będą wyświetlane na 100% szerokości

<button class="btn btn-large btn-block btn-primary" type="button">Blocklevel
button</button>
<button class="btn btn-large btn-block" type="button">Block-level button</button>

Stylizacja zablokowanego przycisku
Dla elementów kotwiczących , po prostu dodaj klasę .disabled do tego znacznika a linkowi będzie
zanikał kolor i gradient
<a href="#" class="btn btn-large btn-primary disabled">Primary link</a>
<a href="#" class="btn btn-large disabled">Link</a>

Dla przycisku po prostu dodaj atrybut disabled do przycisku. To w rzeczywistości zablokuje ten przycisk
, więc JavaScript nie będzie bezpośrednio konieczny
<button type="button" class="btn btn-large btn-primary disabled"
disabled="disabled">Primary button</button>
<button type="button" class="btn btn-large" disabled>Button</button>

Obrazy
Obrazy mają trzy klasy, które mogą być użyte dla zastosowania kilku prostych styli : .img-rounded
dodaje border-radius:6px dodaje zaokrąglone rogi, .img-circle tworzy cały obraz zaokrąglony przez
dodanie border-radius;500px a .img-polaroid dodaje trochę wypełnienia i szare obramowanie
<img src="..." class="img-rounded">
<img src="..." class="img-circle">
<img src="..." class="img-polaroid">

Ikony
Bootstrap łączy 140 ikon w jedną ikonę , które mogą być używane z przyciskami, linkami, nawigacją i
polami formularza. Ikony są dostarczane przez GLYPHICONS
Stosowanie
Aby użyć tych ikon po prostu używamy znacznika <i> z przestrzenią nazw .icon-class. Na przykład, jeśli
chcesz użyć ikony edycji, dodaj klasę .icon-edit do znacznika <i>
<i class="icon-edit"></i>
Jeśli chcesz użyć ikony white, po prostu dodaj klasę .icon-white do tego znacznika
<i class="icon-edit icon-white"></i>
Grupy przycisków
Przez użycie grupy przycisków połączonych z ikonami, możesz stworzyć ładne elementy interfejsu z
minimalnymi znacznikami
<div class="btn-toolbar">
<div class="btn-group">
<a class="btn" href="#"><i class="icon-align-left"></i></a>
<a class="btn" href="#"><i class="icon-align-center"></i></a>
<a class="btn" href="#"><i class="icon-align-right"></i></a>
<a class="btn" href="#"><i class="icon-align-justify"></i></a>
</div>
</div>

Nawigacja
Kiedy używasz ikon obok łańcucha teksu, upewnij się ,że dodałeś odpowiednią ilość spacji dla
poprawnego ustawienia obrazka.
<ul class="nav nav-list">
<li class="active"><a href="#"><i class="icon-home icon-white"></i>
Home</a></li>

<li><a href="#"><i class="icon-book"></i> Library</a></li>
<li><a href="#"><i class="icon-pencil"></i> Applications</a></li>
<li><a href="#"><i class="i"></i> Misc</a></li>
</ul>

Komponenty układu Bootstrap
Bootstrap dostarcza zestawu elastycznych komponentów, które mogą być użyte w projektowaniu
interfejsów aplikacji, funkcji sieciowych i innych. Wszystkie te wtyczki są dostępne w oddzielnym pliku
JavaScript, lub można użyć konfiguratora Bootstrap dla wybrania odpowiednich wtyczek.
Menu rozwijane
Mena rozwijane są menu kontekstowym dla wyświetlania linków w postaci listy. Menu rozwijane może
być zastosowane w wielu różnych elementach, nawigacji, przyciskach i wielu więcej. Możesz mieć
jedno menu rozwijane lub rozszerzone rozwijane menu do podmenu. Możesz zobaczyć to tu

Poniższy kod tworzy podstawowe menu rozwijane
<ul class="dropdown-menu" role="menu" aria-labelledby="dropdownMenu">
<li><a tabindex="-1" href="#">Action</a></li>
<li><a tabindex="-1" href="#">Another action</a></li>
<li><a tabindex="-1" href="#">Something else here</a></li>
<li class="divider"></li>
li><a tabindex="-1" href="#">Separated link</a></li>
</ul>
Opcje
Wyrównanie w prawo
Dodaj .pull-right do .dropdown-menu dla wyrównania w prawo menu rozwijanego do obiektu
nadrzędnego

<ul class="dropdown-menu pull-right" role="menu" aria-labelledby="dLabel">
...
</ul>
Podmenu
Jeśli chciałbyś dodać drugą warstwę menu rozwijanego, po prostu dodaj .dropdown-submenu do
dowolnego <li> w istniejącym menu rozwijanym dla automatycznej stylizacji
<ul class="dropdown-menu" role="menu" aria-labelledby="dLabel">
...
<li class="dropdown-submenu">
<a tabindex="-1" href="#">More options</a>
<ul class="dropdown-menu">
...
</ul>
</li>
</ul>

Grupy przycisków
Grupy przycisków pozwala wielu przyciskom być ułożonych razem. Jest to przydatne kiedy chcesz
umieszczać wyrównane razem przyciski. Aby stworzyć grupę przycisków. Po prostu owiń szereg kotwic
lub przycisków w <div> , który ma klasę .btn-grup
<div class="btn-group">
<button class="btn">1</button>
<button class="btn">2</button>
<button class="btn">3</button>
</div>

Jeśli masz wiele grup przycisków, jakie chcesz umieścić w pojedynczej linii, otocz wiele klas .btn-group
przez .btn-toolbar
<div class="btn-toolbar">
<div class="btn-group">
<a class="btn" href="#"><i class="icon-align-left"></i></a>

<a class="btn" href="#"><i class="icon-align-center"></i></a>
<a class="btn" href="#"><i class="icon-align-right"></i></a>
<a class="btn" href="#"><i class="icon-align-justify"></i></a>
</div>
<div class="btn-group">
<a class="btn" href="#"><i class="icon-italic"></i></a>
<a class="btn" href="#"><i class="icon-bold"></i></a>
<a class="btn" href="#"><i class="icon-font"></i></a>
<a class="btn" href="#"><i class="icon-text-height"></i></a>
<a class="btn" href="#"><i class="icon-text-width"></i></a>
</div>
<div class="btn-group">
<a class="btn" href="#"><i class="icon-indent-left"></i></a>
<a class="btn" href="#"><i class="icon-indent-right"></i></a>
</div>
</div>

Aby umieścić przyciski pionowo, dodaj .btn-group-vertical do klasy .btn-group
<div class="btn-group btn-group-vertical">
...
</div>

Grupy przycisków jako przyciski radiowe i checkboxy
Aby mieć checkboxy jako przyciski radiowe, w których tylko jedna opcja może być wybrana w danym
czasie, lub checkboxy , gdzie może być wybrane więcej opcji, po prostu musisz dodać kilka
dodatkowych znaczników a potem JavaScrip Bootstrap dostarczy resztę
Aby użyć przycisku z menu rozwijanego, należy go indywidualnie owinąć we własną grupę .btn-group
wewnątrz .btn-toolbar dla właściwego renderowania.
Przyciski w menu rozwijanym
Aby dodać menu rozwijane do przycisku, po prostu owiń przycisk i menu rozwijane w .btn-group.
Możesz również użyć <span class=”caret”></span> dla wskazania ,że przycisk jest menu rozwijanym
<div class="btn-group">

<button class="btn btn-danger">Danger</button>
<button class="btn btn-danger dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
<span class="caret"></span>
</button>
<ul class="dropdown-menu">
<li><a href="#">Action</a></li>
<li><a href="#">Another action</a></li>
<li><a href="#">Something else here</a></li>
<li class="divider"></li>
<li><a href="#">Separated link</a></li>
</ul>
</div>

Możesz użyć menu rozwijanych z rozmiarami przycisku : .btn-large, .btn , .btn-small lub .btn-mini.

Rozwijany przycisk split
Menu takie używa takiego samego ogólnego styku jak przycisk menu rozwijanego ale dodaje
podstawowe działanie wraz z menu rozwijanym. Przyciski split mają podstawowe działanie po lewej
stronie i przełącza się na prawo kiedy się rozwija

<div class="btn-group">
<button class="btn">Action</button>

<button class="btn dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
<span class="caret"></span>
</button>
<ul class="dropdown-menu">
<!-- dropdown menu links -->
</ul>
</div>
Menu rozwijane w górę
Menu może być również rozwijane w górę a nie tylko w dół. Aby zrobić coś takiego, po prostu dodaj
.dropup do kontenera .btn-group. Aby przycisk wyciągał się z prawej strony, dodaj .pull-right do
.dropdown-menu .
<div class="btn-group dropup">
<button class="btn">Dropup</button>
<button class="btn dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
<span class="caret"></span>
</button>
<ul class="dropdown-menu">
<!-- dropdown menu links -->
</ul>
</div>

Elementy nawigacyjne
Bootstrap dostarcza kilku różnych opcji dla wystylizowania elementów nawigacyjnych. Wszystkie one
dzielą ten sam, znaczniki i klasę bazową .nav. Dostarcza również klasy pomocniczej .active. W zasadzie
dodaje to różnicy bieżącemu elementowi i odróżnia go od reszty elementów nawigacyjnych. Możesz
również dodać tą klasę do linków na stronie głównej lub linków strony na której użytkownik jest
aktualnie.
Nawigacja zakładkami
Aby stworzyć menu z zakładkami, zacznij od podstawowej listy wypunktowanej z podstawową klasą
bazową ,nav i dodajemy .nav-tabs:

<ul class="nav nav-tabs">
<li class="active">
<a href="#">Home</a>
</li>
<li><a href="#">Profile</a></li>
<li><a href="#">Messages</a></li>
</ul>

Podstawowa nawigacja pigułkowa
Aby przełączyć się do pigułem, użyjemy .nav-pills zamiast .nav-tabs
<ul class="nav nav-pills">
<li class="active">
<a href="#">Home</a>
</li>
<li><a href="#">Profile</a></li>
<li><a href="#">Messages</a></li>
</ul>

Zablokowana klasa
Dla każdej klasy .nav, jeśli dodasz klasę .disabled , stworzy się szary link, który również zablokuje stan
:hover
<ul class="nav nav-pills">
...
<li class="disabled"><a href="#">Home</a></li>
...
</ul>

Link jest jeszcze klikalny, chyba ,że href jest usunięte z JavaScript lub jakichś innych metod.
Nawigacja w postaci stosu

Zakładki jak i pigułki są domyślnie poziome. Aby pojawiły się ułożone pionowo, po prostu dodaj klasę
.nav-stacked. Oto kod dla zakładek
<ul class="nav nav-tabs nav-stacked">
...
</ul>

Oto kod dla pionowych pigułek
<ul class="nav nav-pills nav-stacked">
...
</ul>

Rozwijania
Menu nawigacyjne współdzieli podobną składnię jak menu rozwijane. Domyślnie, masz listę pozycji,
które mają kotwicę działającą w połączeniu z atrybutem data dla wyzwolenia listy punktowanej z klasy
.dropdown-menu
<ul class="nav nav-tabs">
<li class="dropdown">
<a class="dropdown-toggle"
data-toggle="dropdown"
href="#">
Dropdown
<b class="caret"></b>
</a>
<ul class="dropdown-menu">
<li><a href="#">Action</a></li>
<li><a href="#">Another action</a></li>
<li><a href="#">Something else here</a></li>
<li class="divider"></li>
<li><a href="#">Separated link</a></li>
</ul>
</li>
</ul>

Aby zrobić to samo z pigułkami, po prostu zamieniamy klasę .nav-tabs na .nav-pills
<ul class="nav nav-pills">
<li class="dropdown">
<a class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#">
Dropdown
<b class="caret"></b>
</a>
<ul class="dropdown-menu">
<!--links-->
</ul>
</li>
</ul>

Listy nawigacyjne
Listy nawigacyjne są przydatne kiedy musimy wyświetlić grupę linków nawigacyjnych. Ten typ
elementu jest popularny kiedy budujemy interfejs administratora. Projektanci Boostrap używają
formularza dla swojej dokumentacji. Podobnie jak wszystkie listy które zostały omówione do tej pory,
listy nawigacyjne są listami wypunktowanymi z klasą .nav .Aby nadać jej konkretną stylistykę, dodamy
klasę .nav-list
<ul class="nav nav-list">
<li class="nav-header">List Header</li>
<li class="active"><a href="/">Home</a></li>
<li><a href="#">Library</a></li>
<li><a href="#">Applications</a></li>
<li class="nav-header">Another List Header</li>
<li><a href="#">Profile</a></li>
<li><a href="#">Settings</a></li>

<li class="divider"></li>
<li><a href="#">Help</a></li>
</ul>
Poziomy rozdzielacz
Aby stworzyć rozdzielacz, podobny do <hr />, użyj pustego <li> z klasą .divider
<ul class="nav-menu">
...
<li class="divider"></li>
....
</ul>

Nawigacja zakładkowa
Nie tylko możesz stworzyć nawigację zakładkową, ale przez użycie wtyczki JavaScript, możesz również
dodać interakcję przez otwarcie różnych okien z zawartością. Aby stworzyć zakładki nawigacyjne,
stwórz .tab-pane z unikalnym ID dla każdej zakładki, a potem owiń wszystko w .tab-content
<div class="tabbable">
<ul class="nav nav-tabs">
<li class="active"><a href="#tab1" data-toggle="tab">Meats</a></li>
<li><a href="#tab2" data-toggle="tab">More Meat</a></li>
</ul>
<div class="tab-content">
<div class="tab-pane active" id="tab1">
<p>Bacon ipsum dolor sit amet jerky flank...</p>
</div>
<div class="tab-pane" id="tab2">
<p>Beef ribs, turducken ham hock...</p>
</div>
</div>
</div>

Jeśli chciałbyś aby zakładki zanikały przy przełączaniu, dodaj .fade do każdego .tab-pane
Pozycja zakładki
Zakładki są w pełni pozycjonowalne; możesz mieć je powyżej, poniżej lub na stronie z zawartością

Oto kod dla pozycjonowania zakładek
<div class="tabbable tabs-below">
<div class="tab-content">
<div class="tab-pane active" id="tab1">
<p>I'm in Section A.</p>
</div>
<div class="tab-pane" id="tab2">
<p>I'm in Section B.</p>
</div>
<div class="tab-pane" id="tab3">
<p>I'm in Section C.</p>
</div>
</div>
<ul class="nav nav-tabs">
<li class="active"><a href="#tab1" data-toggle="tab">Section A</a></li>
<li><a href="#tab2" data-toggle="tab">Section B</a></li>
<li><a href="#tab3" data-toggle="tab">Section C</a></li>
</ul>
</div>
Zakładki po lewej stronie pobierają klasę .tabs-left. Do tego celu, musimy zamienić zakładkę zawartości
i zakładki
<div class="tabbable tabs-left">
<ul class="nav nav-tabs">
<li class="active"><a href="#tab1" data-toggle="tab">Section A</a></li>
<li><a href="#tab2" data-toggle="tab">Section B</a></li>

<li><a href="#tab3" data-toggle="tab">Section C</a></li>
</ul>
<div class="tab-content">
<div class="tab-pane active" id="tab1">
<p>I'm in Section A.</p>
</div>
<div class="tab-pane" id="tab2">
<p>I'm in Section B.</p>
</div>
<div class="tab-pane" id="tab3">
<p>I'm in Section C.</p>
</div>
</div>
</div>

Zakładki po prawej stronie pobierają klasę .tabs-right
<div class="tabbable tabs-right">
<ul class="nav nav-tabs">
<li class="active"><a href="#tab1" data-toggle="tab">Section A</a></li>
<li><a href="#tab2" data-toggle="tab">Section B</a></li>
<li><a href="#tab3" data-toggle="tab">Section C</a></li>
</ul>
<div class="tab-content">
<div class="tab-pane active" id="tab1">
<p>I'm in section A.</p>
</div>
<div class="tab-pane" id="tab2">
<p>I'm in section B.</p>
</div>
<div class="tab-pane" id="tab3">
<p>I'm in section C.</p>
</div>
</div>
</div>

Navbar
Navbar jest miłą funkcją, i jedną z lepszych cech stron Bootstrap. Obejmuje stylizację nazw witryn i
podstawową nawigację. Może być później rozszerzony przez dodanie specjalnych kontrolek formularza
i specyficznych list rozwijanych. By mieć pewność ,że navbar jest ograniczonych do szerokości
zawartości strony, umieszczamy go albo wewnątrz klasy .span12 lub .container
<div class="navbar">
<div class="navbar-inner">
<a class="brand" href="#">Title</a>
<ul class="nav">
<li class="active"><a href="#">Home</a></li>
<li><a href="#">Link</a></li>
<li><a href="#">Link</a></li>
</ul>
</div>
</div>

Zwróć uwagę na klasę .brand w kodzie. Da nam lżejszy font-weight tekstu nieco większy rozmiar.
<a class="brand" href="#">Project name</a>
Linki Navbar
Aby dodać linki do navbar, po prostu dodaj listę wypunktowaną z klasą .nav. Jeśli chcesz dodać
rozdzielacz do linków, możesz zrobić to przez dodanie pustej pozycji listy z klasą .divider-vertical
<ul class="nav">
<li class="active"><a href="#">Home</a></li>
<li><a href="#">First Link</a></li>
<li><a href="#">Second Link</a></li>
<li><a href="#">Third Link</a></li>
</ul>

Formularze
Zamiast używać domyślnych formularzy, o jakich mówiliśmy wcześniej, formularze, które są w navbar,
używają klasy .navbar-form. Zapewnia to ,że marginesy formularza są ustawione właściwie i pasują do
stylizacji nav. Warto zauważyć ,ze .pull-left i .pull-rihgt, klasy pomocnicze, mogą pomóc przesuwać
formularz do właściwej pozycji

<form class="navbar-form pull-left">
<input type="text" class="span2" id="fname">
<button type="submit" class="btn">
</form>

Aby dodać zaokrąglone rogi, użyjemy klasy .navbar-search zamiast .navbar-form
<form class="navbar-search" accept-charset="utf-8">
<input type="text" class="search-query" placeholder="Search">
</form>

Wariacje menu Navbar
Navbar Bootstrap może być pozycjonowany dynamicznie. Domyślnie jest elementem blokowym, który
pobiera swoją pozycję w oparciu o jego umieszczenie w kodzie HTML. Z kilkoma klasami pomocniczymi,
można umieszczać go albo na górze albo na dole strony, lub możesz je przewijać statycznie na stronie.
Navbar na górze
Jeśli chcesz mieć stały navbar na górze, dodaj .navbar-fixed-top do klasy .navbar. Aby zabezpieczyć
navbar przed umieszczeniem innej zawartości na górze ciała strony, dodaj co najmniej 40 pikselowe
wypełnienie znacznika <body>
<div class="navbar navbar-fixed-top">
<div class="navbar-inner">
<a class="brand" href="#">Title</a>
<ul class="nav">
<li class="active"><a href="#">Home</a></li>
<li><a href="#">Link</a></li>
<li><a href="#">Link</a></li>
</ul>
</div>
</div>
Navbar na dole
Aby umieścić navbar na dole strony, po prostu dodaj klasę .fixed-navbar-bottom do navbar. Ponownie,
aby zabezpieczyć się przed niespodziankami, dodaj co najmniej 40 pikselowe wypełnienie do znacznika
<body>
<div class="navbar navbar-fixed-bottom">

<div class="navbar-inner">
<a class="brand" href="#">Title</a>
<ul class="nav">
<li class="active"><a href="#">Home</a></li>
<li><a href="#">Link</a></li>
<li><a href="#">Link</a></li>
</ul>
</div>
</div>
Statyczny górny navbar
Aby stworzyć pasek nawigacyjny ,przewijający się ze stroną, dodaj klasę .navbar-static-top. Ta klasa nie
wymaga dodawania wypełnienia w <body>
<div class="navbar navbar-static-top">
<div class="navbar-inner">
<a class="brand" href="#">Title</a>
<ul class="nav">
<li class="active"><a href="#">Home</a></li>
<li><a href="#">Link</a></li>
<li><a href="#">Link</a></li>
</ul>
</div>
</div>
Responsywny navbar
Podobnie jak reszta Bootstrap, pasek nawigacyjny może być całkowicie responsywny. Aby dodać cechę
resposnywności, zawartość jaką chcesz zwinąć musi być otoczona przez <div> z klasą .navcollapse.collapse. Natura zwijania jest wyzwalana przez przycisk, który ma klasę .btn-navbar a i dwa
elementy data-. Pierwszy, data-toggle, jest używana do powiedzenia JavaScript, co zrobić z
przyciskiem, a drugi, data-target, wskazuje jaki element przełączyć. Pozwala to przełączać elementy,
które są w .nav-collapse <div>. Aby ta funkcja działała, muszą być dołączone pliki bootstrapresponsive.css i/ lub collapse.js lub pełny plik bootstrap.js

Oto kod dla stworzenia responsywnego paska nawigacyjnego

<div class="header">
<div class="navbar-inner">
<div class="container">
<a class="btn btn-navbar" data-toggle="collapse"
data-target=".nav-collapse">
<span class="icon-bar"></span>
<span class="icon-bar"></span>
<span class="icon-bar"></span>
</a>
<!-- Leave the brand out if you want it to be shown when other elements
are collapsed... -->
<a href="#" class="brand">Project Name</a>
<!-- Everything that you want collapsed, should be added to the collapse
div. -->
<div class="nav-collapse collapse">
<!-- .nav, .navbar-search etc... -->
</div>
</div>
</div>
</div>
Odwrócony navbar
Aby stworzyć odwrócony navbar z czarnym tłem i białym tekstem, po prostu dodamy .navbar-inverse
do klasy .navbar
<div class="navbar navbar-inverse">
...
</div>

Okruszki
Okruszki są wspaniałym sposobem pokazania hierarchii informacji na stronie. W przypadku blogów,
okruszki mogą daty publikacji, kategorie lub tagi. Okruszek w Bootstrap jest po prostu listą
nieuporządkowaną z klasą .breadcrumb. Jest również klasa pomocnicza .divider, która wycisza kolory i
sprawia ,że tekst jest trochę mniejszy. Można użyć ukośników, strzałek itp. Zauważ ,że rozdzielacz w
okruszkach ma nieco inne znaczniki niż przykładowy navbar
Poniższy kod używa klasy .breadcrumb
<ul class="breadcrumb">
<li><a href="#">Home</a> <span class="divider">/</span></li>
<li><a href="#">2012</a> <span class="divider">/</span></li>
<li><a href="#">December</a> <span class="divider">/</span></li>
<li><a href="#">5</a></li>
</ul>
<ul class="breadcrumb">

<li><a href="#">Home</a> <span class="divider">&rarr;</span></li>
<li><a href="#">Dinner Menu</a> <span class="divider">&rarr;</span></li>
<li><a href="#">Specials</a> <span class="divider">&rarr;</span></li>
<li><a href="#">Steaks</a></li>
</ul>
<ul class="breadcrumb">
<li><a href="#">Home</a> <span class="divider">&raquo;</span></li>
<li><a href="#">Electronics</a> <span class="divider">&raquo;</span></li>
<li><a href="#">Raspberry Pi</a></li>
</ul>

Stronicowanie
Bootstrap obsługuje stronicowanie jak wiele innych elementów interfejsu, listę nieuporządkowaną z
otaczaniem <div> , która ma określoną klasę identyfikującą ten element. W podstawowym formularzu,
dodajemy .pagination do nadrzędnego <div> tworząc wiersz obramowanych linków. Każda z pozycji
listy może być dodatkowo stylizowana przez użycie klasy .disabled lub .active. Oto kod dla
podstawowego stronicowania
<div class="pagination">
<ul>
<li><a href="#">&laquo;</a></li>
<li><a href="#">1</a></li>
<li><a href="#">2</a></li>
<li><a href="#">3</a></li>
<li><a href="#">4</a></li>
<li><a href="#">5</a></li>
<li><a href="#">&raquo;</a></li>
</ul>
</div>

A tu mamy kod dla stronicowania używając klas pomocniczych
<div class="pagination pagination-centered">
<ul>
<li class="disabled"><a href="#">≪</a></li>

<li class="active"><a href="#">1</a></li>
<li><a href="#">2</a></li>
<li><a href="#">3</a></li>
<li><a href="#">4</a></li>
<li><a href="#">5</a></li>
<li><a href="#">≫</a></li>
</ul>
</div>

Oprócz :as .active u .disabled dla pozycji listy , możesz dodać .pagination-centered dl nadrzędnego
<div>. Wyśrodkuje to zawartość <div>. Jeśli chcesz aby pozycje były wyrównane w prawo w <div> ,
dodaj .pagination-right. Oprócz normalnego rozmiaru, są trzy inne rozmiary jakie można zastosować
przez dodanie klasy do otaczającego <div>, .pagination-large, .pagination-small i .pagination-mini
<div class="pagination pagination-large">
<ul>
...
</ul>
</div>
<div class="pagination">
<ul>
...
</ul>
</div>
<div class="pagination pagination-small">
<ul>
...
</ul>
</div>
<div class="pagination pagination-mini">
<ul>
...
</ul>
</div>

Pager

Jeśli musisz tworzyć proste linki do stronicowania, które wykraczają poza tekst, pager może pracować
całkiem dobrze. Podobnie jak linki stronicowania, znacznik jest listą nieuporządkowaną, która porzuca
otaczający <div>. Domyślnie , linki są wyśrodkowane

Poniżej mamy kod dla podstawowego pagera
<ul class="pager">
<li><a href="#">Previous</a></li>
<li><a href="#">Next</a></li>
</ul>
Aby wyrównać linki do lewej lub prawej strony, musisz dodać klasy .previous i .next podobnie jak do
pozycji listy. Również, jak .pagination, możesz dodać klasę .disabled dla wyciszenia wyglądu

Poniżej mamy kod dla wyrównania linków na stronie
<ul class="pager">
<li class="previous">
<a href="#">&larr; Older</a>
</li>
<li class="next">
<a href="#">Newer &rarr;</a>
</li>
</ul>
Etykiety
Etykiety są idealne do oferowania liczb, porad lub innych znaczników dla stron. Poniżej mamy kilka
etykiet jakich możemy użyć

A to jest kod dla użycia tych etykiet
<span class="label">Default</span>
<span class="label label-success">Success</span>
<span class="label label-warning">Warning</span>
<span class="label label-important">Important</span>

<span class="label label-info">Info</span>
<span class="label label-inverse">Inverse</span>
Znaczki
Znaczki są podobne do etykiet; podstawowa różnica jest to ,że rogi są bardziej zaokrąglone. Kolory
znaczków odzwierciedlają te same klasy jak etykiety

<span class="badge">1</span>
<span class="badge badge-success">2</span>
<span class="badge badge-warning">4</span>
<span class="badge badge-important">6</span>
<span class="badge badge-info">8</span>
<span class="badge badge-inverse">10</span>
Elementy typograficzne
Oprócz przycisków, etykiet, formularzy, tabel i zakładek, Bootstrap ma troszkę więcej elementów dla
podstawowego układu strony
Hero Unit
Hero Unit jest dużym obszarem treści, który zwiększa rozmiar nagłówków i dodaje wiele marginesów
do zawartości strony docelowej. Aby użyć hero unit, po prostu tworzymy kontener <div> z klasą .herounit. Przy dużym <h1>, font-weight jest redukowane do 200
<div class="hero-unit">
<h1>Hello, World!</h1>
<p>This is a simple hero unit, a simple jumbotron-style component for calling
extra attention to featured content or information.</p>
<p><a class="btn btn-primary btn-large">Learn more</a></p>
</div>

Nagłówek strony
Nagłówek strony jest miłą funkcją, która dodaje odpowiedni odstęp wokół nagłówków na stronie. Jest
to szczególnie przydatne na stronie archiwum bloga, gdzie można mieć kilka tytułów postów i potrzeba
sposobu na dodanie rozróżnienia każdego z nich. Aby użyć nagłówka strony , owijamy nagłówek w
<div> z klasą .page-header
<div class="page-header">
<h1>Example page header <small>Subtext for header</small></h1>
</div>

Miniaturki
Wiele stron potrzebuje sposobu ułożenia zdjęć w siatce, a Bootstrap ma łatwy sposób dla zrobienia
tego. Aby stworzyć miniaturkę , dodaj znacznik <a> z klasą .thumbnail wokół obrazka. Doda to cztery
piksele wypełnienia i szare obramowanie. Przy najechaniu na obrazek, animowana poświata otoczy
obrazek

Użyj tego kodu dla stworzenia miniaturki
<a href="#" class="thumbnail">
<img alt="Kittens!" style="" src="http://placekitten.com/300/250">
</a>
Teraz kiedy mamy podstawową miniaturę, można dodawać nagłówki , przyciski i wiele więcej,
wystarczy zmienić znacznik <a>, który ma klasę. thumbnail na <div>. Wewnątrz <div> możesz dodać to
co chcesz. Ponieważ jest to <div>, możemy użyć domyślnej konwencji nazewniczej dla zmiany
rozmiaru. Jeśli chcesz zgrupować wiele obrazów, umieść je w liście nieuporządkowanej, a każda pozycja
listy będzie pływała do lewej strony

Poniższy kod pokazuje jak rozszerzyć i dodać więcej miniaturek
<ul class="thumbnails">
<li class="span4">
<div class="thumbnail">
<img data-src="holder.js/300x200" alt="300x200" style="">
<div class="caption">
<h3>Meats</h3>
<p>Bacon ipsum dolor sit amet sirloin pancetta shoulder tongue doner,
shank sausage.</p>
<p><a href="#" class="btn btn-primary">Eat now!</a> <a href="#"

class="btn">Later...</a></p>
</div>
</div>
</li>
<li class="span4">
...
</li>
</ul>
Alerty
Podobnie jak okna modalne, alerty dostarczają sposób na wystylizowanie komunikatów dla
użytkownika. Domyślny alert jest dodawany przez stworzenie owinięcia <div> i dodanie klasy .alert
<div class="alert">
<a href="#" class="close" data-dismiss="alert">&times;</a>
<strong>Warning!</strong> Not to be alarmist, but you have now been alerted.
</div>

.alert używa wtyczki alertów jQuery . Aby zamknąć alert, możesz użyć przycisku , który zawiera atrybut
data-dismiss=”alert”. Przeglądarki mobilne Safari i Opera wymagają href=”#” do zamknięcia. Jeśli masz
dłuższy komunikat w swoim alercie, możesz użyć klasy .alert-block . Zapewnia to trochę więcej
wypełnienia powyżej i poniżej zawartości zawartej w alercie, co jest szczególnie przydatne dla
zawartości wielostronicowej.

Są trzy inne opcje dla koloru. Są one dodawane przez użycie .alert-error, .alert-success lub .alert-info

Pasek postępu

Celem paska postępu jest pokazanie ,że zasoby są ładowane, w trakcie lub ,że ma miejsce jakieś
działanie. Domyślny pasek postępu ma jasnoszare tło i niebieski pasek postępu . aby go stworzyć, dodaj
<div> z klasą .progress. Wewnątrz, dodaj pusty <div> z klasą .bar. Dodajemy atrybut stylu z szerokością
wyrażoną jako procenty.
<div class="progress">
<div class="bar" style="width: 60%;"></div>
</div>

Aby utworzyć paskowany pasek postępu, dodaj .progress-stripped do kontenera <div>
<div class="progress progress-striped">
<div class="bar" style="width: 20%;"></div>
</div>

Podobnie jak wersja paskowana paska postępu, możesz animować paski, wyglądające jak specjalne
niebieskie światło.

Oto kod dla animacji pasku postępu
<div class="progress progress-striped active">
<div class="bar" style="width: 40%;"></div>
</div>
Oprócz niebieskiego paska postępu, istnieją opcje dla koloru zielonego, żółtego i czerwonego używając
klas .bar-success, .bar-warning i .bar-designer. Paski postępu mogą być zestawiane wskazując
graficznie wykres rodzaju, przez dodanie wielu elementów razem używając kodu
<div class="progress">
<div class="bar bar-success" style="width: 35%;"></div>
<div class="bar bar-warning" style="width: 20%;"></div>
<div class="bar bar-danger" style="width: 10%;"></div>
</div>

Media Object

Kiedy przeglądasz strony takie jak Facebook czy Twitter, często spotykasz obiekty medialne. Obiekty
te w Bootstrap służą zaoszczędzeniu setek linii kodu, czyniąc go łatwym do dopasowania. Bootstrap
pozostawia ci projektowanie i formatowanie, ale dostarcza ci prostego sposobu na rozpoczęcie zabwy.
Podobnie jak wiele innych narzędzi w Bootstrap, cel media object jest uzyskiwany przez zastosowanie
klas dla pewnego prostego znacznika. Są dwie formy media object : .media i .media-list. Jeśli
przygotowujemy listę gdzie pozycje będą częścią listy nieuporządkowanej, użyjemy .media-list. Jeśli
użyjemy tylko elementów <div>, użyjemy obiektu .media
<div class="media">
<a class="pull-left" href="#">
<img class="media-object" data-src="holder.js/64x64">
</a>
<div class="media-body">
<h4 class="media-heading">Media heading</h4>
<p>...</p>
<!-- Nested media object -->
<div class="media">
...
</div>
</div>
</div>

Aby użyć listy media zmień kontener <div> na <ul> i dodaj klasę .media-list. Ponieważ możesz
zagnieżdżać obiekty media, jest to przydatne dla zaznaczania komentarzy lub innych list.

Poniższy kod tworzy listę mediów
<ul class="media-list">
<li class="media">
<a class="pull-left" href="#">
<img class="media-object" data-src="holder.js/64x64">
</a>
<div class="media-body">
<h4 class="media-heading">Media heading</h4>
<p>...</p>
...
<!-- Nested media object -->
<div class="media">
...
</div>
</div>
</li>
</ul>
Różności
Istnieje kilka komponentów Bootstrap, niektóre dotyczące układu, a inne klas pomocniczych. Pierwszy
z nich to studzienki
Studzienki
Studzienka jest kontenerem <div> , który powoduje ,że zawartość pojawia się jako zapadnięta na
stronie. Aby stworzyć studzienkę , po prostu otocz zawartość którą chcesz wstawić do studzienki <div>
zawierającą klasę .well

<div class="well">
...
</div>

Są dwie dodatkowe klasy, które mogą być użyte w połączeniu z .well: .well-large i .well-small. Mają one
wpływ na wypełnienie, co powoduje zmniejszenie lub zwiększenie w zależności od klasy.

Poniższy kod używa klas well
<div class="well well-large">
Look, I'm in a .well-large!
</div>
<div class="well well-small">
Look, I'm in a .well-small!
</div>
Klasy pomocnicze
Oto kilka klas pomocniczych , które mogą być przydatne
Przeciąganie w lewo
Aby przenieść element w lewo, użyj klasy .pull-left
<div class="pull-left">
...
</div>
.pull-left {
float: left;
}
Przeciąganie w prawo
Aby przenieść element w prawo, użyj klasy .pull-right
<div class="pull-right">
...
</div>
.pull-right {
float: right;

}
Clearfix
Aby wyczyścić pływający element , użyjemy klasy .clearfix. Kiedy mamy dwa elementy o różnych
rozmiarach, które pływają obok siebie, konieczne jest wymuszenie poniższych elementów w poniższym
kodzie lub wyczyszczenie poprzedniej zawartości. Możesz to zrobić w prostym pustym <div> z klasą
:of .clearfix
<div class="clearfix"></div>
.clearfix {
*zoom: 1;
&:before,
&:after {
display: table;
content: "";
}
&:after {
clear: both;
}
}

Wtyczki JavaScript Bootstrap
Bootstrap posiada w pakiecie 13 wtyczek jQuery, które rozszerzają jego funkcje i może dodawać więcej
interakcji na stronie. Aby rozpocząć korzystanie z wtyczek JavaScript nie musisz być zaawansowanym
programistą JavaScript . Faktycznie , dzięki wykorzystaniu Bootstrap Data API, większość wtyczek może
być wywoływanych bez pisania nawet linijki kodu.
Omówienie
Bootstrap może być dołączony do strony w dwóch postaciach, albo skompilowanej albo surowej.
Wszystkie wtyczki Bootstrap są dostępne przy użyciu Data API. Przy tym, nie musisz dołączać
pojedynczej linii JavaScript dla wywołania wtyczki. Zazwyczaj JavaScript leży albo w oddzielnym pliku
albo na dole strony przed zamykającym znacznikiem </body>. Możesz również użyć atrybutu src dla
linku do innego pliku lub możesz zapisać zawartość tego pliku między otwierającym a zamykającym
znacznikiem
<!-- To reference another JavaScript file -->
<script src="assets/js/javaScript.js"></script>
<!-- To write JavaScript to the page -->
<script type="text/javaScript">
function js_alert{
alert('Page has loaded');
}
</script>
Generalnie, najlepiej jest dołączyć wszystkie wywołania JavaScript dla sprawdzenia czy DOM została
załadowany na stronie. Jeśli masz JavaScript spróbuj go zwolnić wcześniej, może to zgubić elementy

jeśli przeglądarka parsuje stronę. Z jQuery, dodanie kontroli jest łatwe do wykonania przez wybranie
document lub całej zawartości strony a potem zastosowanie metody .ready()
$(document).ready(function(){
alert('Page has loaded');
// Once the page has loaded and is ready, an alert will fire.
});
Bootstrap ma Data API, gdzie można zapisać atrybuty danych do HTML strony. Jeśli musisz wyłączyć
Data API, możesz odłączyć te atrybuty przez dodanie poniższej linii JavaScript
$('body').off('.data-api')
Jeśli musisz wyłączyć pojedynczą wtyczkę ,możesz wykonać to programistycznie używając przestrzeni
nazwy wtyczki wraz z przestrzenią nazw data-api
$('body').off('.alert.data-api')
Programowe API
Projektanci Bootstrap wierzą , że powinno się móc używać wszystkich wtyczek w całym JavaScript API.
Wszystkie publiczne API są pojedynczymi , łańcuchowymi metodami
$('.btn.danger').button('toggle').addClass('active')
Wszystkie metody powinny akceptować opcjonalne opcje obiektu, łańcuch, który podaje określoną
metodę, lub nic (co inicjuje wtyczkę z domyślnym zachowaniem)
$("#myModal").modal() // initialized with defaults
$("#myModal").modal({ keyboard: false }) // initialized with no keyboard
$("#myModal").modal('show') // initializes and invokes show immediately
Przekształcenia
Wtyczka przekształcenia dostarcza prostego efektu przekształcenia. Kilka przykładów obejmuje;
 Przesuwanie lub zanikanie w oknach modalnych
 Zanikanie zakładek
 Zanikanie alertów
 Przesuwanie panelu karuzeli
Okna modalne
Okno modalne jest oknem potomny, , które jest umieszczane nad oknem nadrzędnym. Zazwyczaj
celem jest wyświetlenie zawartości z oddzielnego źródła, które może współdziałać bez usuwania okna
nadrzędnego. Okna potomne mogą dostarczać informacji, interakcji lub więcej. Wtyczka modalna jest
prawdopodobnie jedną z najciekawszych cech Bootstrap. Aby stworzyć statyczne okno modalne , użyj
tego kodu
<div class="modal hide fade">
<div class="modal-header">
<button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">
&times;</button>

<h3>Modal header</h3>
</div>
<div class="modal-body">
<p>One fine body…</p>
</div>
<div class="modal-footer">
<a href="#" class="btn">Close</a>
<a href="#" class="btn btn-primary">Save changes</a>
</div>
</div>

Aby wywołać okno modalne, musisz mieć jakiś wyzwalacz. Zwykle używa się przycisku lub linku. Jeśli
spojrzysz na poniższy kod , zobaczysz ,że w znaczniku <a> , href=”myModal” jest oknem modalnym,
który chcesz załadować na stronę. Kod ten pozwala ci stworzyć wiele okien na stronie, a potem mieć
różne wyzwalacze dla każdego z nich. Teraz , by było jasne, nie ładujemy wielu okien modalnych w
tym samym czasie., ale możesz stworzyć wiele na stronie ładując w różnym czasie. Istnieją trzy klasy,
które można wziąć pod uwagę w oknach modalnych. Pierwsza to .modal, która jest po prostu
identyfikacją zawartości <div> jako modal. Drugą jest .hide ., która mówi przeglądarce ,żeby ukryła
zawartość <div> dopóki nie jesteśmy gotowi do jej wywołania. Ostatnią jest klasa .fade. Kiedy okno
modalne jest wyzwalane, będzie powodowała ,że zawartość będzie zanikała lub pojawiała się
<!-- Button to trigger modal -->
<a href="#myModal" role="button" class="btn" data-toggle="modal">Launch demo
modal</a>
<!-- Modal -->
<div id="myModal" class="modal hide fade" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="myModalLabel" aria-hidden="true">
<div class="modal-header">
<button type="button" class="close" data-dismiss="modal"
aria-hidden="true">×</button>
<h3 id="myModalLabel">Modal header</h3>
</div>
<div class="modal-body">
<p>One fine body…</p>
</div>
<div class="modal-footer">
<button class="btn" data-dismiss="modal"
aria-hidden="true">Close</button>
<button class="btn btn-primary">Save changes</button>

</div>
</div>
Zastosowanie
Aby użyć JavaScript Data API, po prostu musisz przekazać kilka atrybutów danych aby włączyć pokaz
slajdów. Aby rozpocząć, należy ustawić data-toggle=”modal” na link lub przycisk, jakiego chcemy użyć
dla wywołania okna modalnego a potem ustawić data-target=”#foo” na ID okna modalnego, jakiego
chciałbyś użyć. Aby wywołać okno modalne, z id=”myModal”, użyj pojedynczej linii JavaScript
$('#myModal').modal(options)
Opcje
Opcje mogą albo być przekazywane poprzez atrybuty danych albo z JavaScript. Aby użyć atrybutów
danych, poprzedzamy opcję name przez data- (np. data-backup=””)
Nazwa : Typ : Domyślnie : Opis
backdrop : boolowski : true : Ustawiany na false jeśli nie chcesz aby okno modalne był zamykane kiedy
użytkownik kliknie poza oknem modalnym.
Keyboard : boolowski : true : Zamyka okno modalne kiedy naciśnięty jest klawisz Escape; ustawiany
na false dla zablokowania.
Show : boolwoski : true : Pokazuje okno modalne kiedy jest inicjalizowane.
remote : ścieżka : false : Używa metidy .laod jQuery , wstrzykującą zawartość do ciała okna modalnego.
Jeśli dodany jest href z poprawnym URL’em, będzie ładowana zawartość.
Metody
Poniżej mamy kilka przydatnych metod używanych z oknami modalnymi
Options
Aktywuje zawartość jako okno modalne. Akceptuje opcjonalne opcje obiektu
.modal(options).
$('#myModal').modal({
keyboard: false
})
Toggle
Ręczne przełączanie okna modalnego
.modal('toggle').
$('#myModal').modal('toggle')
Show
Ręczne otwarcie okna modalnego
.modal('show').
$('#myModal').modal('show')
Hide

Ręczne ukrywanie okna modalnego
.modal('hide').
$('#myModal').modal('hide')
Zdarzenia
Bootstrap dostarcza zdarzeń, jeśli musisz podłączyć się do tej funkcji
Zdarzenie : Opis
show : Zwolnione po wywołaniu metody show
shown : Zwolnione kiedy okno modalne jest widoczne dla użytkownika.
Hide : Zwolnione kiedy instancja metody hide została wywołana.
hidden : Zwolnione kiedy okno modalne po zakończeniu jest ukryte przed użytkownikiem.
Listy rozwijane
Listy rozwijane mogą być dodawane do paska nawigacyjnego, pigułek, zakładek i przycisków
Zastosowanie
Aby użyć listy rozwijanej , dodajemy data-toggle=”dropdown” do linku lub przycisku dla przełączania
listy rozwijanej

Oto kod dla projektującego listy rozwijanej z atrybutami danych
<li class="dropdown">
<a href="#" id="drop" role="button" class="dropdown-toggle"
data-toggle="dropdown">Word <b class="caret"></b></a>
<ul class="dropdown-menu" role="menu" aria-labelledby="drop">
<li><a tabindex="-1" href="#">MAKE magazine</a></li>
<li><a tabindex="-1" href="#">WordPress DevelopmentS</a></li>
<li><a tabindex="-1" href="#">Speaking Engagements</a></li>
<li class="divider"></li>
<li><a tabindex="-1" href="#">Social Media</a></li>
</ul>
</li>
Jeśli musisz zachować nienaruszone linki, (co jest przydatne jeśli przeglądarka nie ma włączonej
JavaScript), używamy atrybutu data-target wraz z href=”#”
<div class="dropdown">

<a class="dropdown-toggle" id="dLabel" role="button"
data-toggle="dropdown" data-target="#" href="/page.html">
Dropdown
<b class="caret"></b>
</a>
<ul class="dropdown-menu" role="menu" aria-labelledby="dLabel">
...
</ul>
</div>
Stosowanie listy rozwijanej poprzez JavaScript
Aby wywołać przełącznik listy rozwijanej przez JavaScript, użyjmy takiej metody
$('.dropdown-toggle').dropdown()
Metoda
Przełącznik listy rozwijanej ma prostą metodę dla pokazania lub ukrycia listy rozwijanej. Nie ma opcji
$().dropdown('toggle')
Scrollspy
Wtyczka Scrollspy pozwala ci skierować się na część strony w oparciu o przewiniętą pozycję. W
podstawowej implementacji, jak przewijanie, możesz dodać klasy .active do paska nawigacyjnego
opartego o pozycję przewijania. Aby dodać wtyczkę Scrollspy poprzez atrybuty danych, dodaj dataspy=”scroll” do elementu, który chcesz szpiegować (zazwyczaj ciało) a data-target=”.navbar” do paska
nawigacyjnego, który chcesz zastosować do zmiany klasy. Do tej prcy, musisz mieć elementy w ciele
strony , która ma pasujące ID linków, które szpiegujesz

Zastosowanie
Dla Scrollspy musisz dodać data-soy=”scroll” do znacznika <body>, wraz z data-target=”.navbar” ,
która odnosi się do elementu , który szpiegujemy
<body data-spy="scroll" data-target=".navbar">...</body>
W pasku nawigacyjnym, musisz mieć kotwicę strony, która będzie służyła jako wskaźnik do elementu
dla szpiegowania
<div class="navbar">
<div class="navbar-inner">
<div class="container">
<a class="brand" href="#">Jake's BBQ</a>

<div class="nav-collapse">
<ul class="nav">
<li class="active"><a href="#">Home</a></li>
<li><a href="#pork">Pork</a></li>
<li><a href="#beef">Beef</a></li>
<li><a href="#chicken">Chicken</a></li>
</ul>
</div><!-- /.nav-collapse -->
</div>
</div><!-- /navbar-inner -->
</div>
Użycie przez JavaScript
Jeśli wolisz wywoływać scrollspy z JavaScript zamiast używać atrybutów danych, możesz to zrobić przez
wybranie elementu do szpiegowania, a potem wywołać funkcję scrollspy()
$('#navbar').scrollspy()
Metoda .scrollspy(‘refresh’)

Kiedy wywołujesz scrollspy poprzez metodę JavaScript, musisz wywołać metodę .refresh dla
zaktualizowania DOM. Jest to przydatne jeśli elementy DOM zostały zmienione
$('[data-spy="scroll"]').each(function () {
var $spy = $(this).scrollspy('refresh')
});
Opcje
Opcje mogą być przekazywane przez atrybuty danych lub JavaScript. Dla atrybutów danych ,
poprzedzamy nazwę opcji data-, jak w data-offset =””
Opcja offset jest poręczna kiedy używamy stałego paska nawigacyjnego. Będziesz chciała przesunąć
przewijanie o 50 pikseli taka by można było poprawnie odczytać czas

Zdarzenie
Zdarzenie : Opis
activate : To zdarzenie jest zwalniane kiedy nowa pozycja jest aktywowana przez scrollspy
Przłączalne zakładki
Przez połączenie kilku atrybutów danych, możesz łatwo stworzyć interfejs zakładkowy. Aby to zrobić ,
należy stworzyć interfejs nawigacyjny, a potem owinąć zawartość zakładek wewnątrz <div> z klasy .tabcontent.
<ul class="nav nav-tabs">
<li><a href="#home" data-toggle="tab">Home</a></li>
<li><a href="#profile" data-toggle="tab">Profile</a></li>
<li><a href="#messages" data-toggle="tab">Messages</a></li>
<li><a href="#settings" data-toggle="tab">Settings</a></li>
</ul>
<div class="tab-content">
<div class="tab-pane active" id="home">...</div>
<div class="tab-pane" id="profile">...</div>
<div class="tab-pane" id="messages">...</div>
<div class="tab-pane" id="settings">...</div>
</div>
Zastosowanie
Aby włączyć zakładki, możesz użyć Data API lub użyć bezpośrednio JavaScript. Z Data API. Musisz dodać
data-toggle do kotwic. Docelowa kotwica będzie aktywowała element, które ma klasę .tab-pane i
względny ID. Alternatywnie, data-target=”” może być używany zamiast href=”#” dla zastosowania tego
samego działania. Oto jeden ze sposobów włączenia zakładek
$('#myTab a').click(function (e) {
e.preventDefault();
$(this).tab('show');

})

Oto przykład różnych sposobów dla aktywowania zakładek
$('#myTab a[href="#profile"]').tab('show'); // Select tab by name
$('#myTab a:first').tab('show'); // Select first tab
$('#myTab a:last').tab('show'); // Select last tab
$('#myTab li:eq(2) a').tab('show'); // Select third tab (0-indexed)
Zdarzenia
Panel zakładek ma dwa różne zdarzenia , które mogą być do nich dołączane
Zdarzenie : Opis
Show : To zdarzenie jest zwal na pokazanej zakładce, ale zanim nowa zakładka nie zostanie pokazana.
Użyj event.target i event.relatedTarget w celu aktywowania pokazanej zakładki i poprzednio
aktywowanej zakładki, odpowiednio.
shown : To zdarzenie jest zwalniane na pokazanej zakładce, ale przed pokazaniem nowej zakładki. Użyj
event.target i event.relatedTarget w celu aktywowania pokazanej zakładki i poprzednio aktywowanej
zakładki, odpowiednio
A oto przykładowy kod metody shown
$('a[data-toggle="tab"]').on('shown', function (e) {
e.target // activated tab
e.relatedTarget // previous tab
})
Podpowiedzi
Podpowiedzi są przydatne kiedy musisz opisać link lub (używane w połączeniu ze znacznikiem <abbr>)
dostarczyć definicji dla skrótu. Wtyczka został pierwotnie oparty o wtyczkę jQuery.tipsy napisaną przez
Jasona Frame. Podpowiedzi zostały zaktualizowane do pracy bez obrazów, animacji z animacją CSS, i
pracy z Bootsptrap JavaScript API

Zastosowanie
Aby dodać podpowiedź, dodajemy rel=”tooltip” do znacznika kotwicy. Tytuł kotwicy będzie tekstem
podpowiedzi. Poniższe dwa przykłady pokazują jak zrobić to w Data API i JavaScript , odpowiednio
<a href="#" rel="tooltip" title="This is the tooltip">Tooltip Example</a>
$('#example').tooltip(options)
Opcje
Podobnie jak wszystkie wtyczki, są opcje , które mogą być dodane poprzez DataAPI Bootstrap lub
wywoływane przez JavaScript. Wszystkie opcje muszą być poprzedzone data-. Tak więc , opcja title,
stanie się data-title

Nazwa : Typ : Domyślnie : Opis
animation : boolwoski : true : Stosuje przejście zanikania CSS dla podpowiedzi.
html : boolwoski : false : Wstawia HTML do podpowiedzi. Jeśli false, będzie używana metoda text
jQuery dla wstawienia zawartości do DOM. Używamy text jeśli obawiamy się ataku XSS.
placement : string/function : ‘top’ : Określa jak spozycjonować podpowiedź (tzn. góra, dół, prawo lub
lewo).
selector : string : false : Jeśli obecny jest selektor, obiekty podpowiedzi będą delegowane do
określonych zadań
title : string/function : '' : Tytuł opcji jest domyślną wartością tytułu jeśli atrybut title nie jest obecny.
trigger : string : ‘hover’ : Definiuje jak podpowiedź jest wyzwalana : kliknięcie, najechanie,
podświetlenie lub.
delay : number/object : 0 : Opóźnienie pokazywania i ukrywania podpowiedzi w milisekundach – nie
stosuje się do ręcznego typu wyzwalania. Jeśli dostarczamy liczbę, opóźnienie jest stosowane zarówno
do pokazania jak i ukrywania
Metody
Oto kilka przydatnych metod dla podpowiedzi
Options
Dołączenie uchwytu podpowiedzi do zbioru elementów
$().tooltip(options)
Show
Ujawnienie elementu podpowiedzi
$('#element').tooltip('show')
Hide
Ukrycie elementu podpowiedzi
$('#element').tooltip(hide')
Toggle
Przełącza element podpowiedzi
$('#element').tooltip('toggle')
Destroy
Ukrywa i niszczy element podpowiedzi
$('#element').tooltip('destroy')
Popover
Popover to rodzeństwo podpowiedzi, oferujące rozszerzony widok z nagłówkiem. Dla aktywowania
popover, użytkownik musi tylko najechać kursorem nad element. Zawartość popover może być w
całości zainstalowana przy użyciu Data API Bootstrap. Ta metoda wymaga podpowiedzi

Użyj poniższego kodu dla umieszczenia popover
<a href="#" class="btn" rel="popover" title="Using Popover"
data-content="Just add content to the data-content attribute.">Click Me!</a>
Zastosowanie
Aby włączyć popover przez JavaScript, użyj funkcji .popover , przekazanej w dowolnej opcji, jakiej
możesz potrzebować
$('#example').popover(options)
Opcje
Wszystkie opcje mogą być przekazane poprzez Data API Bootstrap lub bezpośrednio przez JavaScript
Nazwa : Typ : Domyślnie : Opis
Animation : Boolean : true : Stosuje przejście zanikania do podpowiedzi.
Html : Boolean : false :Wstawia HTML do popover. Jeśli false, będzie użyta metoda text jQuerydla
wstawienia zawartości do DOM. Używamy text jeśli martwi nas atak XSS.
placement : string : function : right
Określa pozycję popover (tj., góra, dół, lewo, prawo) : selector : string : false
Jeśli jest selektor, obiekty podpowiedzi będą delegowane do określonych zadań : trigger : string : click
Jak popover jest wyzwalany (tj., kliknięcie, najechanie, podświetlenie, ręcznie) : title : string : function
'' : Domyślna wartość tytułu jeśli atrybut titlenie jest obecny : content : string
function : '' : Domyślna wartość zawartości jeśli atrybut datacontent nie jest obecny : delay
numer : object : 0 : Opóźnienie pokazania i ukrycia popover w milisekundach—nie ma zastosowanie w
trybie ręcznym. Jeśli jest liczba, opóźnienie stosuje się do pokazania/opóźnienia. Struktura obiektu to
: delay: {show: 500, hide:100 }.
Metody
Oto kilka przydatnych metod dla popover
Options

Inicjalizuje popover dla elementu zbioru
$().popover(options)
Show
Ujawnia element popover
$('#element').popover('show')
Hide
Ukrywa element popover
$('#element').popover('hide')
Toggle
Przełącza elementy popover
$('#element').popover('toggle')
Destroy
Ukrywa i niszczy element popover
$('#element').popover('destroy')
Alerty
Z Data API, łatwo jest dodać obsługę komunikatów alertów

Zastosowanie
Możesz zamknąć alert ręcznie z JavaScript metodą .alert() lub użyć atrybutów danych w połączenia z
kotwicą lub przyciskiem. Tu mamy obsługę JavaScript
$(".alert").alert()
a tu Data API
<a class="close" data-dismiss="alert" href="#">&times;</a>
Metoda klasy
Aby zezwolić na zamknięcie wszystkich alertów, dodaj następującą metodę. Aby zezwolić na
animowane zamykanie alertów, upewnij się, że mają już zastosowane klasy .fade i .in
$(".alert").alert('close')

Zdarzenia
Są dwa zdarzenia, które mogą być powiązane z klasą alert
Zdarzenie : Opis
close : Zdarzenie to jest zwalniane bezpośrednio kiedy wywoływana jest instancja metody close.
closed To zdarzenie jest zwalniane gdy alert został zamknięty (będzie czekało na przejście CSS aby
zakończyć).
Na przykład, jeśli chciałbyś wywołać funkcję po zamknięciu alertu, możesz użyć takiej funkcji
$('#my-alert').bind('closed', function () {
// do something…
})
Przyciski
Z Bootstrap, nie musisz robić nic aby działały jaki linki lub przyciski w formularzu. Dzięki tej wtyczce
możesz dodawać jakąś interakcję, taką jak stan ładowania lub grupa przycisków z paskiem
narzędziowym.
Stan ładowania
Aby dodać stan ładowania do przycisku, po prostu dodajemy data-loading=”Loading…” jako atrybut
przycisku
<button type="button" class="btn btn-primary" data-loading-text="Loading...">
Submit!</button>
Kiedy przycisk zostaje wciśnięty, dodawana jest clasa .disabled, powodując, że nie może być one dalej
klikany

Pojedynczy przełącznik
Kiedy klikamy przycisk z atrybutem data-toggle=”buton” , dodawana jest klasa .active
<button type="button" class="btn btn-primary" data-toggle="button">Toggle
</button>

Przyciski checkbox

Przyciski mogą działać jak checkboxy, pozwalając użytkownikowi wybrać wiele opcji w grupie
przycisków. Aby dodać tą funkcję , dodajemy add-toggle=”buttons-checkbox” dla stylu checkbox w
.btn-group
<div class="btn-group" data-toggle="buttons-checkbox">
<button type="button" class="btn btn-primary">Left</button>
<button type="button" class="btn btn-primary">Middle</button>
<button type="button" class="btn btn-primary">Right</button>
</div>

Przyciski radiowe
Przyciski radiowe funkcjonują podobnie do checkboxów. Podstawowa różnicą jest to ,że przycisk
radiowy nie pozwala na wielokrotny wybór – tylko jeden przycisk w grupie może być zaznaczony .Aby
dodać styl radiowy przełączania w btn-group, dodajemy data-toggle=”buttons-radio”:
<div class="btn-group" data-toggle="buttons-radio">
<button type="button" class="btn btn-primary">Left</button>
<button type="button" class="btn btn-primary">Middle</button>
<button type="button" class="btn btn-primary">Right</button>
</div>

Zastosowanie
Metoda .button może być zastosowana do dowolnej klasy lub ID. Aby włączyć wszystkie przyciski w
.nav-tabs przez JavaScript, dodaj poniższy kod
$('.nav-tabs').button()
Metody
Poniższe metody są przydatne do użycia z przyciskami
Toggle
Przełącza do stanu push. Daje to wrażenie ,że został aktywowany
Loading
Kiedy mamy ładowanie, przycisk jest zablokowany a tekst jest zmieniony w opcji atrybutem dataloading-text

<button type="button" class="btn" data-loading-text="loading stuff..." >...
</button>
Reset
Przywraca stan przycisku, przechodząc z powrotem do oryginalnej treści. Metoda ta jest przydatna
kiedy musimy przywrócić przycisk do stanu poprzedniego
$().button('reset')
String
Łańcuch w tej metodzie odnosi się do dowolnego łańcucha zadeklarowanego przez użytkownika
$().button('string')
Aby zresetować stan przycisku i przywrócenie nowej zawartości, użyj metody string
<button type="button" class="btn" data-complete-text="finished!" >...</button>
<script>
$('.btn').button('complete')
</script>

Collapse
Wtyczka collapse sprawia ,że łatwo jest zwinąć podział strony.

Poniższy kod tworzy zwijalną grupę
<div class="accordion" id="accordion2">
<div class="accordion-group">
<div class="accordion-heading">
<a class="accordion-toggle" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion2"
href="#collapseOne">
Collapsible Group Item #1

</a>
</div>
<div id="collapseOne" class="accordion-body collapse in">
<div class="accordion-inner">
Anim pariatur cliche...
</div>
</div>
</div>
<div class="accordion-group">
<div class="accordion-heading">
<a class="accordion-toggle" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion2"
href="#collapseTwo">
Collapsible Group Item #2
</a>
</div>
<div id="collapseTwo" class="accordion-body collapse">
<div class="accordion-inner">
Anim pariatur cliche...
</div>
</div>
</div>
</div>
...
Możesz również użyć atrybutów danych dla uczynienia całej zawartości zwijalną
<button type="button" class="btn btn-danger" data-toggle="collapse"
data-target="#demo">
simple collapsible
</button>
<div id="demo" class="collapse in"> … </div>
Zastosowanie
Poprzez atrybuty danych
Podobnie jak wszystkie wtyczki, które używają Data API, możesz dodać wszystkie potrzebne znaczniki
bez pisania jakiegokolwiek JavaScript. Dodajemy data-toggle=”colapse” i data-target do dokumentu
dla automatycznego przypisania kontroli zwijalności elementów. Atrybut data-target będzie
akceptował selektor CSS dla zastosowania dla zastosowania zwijania. Pamiętaj aby dodać klasę
.collapse dla elementu zwijalnego. Jeśli będziesz chciał mieć domyślnie otwarte, dołącz dodatkową
klasę .in.
Poprzez JavaScript
Metoda collapse może być aktywowana przez JavaScript
$(".collapse").collapse()
Opcje
Opcje mogą być przekazywane poprzez atrybuty danych lub JavaScript
Nazwa : Typ : Domyślne : Opis

parent : selector : false : Jeśli jest selektor, wtedy wszystkie elementy zwijalne pod określonym
elementem nadrzędnym będą zamkniętę kiedy ten element zwijalny jest pokazany.
toggle : Boolean : true : Przełącza elemnt zwijalny przy wywołaniu.
Metody
Poniższe metody są przydatne przy elementach zwijalnych
Options
Aktywują zawartość jako element zwijalny. Akceptują opcjonalne opcje obiektu
.collapse(options)
Toggles
Przełącza element zwijalny do pokazania lub ukrycia
$('#myCollapsible').collapse({
toggle: false
})
.collapse('toggle')
Show
Pokazuje element zwijalny
.collapse('show')
Hide
Ukrywa element zwijalny
.collapse('hide')

Zdarzenia
Są cztery zdarzenia , które mogą być dołączane do wtyczki collapse
Zdarzenia : Opis
show : To zdarzenie jest zwalniane bezpośrednio kiedy wywoływana jest metoda show.
shown : To zdarzenie jest zwalniane kiedy element zwijalny jest widoczny dla użytkownika.
hide : To zdarzenie jest wyzwalane bezpośrednio kiedy wywoływana jest metoda hide.
hidden : To zdarzenie jest zwalniane kiedy element zwijalny został ukryty przed użytkownikiem.
Po zwinięciu <div>, możesz użyć poniższego kodu dla wykonania funkcji
$('#myCollapsible').on('hidden', function () {
// do something…
})
Karuzela

Karuzela Bootstrap jest elastycznym, responsywnym sposobem dodawania slidera do strony. Oprócz
bycia responsywnym, zawartość jest dość elastyczna dla obrazków, iframes, wideo i innego typu
zawartości.

Poniższy kod tworzy karuzelę Bootstrap
<div id="myCarousel" class="carousel slide">
<!-- Carousel items -->
<div class="carousel-inner">
<div class="active item">…</div>
<div class="item">…</div>
<div class="item">…</div>
</div>
<!-- Carousel nav -->
<a class="carousel-control left" href="#myCarousel" data-slide="prev">&lsaquo;</a>
<a class="carousel-control right" href="#myCarousel" data-slide="next">&rsaquo;</a>
</div>
Zastosowanie
Aby zaimplementować karuzelę, musisz tylko dodać kod z powyższym znacznikiem. Nie ma potrzeby
atrybutów danych, tylko prosty projekt klasy. Możesz ręcznie wywołać karuzelę z JavaScript, używając
kodu
$('.carousel').carousel()
Opcje
Opcje mogą być przekazywane przez atrybuty danych lub przez JavaScript.
Nazwa : Typ : Domyślnie : Opis

Interval : numer : 5000 : Ilość czasu opóźnienia między automatycznym cyklem elementu. Jeżeli false,
karuzela nie będzie cykliczna automatycznie
pause : string : “hover” : Wstrzymuje cykl karuzeli przy mouseenter i przywraca cyklicznośc karuzeli na
mouseleave
Metody
Poniższe metody są przydatnym kodem karuzeli
Options
Inicjalizuje karuzelę z opcjonalnym obiektem options i uruchamia cykl pozycji
$('.carousel').carousel({
interval: 2000
})
Cycle
Przejście pozycji karuzeli od lewej do prawej
.carousel('cycle')
Pause
Zatrzymuje karuzelę przed przechodzeniem przez pozycje
.carousel('pause')
Number
Cykl karuzeli do określonej ramce
.carousel('number')
Prev
Przejście do poprzedniej pozycji
.carousel('prev')
Next
Przejście do kolejnej pozycji
.carousel('next')
Zdarzenia
Karuzela ma dwa zdarzenia , które mogą być dołączone
Zdarzenie : Opis
Slide : To zdarzenie jest wyzwalane bezpośrednio kiedy wywoływana jest instancja metody slide.
slid : : To zdarzenie jest wyzwalane kiedy karuzela całkowicie zakończyła przejście
Typeahead

Typehead pozwala ci tworzyć wpisywanie z wyprzedzeniem w polach formularza. Na przykład, możesz
mieć wcześniej wpisane stany w polu Stany, lub z JavaScript, pobrać wynik wyszukiwania używając
wywołania AJAX

Zastosowanie
Używając Data API, możesz dodać źródła poprzez atrybut data-source. Pozycje powinny być
wylistowane albo w tablixy JSON albo w funkcji
<input
type="text"
class="span3"
data-provide="typeahead"
data-items="4"
data-source="[
'Alabama',
'Alaska',
'Arizona',
'Arkansas',
'California',
...
]"
>
Aby wywołać ją z JavaScript, użyj poniższej metody
$('.typeahead').typeahead()
Opcje
Nazwa : Typ: Domyślnie : Opis
source : array,function : [ ] : Źródło danych do kwerendy. Może być tablicą łańcuchów lub funkcji.
Funkcja jest przekazywana przez dwa argumenty : wartość kwerendy w polu wprowadzania i proces
wywołania zwrotnego. Funkcja może być używana synchronicznie przez powrót do źródła danych
bezpośrednio lub asynchronicznie poprzez pojedynczy argument w procesie wywołania zwrotnego.
items : numer : 8 : Maksymalna liczba pozycji wyświetlanych w liście rozwijanej.
minLength : number : 1 : Minimalna długość znaku potrzebnego przed wyzwoleniem sugestii
autouzupełniania.
matcher : function : case insensitive : Metoda używana do określenia czy kwerenda pasuje do pozycji.
Akceptuje pojedynczy argument , pozwalając na przetestowanie zapytań. Dostęp do bieżącego
zapytania przez this.query. Zwraca wartość boolowską true jeśli zapytanie jest dopasowane.

sorter : function : exact match, case sensitive, case insensitive : Metoda używana do sortowania
wyników autouzupełniania. Akceptuje pojedynczy argument pozycji i ma zakres instancji typeahead
Odnosimy się do bieżącego zapytania przez this.query.
updater : function : returns selected item : Metoda używana do zwracania wybranej pozycji. Akceptuje
pojedynczy argument pozycji i ma zakres instancji typeahead.
Highlighter : function : highlights all default matches : Metoda używana do podświetlenia wyników
autouzupełniania. Akceptuje pojedynczy argument pozycji i ma zakres instancji typeahead. Powinna
zwracać HTML.
Affix
Wtyczka affix pozwala <div> na bycie przyczepionym na stronie.
Zastosowanie
Aby zastosować wtyczkę affix dla <div> , możesz użyć albo atrybutów danych albo użyć bezpośrednio
JavaScript. Zauważ ,że musisz umieścić element tak aby można było podłączyć go do strony. Pozycja
jest kontrolowana prze atrybut data-spy, używając albo affix, affix-top lub affix-bottom. Potem możesz
użyć data-offset dla obliczenia pozycji przewijania
<div data-spy="affix" data-offset-top="200">
...
</div>
Opcje
Nazwa : Typ : Domyślnie : Opis
offset : number/function/object : 10 : Piksele przesunięcia ekranu kiedy wyliczamy pozycję
przewinięcia. Jeśli mamy pojedynczą liczbę, przesunięcie będzie zastosowane zarówno do górnego jak
i dolnego kierunku.

Korzystanie z Bootstrap
Projekt GitHub
Podobnie jak wiele projektów open source, moc Bootstrap pochodzi nie tylko od projektantów, ale
także od społeczności projektantów, które go wspierają. GitHub jest repozytorium kodu dla dużych
projektów. Bootstrap można pobrać jako archiwum .zip lub można go pobrać używając git. Bootstrap
i wiele innych projektów zarządzają wszystkim używając GitHub, który jest repozytorium kodu online
dla projektów git. Aby pobrać źródło Bootstrap, uruchom poniższe polecenie w linii poleceń:
$ git clone https://github.com/twitter/bootstrap.git
Dopasowywanie Bootstrap
Możesz pobrać źródło lub jeśli chcesz łatwo dopasować kolory, rozmiar lub wtyczki, możesz
wykorzystać stronę internetową Bootstrap. Używając strony dopasowania

możesz decydować jakich komponentów potrzebujesz. Możesz również skonfigurować zmienne LESS.
Użycie LESS
Jest kilka różnych sposobów użycia LESS z Bootstrap. Pierwszy , i być może najłatwiejszy, to użycie
preprocesora ,takiego jak CodeKit lub SimpLESS. Możesz użyć tych narzędzi do obserwowania pewnych
plików lub folderów. Wtedy kiedy zapiszesz dowolny z tych plików, stworzysz główne pliki CSS. Oprócz
użycia tradycyjnych technik CSS, możesz użyć zaawansowanych funkcji dla dynamicznej zmiany
wyglądu strony przez zmianę kilku zmiennych

LESS jest językiem dynamicznych styli dla pisania CSS. Pozwala ci to pisać zmienne , funkcje i miksów
dla CSS. Folder /less Bootstrap ma kilka plików ,ale dla ustawień globalnych, sprawdź pliki
variables.less i mixins.less. W pliku variables.less, znajdziesz wszystkie zmienne globalne dla Bootstrap.
Powiedzmy ,że chcesz zmienić kolor wszystkich linków. Powinieneś zaktualizować LESS dla kompilacji
CSS a wszystkie linki zmienią kolor
/* Old Code */
@linkColor: #08c;
@linkColorHover: darken(@linkColor, 15%);
/* New Code */
@linkColor: #7d00cc;
@linkColorHover: darken(@linkColor, 15%);
Teraz wszystkie linki są zmienione na kolor purpurowy, a przyciski i inne elementy interfejsu, wywołane
dla @linkColor będą zaktualizowane przez twoją stronę.
Fragmenty tekstu
Dla szybkiego projektowania stron Bootstrap, dobrze jest użyć Sublime Text2 a fragmenty Bootstrap,
z DEVtellect na GitHub. Sprawia to ,że dodanie jakiegokolwiek elementu jest tak łatwe jak dodanie
skrótu klawiaturowego

Aby zainstalować fragmenty , sklonuj repozytorium git do swojego folderu pakietów
git clone git@github.com:devtellect/sublime-twitter-bootstrap-snippets.git
Szablony Photoshop
Oprócz fragmentów, jest kilka dokumentów Photoshop wszystkich elementów znaczników Bootstrap.
Ich funkcje to:
 Regulowane kolory
 Oddzielne warstwy
 Oparte na wektorach

POBIERANIE I USTAWIANIE
W kilku prostych krokach ustawimy razem podstawową stronę startową , wyposażoną w ramach
środowiska Twitter Bootstrap ,w arkusze stylów, ikony i wtyczki JavaScript. Twitter Bootstrap to coś
więcej niż zbiór kodu. Jest to społeczność online .Aby rozpocząćm będziemy musieli zapoznać się ze
stroną bazową Twitter Bootstrap :
http://twitter.github.com/bootstrap/
Tu znajdziemy :



Dokumentację : Jeśli to twoja pierwsza wizyta, musisz spędzić trochę czasu na uważnym
przestudiowaniu strony, przyjrzeniu się komponentom, przeczytaniu informacji szczegółowo
Przycisk pobierania : Możesz pobrać najnowsze wersje CSS, wtyczek JavaScript i ikon ,
skompilowanych i gotowych do działania.

1. Przejdź na stronę główną Bootstrap
2. Kliknij przycisk Download Bootstrap
3. Zlokalizuj pobrany plik i rozpakuj go. Powinieneś otrzymać folder nazwany po porostu
bootstrap. Wewnątrz tego folderu powinieneś znaleźć foldery i pliki jak poniżej

4. Na stronie domowej , kliknij główną pozycję nawigacji : Get started
5. Przewiń w dół
aby przejść di nagłówka Examples. Link bezpośredni to :
http://twitter.github.com/bootstrap/getting-started. html#examples
6. Kliknij prawym klawiszem myszki i pobierz przykład oznaczony Basic Marketing Site. Zauważysz
, że jest to plik HTML, nazwany hero.html
7. Zapisz (lub przenieś) go do głównego folderu bootstrap , tuż obok folderów o nazwie css, img
i js
8. Zmień nazwę pliku na index.html (standardowa nazwa). Powinieneś teraz zobaczyć coś
podobnego do poniższego

9. Następnie musimy zaktualizować linki do arkuszy styli. Dlaczego? Kiedy pobraliśmy szablon
pliku startowego, zmieniliśmy związki między tym plikiem i jego arkuszami styli. Musimy
pozwolić mu poznać, gdzie może znaleźć arkusze stylów w nowej strukturze plików
10. Otwórz index.html (dawniej hero.html) w swoim edytorze kodu
Potrzebujesz edytora kodu?
Windows : Notepad++ (http://notepad-plus-plus.org/download/)
Mac : TextWrangler (http://www. barebones.com/products/textwrangler/)
11. Znajdź te linie w górnej części tego pliku (linie 11018 w wersji 2.0.2)

12. Zaktualizuj atrybut href w obu znacznikach link na : href=”css/bootstrap-responsive.css”
13. Zapisz zmiany

Otwórz plik w przeglądarce (Kliknij dwukrotnie na index.html). Powinieneś zobaczyć coś takiego

Jeśli masz z tym jakieś problemy, spójrz na powyższe kroki, i sprawdź jeszcze raz to:
- Czy foldery i pliki znajdują się we właściwych miejscach (krok 3)
- Czy zaktualizowałeś w index.html atrubut href w obu linkach arkuszy stylów (Linie 11 i 18 w Twitter
Bootstrap 2.1.0
Oczywiście nie jest to jedyny sposób organizowania plików. Niektórzy wolą umieszczać pliki arkuszy
stylów, obrazki i pliki JavaScript wewnątrz dużego folderu nazwanego assets lub library. Sposób naszej
organizacji zalecany jest przez projektantów , którzy związani są z HTML 5 Boilerplate. Zaletą takiego
podejścia jest to ,że zmniejsza się długość ścieżki do naszych zasobów na stronie. Zatem, kiedy inni
mają ścieżkę do obrazka tła jak ta : url('assets/img/bg.jpg'); , w naszym schemacie wyglądać to będzie
tak : url('img/bg.jpg');. To nie ma znaczenia dla pojedynczej linii kodu, Jednak, kiedy rozważymy ,że
może być wiele linków do arkuszy styli , plików JavaScript i obrazków działających w całej witrynie,
redukcja ścieżki nawet o kilka znaków może być pomocna.

Nagłówki , linki i przyciski
Jeśli znasz się na HTML, szybko będziesz mógł ocenić próbkę zawartości pliku index.html. Ale jest kilka
określonych możliwości Bootstrap, na które powinieneś zwrócić uwagę. Jeśli nie znasz HTML polecam
samouczki internetowe na ten temat, jak również samouczki dotyczące CSS, co pozwoli ci lepiej
zrozumieć podstawy Twitter Bootstrap.

Zwróć uwagę na nagłówki i klasę hero-unit. Dokonamy tu własnych modyfikacji w oparciu o własne
nagłówki. W otwartym w edytorze pliku index.html, przewiń w dół gdzieś do linii 76, gdzie znajdziesz
nagłówek h1 , <h1>Hello world!</h1>. Przewiń w dół a zobaczysz parę nagłówków h2 w liniach 84, 89
i 94 (mniej więcej) Zwróć uwagę ,że dokładne numery linii i pewnych elementów mogą zmienić się w
przyszłych wersjach Twitter Bootstrap. Zauważ ,że nagłówki stają się znacznie większe kiedy są
zagnieżdżone wewnątrz div klasy hero-unit. Wracając do pierwszego nagłówka h1, zobaczysz poniższą
strukturę znacznika
<div class="hero-unit">
<h1>Hello, world!</h1>
<p>This is a template ...</p>
...
</div>
Klasa hero-unit wywołuje w Bootstrap zasady CSS, które skalują rozmiar czcionek, tworzą wiadomość
powitalną ,której nie można przegapić. Pamiętaj ,że te rzeczy nie są zbyt duże poza hero-unit w
nagłówkach i akapitach poniżej. Teraz nadszedł czas aby dopasować własną zawartość!
1. Wyedytuj nagłówek h1 i dodaj znacznik <small> wewnątrz niego. Wyedytuj tekst do odczytania
dodając znacznik small, jak poniżej
<h1>Welcome to my site! <small>I think you'll like it.</small></ h1>
2. Zapisz plik, potem obejrzyj go w przeglądarce (odśwież ,jeśli zachodzi taka potrzeba)
Zobaczysz styl Bootstrap dla tekstu między znacznikami small w sposób, że można go nazwać pseudopodnagłówkiem

Można również dostarczyć podobnego do <small> pseudo-podnagłówka wewnątrz wszystkich
nagłówków , od h2 do h6 (Zobacz bootstrap.css dla styli dla h1, small i innych). Jest to jeden z małych
detali, który sprawia ,że Twitter Bootstrap jest tak przyjemny w użyciu. Możemy również podłączyć
linki do przycisków. Zauważ jak łatwo jest zmienić standardowy link w przyciski w Twitter Bootstrap
1. Podejrzyj index.html w edytorze, przewiń w dół , poniżej komentarza <! - - Example row of
columns - -> i spójrz na przykładowy nagłówek h2 i akapit
2. Zobaczysz to poniżej. Zwróć uwagę na klasę
<p><a class="btn" href="#">View details &raquo;</a></p>
W przeglądarce, efekt będzie podobny do tego!

Całą magię tworzy klasa „btn” (możesz przeszukać bootstrap.css aby zobaczyć odpowiednie style)

3. Poeksperymentuj z tymi klasami przycisków
4. Teraz przewiń index.html w edytorze aby znaleźć próbkę linku wewnątrz div klasy hero-unit, i
zauważ klasy używane przez ten link
<p><a class="btn btn-primary btn-large">Learn more &raquo;</a></p>
Klasa btn-primary nadaje temu przyciskow niebieski kolor, a btn-large zwiększa jego rozmiar
Jest więcej gotowych dostępnych rozmiarów i kolorów, na które powinieneś poświęcić kilka minut .
Dostępne klasy to:
Kolory :
btn-primary
btn-info
btn-success
btn-warning
btn-danger
btn-inverse
Sizes
:btn-large
btn-small
btn-mini
Te
i
inne
style
możesz
znaleźć
w
dokumentacji
http://twitter.github.com/bootstrap/base-css. html#buttons.

Twitter

Bootstrap

:

Jak widzieliśmy, Twitter Bootstrap dostarcza szeregu przydatnych styli dla potrzeb występujących
okoliczności – w tym kilka opcji, które możesz rozważyć jako przydatne dla Ciebie. Jeśli nie
przeczytałeś dokładnie dokumentacji Twitter Bootstrap, zrób to teraz, Dowiesz się też wiele , otwierając
i czytając plik bootstrap.css. Kiedy będziesz gotowym będziesz mógł zbudować własny schemat
kolorów używając strony Customize Twitter Bootstrap, która znajduje się w dokumentacji tu :
http://twitter.github.com/bootstrap/customize.html . Tam zobaczysz opcje dla dostosowania kilku
rzeczy. Jeśli chcesz skupić się na kolorystyce, przewiń do odpowiedniej sekcji - Customize Variable.
Zaktualizuj zmienne koloru żądanymi wartościami, i kliknij duży przycisk Customize and Download na
dole aby uzyskać zmodyfikowaną wersję Bootstrap! Dostosowanie będzie ważne , ponieważ pomoże ci
odróżnić się od innych stron Bootstrap. Jednak najpierw musimy zapoznać się z podstawami. Następne
w kolejce będzie eksperymentowanie z układem strony przy użyciu wspaniałego systemu siatki Twitter
Bootstrap

Układ
Jednym z wiecznych problemów projektowania stron internetowych jest uzyskanie układu zgodnego
ze wszystkimi przeglądarkami. Z biegiem lat, zostały opracowane środowiska dla rozwiązania tego
problemu. Twitter Bootstrap dysponuje odmianą popularnego systemu siatki 960. Dla porównania ,
system siatki Bootstrap oferuje prostszą składnię . Jest również responsywny, więc układ może

dostosowywać się do urządzeń o różnych wymiarach, od komputerów stacjonarnych do tabletów i
urządzeń przenośnych. Wkrótce użyjemy systemu siatki dla stworzenia kilku nowych stron dla naszej
domyślnej strony. Najpierw jednak zapoznajmy się z podstawowymi funkcjami systemu siatki
Bootstrap. Zaczniemy od stworzenie strony, której będziemy używali jako „Layout Playground”
1. Tworzymy kopię index.html, i nazywamy nowy plik layout.html. (Upewnij się ,że ten nowy plik
leży w tym samym folderze co index.html)

2. Otwórz layout.html w edytorze kodu
3. Dostosuj zawartość znacznika title, tak byś mógł go łatwo rozpoznać , kiedy zostanie otwarty
w przeglądaece. Może to być coś podobnego do tego : <title>Layout Playground | My
Bootstrap Site</title>
4. Dostosuj również zawartość znacznika h1, czyniąc podobnie. (Znajdziesz go w przybliżeniu w
linii 59, wewnątrz znacznika div klasy hero-unit
<!-- Main hero unit for a primary marketing message or call to action -->
<div class="hero-unit">
<h1>Layout Playground</h1>
5. Otwórz layout.html w przeglądarce. Powinieneś zobaczyć zawartość i układ takie jak poniżej

Plac zabaw już gotowy. Czas zacząć robić coś zabawnego

Teraz nie będziemy eksperymentowali ze wszystkimi możliwościami. Ale przez chwilę
poeksperymentujemy z pewną podstawową opcją dla ustawienia wierszy i kolumn o różnych
szerokościach

1. W layout.html , znajdź komentarz <!-- Example row of columns --> (Powinien być w linii
64)

2. Poniżej znajdziesz takie linie
<div class="row">
<div class="span4">
3. Przebiegnij wzorkiem w dół a zauważysz ,że są dwa więcej znaczniki div z class = „span4”.
Zamierzamy dostosować te klasy rozpiętości aby dostosować szerokość trzech kolumn
4. Zmień pierwszy span4 na span6, a drugi i trzeci na span3
<div class="row">
<div class="span6">
...
<div class="span3">
...
<div class="span3">
...
5. Zapisz ten plik i odśwież przeglądarkę. Lewa kolumna powinna być dużo szersza, a druga i
trzecia powinny być węższe

6. Teraz stwórzmy nowy wiersz i ułóżmy go inaczej! W edytorze, przejdź w dół pliku do znacznika
<hr> tuż przed znacznikiem <footer>. Powyżej, zlokalizowany jest znacznik zamykający </div>.
Jest to koniec przykładowego wiersza. Dodajmy komentarz : </div><!-- end .row -->

7. Zaznacz cały wiersz i jego komentarze (wszystkie linie w tym <!-- Example row of
columns --> do <!-- end .row -->).
8. Skopiuj tą zawartość albo przez Edit | Copy. Albo naciśnięcie Ctrl+C (na PC) lub cmd+C (na
Macu)
9. Wklej nowy wiersz tuż po bieżącym
10. Zmień klasy rozpiętości w nowym wierszu
<div class="row">
<div class="span2">
...
<div class="span4">
...

<div class="span6">
...

11. Usuń z grubsza dwie trzecie tekstu akapitu z div class=”span2”
12. Zapisz plik. Odśwież przeglądarkę, a powinieneś zobaczyć coś podobnego

13. Jeśli wynik jest inny, poświęć chwilę na przejrzenie poprzednich kroków i problemów. Na
przykład możesz kliknąć dwukrotnie aby upewnić się ,czy wkleiłeś nowy wiersz po
zamykającym znaczniku <div> oryginalnego wiersza
</div><!-- end .row -->
<!-- Example row of columns -->
<div class="row">
...

14. Poeksperymentuj kilka minut z tworzeniem wierszy , kolumn , ich rozpiętościami.
Twitter Bootstrap używa 12 kolumnowego systemu siatki. Zatem, wartości rozpiętości sięgają od 1 do
12. span12 to pełna szerokość, span8 to dwie trzecie , span6 to połowa szerokości itd. div class=”row”
zawiera wiersze kolumny. Każdy nowy stworzony wiersz tworzy nową strefę dla ułożenia kolumn. Jest
to potężny system. Wykorzystamy część jego energii w kolejnych krokach. Ale aby dowiedzieć się
więcej zajrzyj do dokumentacji pod Scaffolding : http://twitter.github.com/bootstrap/scaffolding.html

Tworzenie standardowych podstron
Teraz jesteśmy zapoznani z podstawami systemu siatki, możemy zacząć tworzenie stron dla naszej
pierwszej strony Bootstrap. Zacznijmy od standardowej podstrony z główną kolumną i paskiem
bocznym. Zrobimy stronę „O stronie”. Zacznijmy od przygotowania nowego szablonu pliku
1.
2.
3.
4.

Utwórz kopię index.html i nazwij ją about.html
Otwórz about.html w edytorze
Zaktualizuj znacznik title na <title> ABout | My Bootstrap Site</title>
Zaktualizuj nagłówek h1 na <h1>About this Site</h1>

5. Zapisz plik i otwórz go w przeglądarce
Teraz możemy zabrać się do pracy
1. Wewnątrz div class=”hero-unit”, poniżej nagłówka h1, usuń te dwa paragrafy (w tym tekst i
przycisk). Mamy zamiar włączyć ten znacznik h2 do podstawowego nagłówka strony
2. Zaktualizuj klasę div class=”hero-unit” tak aby odczytywała div class=”page-header”. Zamaist
dużej jednostki dla wiadomości, styl klasy „page-header” daje nam miłą stronę tytułową
3. Zapisz plik, i odśwież przeglądarkę. Powinieneś zobaczyć coś takiego

4. Teraz, wewnątrz div class=”row”, spójrz na pierwszy div class=”span4”. Zmień span4 na span8.
Zamierzymy użyć tego dla naszej szerokiej, głównej kolumny
5. Usuń cały kolejny div class=”span4” i jego zawartość. Nie potrzebujemy tej kolumny
6. Zapisz plik i odśwież przeglądarkę . Powinieneś mieś teraz lewą kolumnę szerokości dwóch
trzecich i prawą kolumnę jedną trzecią szerokości

Teraz mamy szablon dla strony dwukolumnowej, gotowy dla wypełnienia główną treścią po
lewej stronie i zawartość paska bocznego po prawej
7. Dodajmy duży obraz wprowadzający do naszej głównej kolumny. Możemy użyć jednej z
poniższych metod :
- Metoda A: Używamy lokalnego obrazka. Weź obrazek, nadaj mu szerokość 600 pikseli, i
umieść w folderze img. Nazwij go about-image.jpg. Umieć nzacznik img tuż przed nagłówkiem
h2 w div class=”span8” : <img src="img/about-image.jpg" />

- Metoda B : Używamy obrazka placehold.it. Alternatywnie możemy użyć usługi placehold.it.
Wstąp na stronę http://placehold.it aby przeczytać intstrukcję jak działa usługa. W tym
przypadku , link do obrazka będzie działał jak ten : <img src="http://placehold.it/600x300" />
8. Teraz zmodyfikujmy jakoś pasek boczny. Powtórzymy metodę A lub B, dodajemy 300 pikseli
szerokości obrazka przed nagłówkiem wewnątrz div class=”span4”
9. Zmień paske boczny nagłówka h2 na nagłówek h3, jeśli jest podrzędny w stosunku do
poprzedniego nagłówka
10. Nadamy paskowi bocznemu dodatkowej zawartości przez wybranie nagłówka, akapitu i
przycisku, kopiujemy i wklejamy je poniżej
11. Zapisujemy plik i odświeżamy przeglądarkę. Używając obrazków placehold.it , mamy coś
podobnego

Jeśli używasz nowoczesnej przeglądarki, zmień rozmiar okna przeglądarki. Uczyń ją coraz węższą.
Zauważ ,że nie tylko kolumny modyfikują swoją szerokość aby dopasować się do okna – obrazki
również dopasowują się. Zasadniczą częścią responsywnego projektowania stron jest dostarczanie
zasad CSS dla zachowania szerokości obrazów w ich kontenerach. Znajdziesz tę regułę w
bootstrap.css
img {
max-width: 100%;
…
}

Jeśli już tu jesteśmy, spójrzmy jeszcze raz na dokumentację Scaffolding, i spójrzmy na dół. Zauważysz
, że potrzebujemy więcej miejsca między kolumnami , aby można było dodać klasę offset. Co więcej.
Możemy zagnieżdżać wiersze i kolumny, co pozwala umieszczać wiersze dwóch węższych kolumn
wewnątrz dużej głównej kolumny. Jeśli będziesz chciał aby kolumna była całkowicie płynna, użyj
szerokości w procentach a nie w pikselach, możesz użyć klasy row-fluid. Możliwe kombinacje są
niemal nieograniczone

Tworzenie strony portfolio
Wkrótce zaktualizujemy pasek nawigacyjny, aby dostarczał linków do stron jakie stworzymy. Najpierw
stwórzmy dwie kolejne strony, Następną w kolejce, stronę z portfolio. Tu położymy większy nacisk na
obrazki. Dla przyspieszenia sprawy użyjemy obrazków placehold.it, wraz ze stylami Twitter Bootstrap
dla miniaturek, tak ,że szybko zorganizujemy siatkę obrazków z nagłówkami i opisami. Zaczniemy od
stworzenia nowego szablonu pliku
1. Robimy kopię about.html i zmieniamy nazwę na portfolio.html
2. Otwieramy portfolio.html w edytorze
3. Aktualizujemy znaczniki title : <title>Portfolio | My Bootstrap Site</ title>
4. Aktualizujemy nagłówek h1 na <h1>Portfolio</h1>
5. Zapisujemy plik i otwieramy go w przeglądarce
Nasza strono z portfolio będzie pełnej szerokości, bez paska bocznego
1. Usuwamy pasek boczny, div clas=”span4”
2. Teraz modyfikujemy główną kolumnę wypełniając całą szerokość. Zmieniamy jej klasę ze
span8 na span12
3. Używamy obrazka placehold.it aby zapewnić szeroki obrazek, wystarczający do wypełnienia
na pełnej szerokości strony. Zastępujemy 600 pikseli szerokości obrazka , 1200 pikselami
placehold : <img src="http://placehold.it/1200x400" />. Zapisz plik i odśwież przeglądarkę.
Obrazek powinien wypełnić cały kontener. Pozostaw nagłówek, akapit i przycisk, opisujące
aktualnie wyróżnioną pozycję portfolio. Poniżej, po znaczniku zamykającym dla div
clas=”row”, dodajemy siatkę podrzędnych elementów
4. Użyjemy siatki miniaturek dla ułożenia dwóch rzędów czterech miniaturek w każdym. W tym
celu stworzymy specjalną listę nieuporządkowaną, klasy thumbnails, dla dostarczenia
znaczników dla rozłożenia w naszej siatce. Zacznijmy od znacznika
<ul class="thumbnails">
<li class="span3">
<div class="thumbnail">
<a href="#">
<img src="http://placehold.it/300x200" alt="" />
</a>
<h4>Item Label</h4>
</div><!-- .thumbnail -->
</li><!-- .span3 -->
</ul>

Zwróć uwagę ,że zdecydowaliśmy się na dość skomplikowaną wersję systemu miniaturek.
Każda miniaturka jest otaczana pozycją listy, a klasa thumbnail jest stosowana do div, który
służy jako kontener dla połączonego obrazu i etykiety. Ponadto, kontrolujemy szerokość
miniaturki przez zastosowanie klasy span3
5. Kopiujemy pozycje listy i jej zawartość , i tworzymy siedem dodatkowych kopii, tworząc osiem
miniaturek
6. Zapisz plik i odśwież przeglądarkę

Tworzenie strony produktów
Zanim skończymy tworzenie stron, szybko stwórzmy stronę z podstawowymi produktami z kolumnami
i wierszami produktów, cenami i cechami
1. Robimy kopię about.html i zmieniamy nazwę na products.html
2. Otwieramy products.html w edytorze
3. Aktualizujemy znaczniki title : <title>Products | My Bootstrap Site</ title>
4. Aktualizujemy nagłówek h1 na <h1>Products</h1>
5. Zapisujemy plik i otwieramy go w przeglądarce

Zamierzamy utworzyć podstawowy szablon tabeli dla rozłożenia cech produktów
1. Na stronie użyjemy wąskiego lewego paska bocznego dla wprowadzenia do naszej tabeli
.Zaktualizujemy kolumnę div class=”span8” przez zmianę span8 na span3, i aktualizujemy
zawartość nagłówka h2 , aby było coś opisowego
2. Aktualizujemy zawartość drugiej kolumny, która stanie się szerszą kolumną z klasą span9
3. Zastępujemy zawartość drugiej kolumnu następującymi znacznikami tabeli z powiązanymi
klasami : <table class="table table-striped table-bordered"> </table>
4. Następnie dodajemy nagłówek wiersza i nagłówki, z następującymi znacznikiami
<thead>
<tr>
<th>Heading</th>
<th>Heading</th>
<th>Heading</th>
<th>Heading</th>
<th>Heading</th>
</tr>
</thead>
5. Po nagłówku tabeli, rozpocznij ciało tabeli z początkowym wierszem
<tbody>
<tr>
<td>Info</td>
<td>Info</td>
<td>Info</td>
<td>Info</td>
<td>Info</td>
</tr>
</tbody>
6. Kopiujemy wiersz tabeli i zawartości komórek (wszystko co zawarte jest między znacznikami
tr), i tworzymy cztery dodatkowe kopie bezpośrednio poniżej pierwszego wiersza i wewnątrz
znaczników tbody
7. Zapisz plik i odśwież przeglądarkę. Wynik wyglądać powinien tak

Dopasowywanie paska nawigacyjnego
Główna nawigacja Twitter Bootstrap jest zorganizowana w navbar. Zaczniemy nasze
pierwsze kroki w dopasowywaniu navbar przez stworzenie linków do naszych nowych stron.
1. Otwórz index.html w edytorze
2. Zaktualizuj tytuł dokumentu na <title> Home | My Bootstrap Site</title>
3. Przewiń w dół poniżej znacznika body (w przybliżeniu linia 35) gdzie znajdziesz
znacznik dla navbar, który zaczyna się od takiego znacznika : div class="navbar navbarfixed-top">
Poświęć chwilkę aby przyjrzeć się kolejnym 18 liniom kodu, a zobaczysz ,że navbar jest złożony z
zagnieżdżonych div’ów, linków i list, ze specjalnymi klasami. Klasy te służą istotnym celom, od
pozycjonowania i stylizowania do ustawienia nawigacji responsywnej. Krótko podsumujmy rolę tych
klas:









navbar stanowi element zewnętrzny zawierający elementy dla całej zawartości navbar
navbar-inverse wywołuje ciemne tło navbar z jasnym kolorem czcionki
navbar-fixed-top ustawia navbar na górze okna i umożliwia przewijanie zawartości strony
pod nim (co wymaga wypełnienia na górze ciała elementu. Zobaczysz je w osadzonym
arkuszu stylów w nagłówku pliku index.html)
navbar-inner ustawia wysokość, wypełnienie , kolor tła i gradient
container ogranicza szerokość zawartości navbar, wyśrodkowuje wewnątrz szerokiego
ekranu, i obejmuje clearfix taka by zawierał pływające elementy potomne
Znacznik linku klasy btn, btn-navbar zawiera przycisk, który jest ukryty przez CSS w szerokim
widoku ale , który pojawia się widoku zawężonym, gdzie służy jako wyzwalacz dla dostępu
rozwijanego do pozycji menu głównego
div klasy nav-collapse służy jako element zawierający dla pozycji menu , które są rozwijane w
nawigacji wąskiego widoku
Znacznik ul klasy nav zawiera główne linki nawigacji, które prowadzą użytkownika do różnych
stron w serwisie. Jest to miejsce , od którego zaczynamy!

Jeśli przeszukasz plik bootstrap.css, znajdziesz odpowiednie zasady arkusza styli. Teraz, kiedy mamy
podstawowy obraz , zacznijmy dopasowywanie
1. Zacznijmy od stworzenia linku navbar do naszej strony domowej. Poszukaj linku <a
class=”brnad” … > I zaktualizuj jego wartość href i tekst linku : <a class="brand"
href="index.html">My Bootstrap Site</a>
2. Zaktualizuj pozycje listy wewnątrz ul class=”nav” tak aby prowadziły do stron w naszym
serwisie, dodając dodatkowe pozycje listy i link do strony z produktami. Wynik powinien
wyglądać tak
<ul class="nav">
<li class="active"><a href="index.html">Home</a></li>
<li><a href="portfolio.html">Portfolio</a></li>
<li><a href="products.html">Products</a></li>
<li><a href="about.html">About</a></li>
</ul>

Zauważ ,że class=”active” w pozycji nawigacji Home dostarcza ciemniejszego koloru tła, który
wskazuje bieżącą stronę
3. Zapisz plik . Otwórz index.html w przeglądarce. navbar powinien wyglądać tak

Przetestuj linki nawigacyjne i powinieneś odkryć , że prowadzą one do właściwych stron.
Odkryjesz również ,że musisz użyć przycisku Wstecz przeglądarki aby wrócić. Czas
zaktualizować nasze strony
4. W index.html, zaznacz i skopiuj wszystko od <a class=”brand” … > do <!--/.nav-collapse -->
(Powinno to być dziewięć linii)
5. Otwórz plik about.html w edytorze kodu. Zaznacz odpowiednią sekcję kodu (wszystko od <a
class=”brand” … > do <!--/.nav-collapse -->) Wklej zaktualizowany kod z index.html na jego
górze
6. Wytnij i wklej class=”active” z pozycji listy Home do pozycji listy About. Te dwie pozycje listy
powinny wyglądać tak
<li><a href="index.html">Home</a></li>
<li class="active"><a href="about.html">About</a></li>
7. Zapisz about.html i otwórz i otwórz ją w przeglądarce. Powinieneś zobaczyć coś takiego

8. Powtórz ten sam proces z portfolio.html i products.html
9. Powinieneś teraz móc nawigować tam i z powrotem między swoimi stronami, a właściwa
strona powinna być oznaczona jako bieżąca

Uczyń ją responsywną
Jedną z naprawdę ciekawych rzeczy w Twitter Bootstrap jest to ,że od wersji 2.0, navbar nastraja się
responsywnie dla małych urządzeń takich jak tablety czy urządzenia przenośne. Przy tych zwężonych
szerokościach, navbar sprytnie się dostosowuje, aby umożliwić użytkownikom szybki dostęp do
głównej zawartości strony, zapewniając jednocześnie przycisk, który wyzwala rozwijany panel
zawierający główne pozycje nawigacji. Jeśli używasz nowoczesnej przeglądarki, możesz zobaczyć
repsonsywny navbar w działaniu na swoim komputerze. Przy otwartej jednej stronie, zwęż jej
szerokość. Zobaczysz transformację jaka się wydarzyła, kiedy widok zmniejszył się poniżej 980 pikseli.
Możesz zauważyć ,że rozwijany navbar nie jest jeszcze funkcjonalny. Kliknij przycisk po prawej stronie
aby go przetestować. To czego nie mamy to konieczna obsługa JavaScript dla listy rozwijanej. Teraz jest
dobry czas dla podłączenia obsługi JavaScript! (Wkrótce będziemy używali innych rzeczy z JavaScript,
które pochodzą z wtyczek JavaScript Twitter Bootstrap)
1. Otwórz index.html w edytorze

2. Przewiń w dół strony i spójrz na sekcję kodu zaczynającą się od komentarza
<!-- Le javascript
================================================== -->
3. Poniżej tego komentarza zobaczysz 15 linii kodu, w tym linki do js/jquery.js i kilkanaście innych
plików JavaScript. Tak jak aktualizowaliśmy linki do plików CSS, musimy również zaktualizować
linki do plików JavaScript
4. Zacznijmy od pierwszego, linku do jQuery. Zwróć uwagę ,że folder js nie zawiera aktualnie pliku
o nazwie jquery.js. Otwórz nowe okno przeglądarki i przejdź online do http://jquery.com.
Znajdź przycisk Download na stronie głównej i kliknij go. Zapisz plik (tylko plik źródłowy) do
folderu js
5. Zaktualizuj link jQuery nazwą pobranego pliku jQuery. Np. <script src="js/jquery1.7.2.min.js"></script>
6. Poniżej tej linii są wtyczki JavaScript Bootstrap, każdy w oddzielnym pliku. „Nasz” Bootstrap ,
zawiera wszystkie wtyczki skompilowane razem do jednego pliku. Znajdziesz je w folderze js –
bootstrap.js i jego wersję zminimalizowaną , bootstrap. Musimy tylko podłączyć się do jednego
z tych plików.
7. Wyedytuj jeden z linków JavaScript Bootstrap tak : <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
8. Usuń ten link do innej wtyczki Bootstrap, ponieważ mamy je w jednym pliku
9. Nasze wynikowe linki JavaScript powinny wyglądać mniej więcej tak
<script src="js/jquery-1.7.2.min.js"></script>
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
To wszystko! Mamy dwie linie
10. Zapisz plik i odśwież stronę w przeglądarce. navbar powinien się rozwijać po kliknięciu w
przycisk

11. Teraz czas połączyć linki JavaScript w naszych pozostałych stronach. Skopiuj nowe linki
JavaScript z indec.html i użyj ich do aktualizacji linków w about.html, portfolio.html i
products.html
12. Zapisz pliki, otwórz je w przeglądarce, i przetestuj je aby upewnić się ,że menu rozwijane
działa na wszystkich stronach

Dodawanie lis rozwijanych
Kiedy pracujemy na pasku nawigacyjnym, powinniśmy dodać listę rozwijaną. Funkcjonalność czerpie
z tych samych wtyczek JavaScript Bootstrap , którymi zajmowaliśmy się powyżej. Musimy tylko dodać
znaczniki
1. Otwórz index.html w edytorze
2. Przewiń do <div class=”navbar”…> tuż po otwierającym znaczniku <body>
Jesteśmy gotowi do pracy
1. Wewnątrz div class=”navbar…” ,znajdź div class=”nav-collapse”. Jest to obszar paska
nawigacyjnego który się zwija ,kiedy szerokość okna zwęża się poniżej 980 pikseli
2. Tam znajdź listę nieuporządkowaną ul class=”nav”. To tam tworzymy nasz własny link do
strony
3. Mamy zamiar stworzyć nową nieuporządkowaną listę , ul class=”nav”, obok tamtej,
bezpośrednio po niej a przed zamykającym znacznikiem </div><!--/.nav-collapse -->.
4. Dodajemy nowy <ul class=”nav”> i zamykający znacznik </ul>
5. Aby zagnieżdżać wewnątrz, dodamy specjalny element listy, którego celem będzie zawieranie
menu rozwijanego : <li class=”dropdown”> i znacznik zamykający </li>. Jako tekst dla tej
pozycji wstaw Ypur Account. Wynik nasz powinien wyglądać tak
<ul class="nav">
<li class="dropdown">
Your Account
</li>
</ul>
6. Teraz wstawimy nasze pozycje rozwijane, stworzymy nową nieuporządkowaną listę z klasą
„dropdown-menu” , zagnieżdżoną wewnątrz li class=”dropdown”
<ul class="nav">
<li class="dropdown">
Your Account
<ul class="dropdown-menu">
<li><a href="#">Login</a></li>
<li><a href="#">Profile</a></li>
<li><a href="#">Cart</a></li>
</ul>
</li>
<ul>
Jesteśmy prawie „ w domu”. Pozostaje dodać strukturę znacznika potrzebnego do stworzenia
funkcji „Your Account” jako wyzwalacza rozwijania
7. Owiń tekst Your Account w znaczniki linku z # dla wartości href : <a href=”#”>Your Account</a>
8. Musimy dodać specjalną klasę i data-atrybut aby włączyć ten link do przełączania listy
rozwijanej. Dodajmy to
<a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">Your Account</a>

Zapisz plik . Odśwież stronę w przeglądarce. Kliknij na link a zobaczysz ,że menu rozwijane
działa
9. Aby dodać wizualną wskazówkę dla użytkowników, dla identyfikacji pozycji menu jako
rozwijanej, Bootstrap używa znacznika b ze specjalną klasą. Tuż po Your Account a przed
zamykającym znaczniku </a>, dodaj poniższe. Zwróć uwagę na pozostawioną spację przez </b
Your Account <b class="caret"></b>

10. Na koniec przenieśmy nasze rozwijane menu na prawą stronę navbar. Bootstrap ma
wbudowaną klasę do tego : pull-right. Dodaj tą klasę
<ul class="nav pull-right">
<li class="dropdown">
...
Zapisz, odśwież a nasze rozwijane menu powinno się pokazać po prawej stronie navbar
11. Skopiuj nowe menu do pozostałych stron!
Jeśli zaglądałeś do pliku bootstrap.css, widziałeś jak te komponenty działają. dropdown-menu klasy ul
jest ukryte (.dropdown-menu { … display : none; … }) dopóki link dropdown-toggle nie zostanie kliknięty
a JavaScript nie doda klasy open do pozycji listy nadrzędnej (.open .dropdown-menu {displa : block }).

Używanie zakładek dla przełączania zawartości
Zapoznaliśmy się z implementacją JavaScript w Bootstrap. Trzymajmy się tego , dodając zakładkowe
przełączanie zawartości. Pozwala to użytkownikom na łatwe przełączanie między pozycjami wewnątrz
jednego , zwartego obszaru. Dodajmy coś takiego do naszej strony Products.
W poniższych krokach , najpierw przygotujemy naszą zawartość a potem owiniemy ją we właściwą
strukturę znaczników aby przedstawić formę zakładkową. Najpierw dodajmy zawartość
1. Otwórz products.html w przeglądarce. Poniżej tabeli, mamy zamiar dodać nowy wiersz z
panelem zakładkowym Options. Aby przyspieszyć zduplikujmy cały wiersz który zawiera tabelę
i zastępujemy tą tabelę nową zawartością
2. Otwórz products.html w edytorze i przewiń do otwierającego znacznika dla div class row, który
powinien być w linii 73
<!-- Example row of columns -->
<div class="row">

Kliknij aby umieścić kursor w linii powyżej tych linii kodu
3. Teraz używają myszki, przewiń w dół obok tabeli z jej znacznikami <td> i <tr> aż do osiągnięcia
znaczników <hr> i <footer>. Przytrzymując klawisz Shift, kliknij na linii między tymi dwoma
znacznikami. Powinieneś teraz mieć zaznaczenie które obejmuje cały wiersz i jego zawartość i
znacznik <hr>
4. Skopiuj a potem wklej duplikat tych linii poniżej znacznika <hr> a powyżej znacznika <footer>/
Zapisz i odśwież przeglądarkę aby zobaczyć czy stworzyłeś dokładny duplikat. Teraz
zaktualizujemy nagłówki po lewej stronie i zastąp drugą tabelę nową zawartością
5. W nowym drugim wierszu , zaktualizuj nagłówek h2, What we have to offer, na Options
6. Teraz wewnątrz <div class-„span9”> zaznacz i usuń cała tabelę, wliczając znaczniki <table>
</table> i wszystko między nimi
7. Teraz potrzebujemy jakiejś treści aby wypełnić przestrzeń po tabeli. Kopiujemy nagłówek h2 i
akapit z <div class=”span3”> i wklejamy w miejsce tabeli
8. Aktualizujemy nagłówek nowo skopiowanego tekstu na Option 1. Potem aktualizujemy
otaczające znaczniki z h2 na h3, jeśli Option 1 jest podporządkowane Options
9. Dodajemy obrazek zastępczy po nagłówku a przed akapitem
<img src="http://placehold.it/400x200" alt="placeholder" class="pull-right thumbnail" />
Klasa pull-right będzie przenosiła obrazek w prawo. Klasa thumbnail będzie dodawała piękny
kawałek wypełnienia i otoczki wokół. Odśwież aby zobaczyć rezultat
10. Teraz tworzymy dwie dodatkowe kopie nagłówka h3 Option 1, obrazka i akapitu, wklejamy je
bezpośrednio poniżej. Aktualizujemy następne nagłówki na Option 2 i Option 3. Aby rozróżnić
treść dla każdego nagłówka, usuń linię lub dwie, od góry każdego kolejnego akapitu i i
zmodyfikuj szerokość każdego obrazka na 440 i 480 pikseli, odpowiednio. Zapisz plik. Odśwież
przeglądarkę a zobaczysz zawartość jako trzy przełączalne panele w stylu zakładek. Musimy
jeszcze dodać kilka dodatkowych znaczników dla wyznaczenia trzech odrębnych paneli
zawartości i dostarczyć zakładek do przełączania między nimi
11. Najpierw musimy zawinąć każdą z naszych trzech opcji i ich zawartość wenatrz div klasy tabpane. Przed każdym nagłówkiem h3 , dodajemy <div class=”tab-pane”>. Potem zamykamy
każdy tab-pane znacznikiem zamykającym </div> po każdym odpowiednim akapicie
12. Aby każda z zakładek działała, każdy z tych paneli będzie potrzebował innego ID Dodaj ID do
znacznika otwierającego Option 1
<div class="tab-pane" id="option1">
Zrób to samo dla kolejnych dwóch paneli, nadając im ID jako option2 i option3 , odpowiednio
13. Następnie owiń te trzy panele razem wewnątrz pojedynczego , zawierającego <div class=”tabcontent”>, co powinno rozpoczynać się przed znacznikiem otwierającym otpion1 a następnie
być zamknięte znacznikiem </div> umieszczonym po znaczniku zamykającym </div> option3
14. Zapisz plik. Odśwież przeglądarkę a zobaczysz ,że cała zawartość znikła. To dobrze! Panele
zawartości zostały ukryte do czasu wyzwolenia przez ich właściwe zakładki. Ale oczywiście
chcemy aby pierwszy panel pojawiał się domyślnie. Musimy dodać klasę „active” do
pierwszego panelu : <div class="tab-pane active" id="option1"> .Zapisz i odśwież ponownie, a
zobaczysz ,że panel wrócił!
15. Teraz zakładki. Zaczynają się jako lista nieuporządkowana z dwoma specjalnymi klasami – nav,
które oznaczają ją jako listę nawigacyjną, i nav-tabs, która będzie wywoływała w Bootstrap tyle
do renderowania elementów listy na zakładkach. Dodaj te linie bezpośrednio po

<div class="span9"> and before <div class="tab-content">.
<ul class="nav nav-tabs ">
<li>Option 1</li>
<li>Option 2</li>
<li>Option 3</li>
</ul>
16. Ta lista pozycji teraz musi być owinięta jako kotwica strony, każda połączona z odpowiednim
ID panelu zakładki. Zatem pierwsza pozycja na liście powinna wyglądać tak : <li><a
href="#option1">Option 1</a></li>. Zrób to samo z pozostałymi, użyj #otpion2 i #option3 dla
wartości href. Zapisz i odśwież przeglądarkę. Zobaczysz ,że zakładki pojawią się powyżej treści
zakładki. Zauważ ,że tak naprawdę nie wyglądają jak zakładki, dopóki nad nie się nie najedzie
17. Musimy zaznaczyć pierwszą zakładkę jako aktywną domyślnie. Dodajemy klase avtive do jej
znacznika li : <li class="active"><a href="#option1 "… .Zapisz, odśwież a zobaczysz
wystylizowaną bieżącą zakładkę
18. Prawie skończyliśmy. Obecnie nasze zakładki nic nie robią po kliknięciu. Musimy JavaScript
Bootstrap aby dokonał tu magii. Wymaga to dodania atrybutu danych do każdego linku
zakładki : <a href="#option1" data-toggle="tab">Option 1</a>. Upewnij się ,że dodałeś ten
sam atrybut do pozostałych dwóch linków zakładek. Zapisz. Odśwież. Poklikaj swoje zakładki

Tworzenie karuzeli na stronie głównej
Bootstrap obfituje we wbudowane wtyczki JavaScript. Nie wprowadzimy ich wszystkich tutaj. Ale
wybierzmy jedną z popularniejszych – karuzelę – dla poprawy na stronie przesuwania treści i zdjęć.
Takie karuzele są bardzo użyteczne dając użytkownikom atrakcyjny wizualnie przegląd tego co jest na
witrynie. Tu , zastąpimy duży komunikat powitalny na naszej stronie głównej, karuzelą, korzystając z
wbudowanych styli Bootstrap i JavaScript. Zaczniemy od przykładowych zdjęć do karuzeli. Możesz
wykorzystać obrazki z folderu _Carousel Images. Są one przycięte do rozmiaru 1200 pikseli szerokości
i 480 pikseli wysokości. Wymiary te będą dostarczały miłego współczynnika pozwalając na
rozciągnięcie na całej szerokości witryny na monitorze szerokoekranowym. Zastąpimy hero-unit w
index.html naszą nową karuzelą. Przed zrobieniem tego , zrobimy kopię, aby mieć plik zawierający
hero-unit z dużym komunikatem powitalny. Robimy kopię index.html i zmieniamy nazwę na
hero.html. Jesteśmy gotowi do pracy w index.html, najpierw dodają znacznik do naszych obrazków a
potem dodając dodatkowe znaczniki i trochę JavaScript do karuzeli
1. Otwórz index.html w edytorze
2. Usuń cały div class=”hero-unit” i całą jego zawartość
3. Skopiuj lub przenieś obrazki dla twojej karuzeli do folderu img. Będziemy używali folderu img
dla wszystkich naszych obrazków
4. W miejsce hero-unit umieść znaczniki obrazka dla każdego z obrazków. Dołącz atrybut alt. W
celu zwiększenia responsywności naszych obrazków na dopasowanie do różnych szerokości
ekranu, pozostaw atrybuty width i height. Kod powinien wyglądać tak
<img src="img/butterfly.jpg" alt="butterfly" />
<img src="img/colors.jpg" alt="colors" />
<img src="img/galaxies.jpg" alt="galaxies" />
<img src="img/jupiter.jpg" alt="jupiter" />

Zapisz plik. Otwórz go w przeglądarce, a powinieneś zobaczyć cztery duże obrazki wyświetlone
jeden po drugim. Teraz możemy dodać strukturę znaczników aby włączyć obrazki jako pozycje
w karuzeli
5. Owiń dwa zawierające div’y wokół całego zbioru obrazków
<div class="carousel" id="home-carousel">
<div class="carousel-inner">
<img … />
<img … />
<img … />
<img … />
</div><!-- .carousel-inner -->
</div><!-- .carousel -->
6. Następnie owiń każdy obrazek w jego własny div klasy „item”
<div class="item">
<img src="img/butterfly.jpg" alt="butterfly" />
</div>
Upewnij się ,że zrobiłeś to dla każdego obrazka. Zapisz plik i odśwież przeglądarkę. Zobaczysz ,
że obrazki całkowicie zniknęły. Jest tak ponieważ style dla tych elementów służą do ukrycia
wszystkiego z wyjątkiem aktualnie aktywnej pozycji
7. Dodaj klasę active do pierwszego obrazka : <div class="item active">. Teraz zapisz i odśwież, a
zobaczysz, że pierwszy obrazek - i tylko pierwszy obrazek - się pojawił. Jesteśmy o krok bliżej
.Ale nasza karuzela musi zacząć się obracać od jednego do drugiego obrazka. To wymaga
JavaScript
8. Musimy zainicjalizować wtyczkę carousel Bootstrap do wykonania tej magii na naszej stronie.
Przewiń stronę w dół tuż przed zamykający znacznik </body>. Po linku do skryptu jQuery u
JavaScript Bootstrap, dodaj pogrubione linie
<script src="js/jquery-1.7.2.min.js"></script>
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
$('.carousel').carousel();
}); // end document.ready
</script>
Ten skrytp wykonuje dwie rzeczy:
- $(document).ready(function() czeka aż nasz dokument będzie gotów na manipulacje w
przeglądarce
- $(‘.carousel’).carousel (); mówi wtyczce carousel aby wykonała swoją pracę na na naszym div
klasy carousel
Po zapisaniu tych linii, zapisz plik i odśwież przeglądarkę. Odczekaj pięć minut , a powinieneś
zobaczyć (nagle) kolejny obrazek – i kontynuację cyklu kolejnych obrazków co pięć sekund. Aby
przerwać to przeskakiwanie, najedź myszką nad obrazki

9. Teraz dodajmy animację przesuwania. Jest to bardzo proste. Dodajemy klasę slide do
nadrzędnego div class=”carousel” : <div class="carousel slide" id="home-carousel">
10. Następnie, dodamy strzałki Next i Previous. Dodaj poniższe linie między zamykającymi
znacznikami div dla carousel-inner i carousel
</div><!-- .carousel-inner -->
<a class="carousel-control left" href="#home-carousel" data-slide="prev">&lsaquo;</a>
<a class="carousel-control right" href="#home-carousel" data-slide="next">&rsaquo;</a>
</div><!-- .carousel -->
Ważne aby wartość href odnosiła się do identyfikatora nadanego zewnętrznemu nadrzędnemu
div’owi naszej karuzeli. Zapisz plik odśwież przeglądarkę, a powinieneś zobaczyć strzałki Next
i Previous na obu końcach obrazka z pokazu slajdów.
11. Ja dodać podpis do naszych obrazków? Oto jak
<div class="item active">
<img src="img/butterfly.jpg" alt="butterfly" />
<div class="carousel-caption">
<p>Caption content here</p>
</div>
</div>
Wymagany jest znacznik akapitu, ponieważ wywołuje jasny kolor tekstu wyraźnie kontrastując
z tłem podpisu. Powtórz wszystko dla czterech obrazków. Zapisz, odśwież i powinieneś
zobaczyć taki efekt

Optymalizacja i dopasowanie
Już czas skorzystać z tej strony internetowej. Zbierzmy gotowe rzeczy aby zoptymalizować nasze pliki
dla lepszej wydajności. Dostosujemy kilka kluczowych elementów . Zoptymalizowana strona będzie
ładowana szybciej. Zredukuje niepotrzebne obciążenie serwera. I poprawi swój ranking w
wyszukiwarkach. Nie możemy tu zająć się wszystkimi aspektami optymalizacji strony, ale możemy zająć
się dwoma krokami, które uczynią wielką różnicę :




Przycinaniem plików CSS i JavaScript , usuwając nieużywany kod
Użyciem zminimalizowanych wersji plików CSS i JavaScript

Bootstrap dostarcza wspaniałych narzędzi do tego celu. Zapewnia również możliwość szybkiego
dostosowania kliku kluczowych funkcji. Za chwilę zacznijmy od dostosowania czcionki nagłówka i
schematu koloru dla naszego paska nawigacyjnego. Rozpoczniemy od przycięcia części CSS i JavaScript.
Możemy to robić linia po linii, ale są narzędzia które będą w tym pomocne.
1. Przejdź do dokumenatcji Twitter Bootstrap , i przejdź do strony Customize
2. Przyuważ podtytuły sekcji 1. Choose comonents. Ta sekcja pozwala nam wybrać tylko moduły
CSS jakie potrzebujemy. Odznacz checkboxy dla funkcji jakich nie będziemy używać na naszej
stronie

3. Przejdź na dół strony, aby stworzyć przyciętą wersję plików JavaScript. Wybierz odpowiednie
komponenty

4. Teraz przejdź do sekcji 3. Customize Variables. Tam też zaktualizujemy kilka kluczowych
zmiennych
5. W centralnej kolumnie Typography, zmienimy zmienną @serifFontFamily na rodzinę czcionek
Palatino : ‘Palatino Linotype’, ‘Palatini , Georgia , serif

6. Teraz zastosujemy tą nową czcionkę do naszych nagłówków, przesuniemy się w dół tej samej
kolumny aby zaktualizować zmienną @headingsFontFamily dla użycia @serifFontFamily

Następnie nadajemy paskowi nawigacyjnemu ciemno niebieski gradient. Pod Navbar w
prawej kolumnie, aktualizujemy wartości dla @navbarBackground,
@navbarBackgroundHighlight, @navbarText, @navbarLinkColor, @navbarLinkColorHover,
@navbarLinkColorActive i @b=navbarLinkBackgroundHover

7. Przewiń w dół do dużego przycisku Customize and Download, i kliknij na nim. Przeglądarka
pobierze nowe folder ZIP nazwany bootstrap.zip. Wyodrębnij z niego nowy folder bootstrap.
Zmień jego nazwę na bootsrtap-custom
8. Teraz przenieś się do środka nowego folderu. Usuń folder img, ponieważ pliki glyphicon są
identyczne z tymi jakie już masz
9. Otwórz fodler CSS aby upewnić się, że nie zawiera pliku error.txt. Jeśli jest, błąd w jednej z
wartości wprowadzonych na stronie Customize, spowoduje ,że plik CSS nie skompiluje się
właściwie. Może to być brak cudzysłowów, niepotrzebny średnik lub literówla. Musisz go
znaleźć, poprawić i ponownie pobrać plik
10. Zmień nazwę folderu css na css-custom a folderu js na js-custom. Potem dodaj „-custom” do
nazwy każdego pliku w środku. Teraz struktura folderów i plików powinna wyglądać tak

11. Skopiuj nowe dostosowane pliki do właściwych folderów css i js w folderze strony Bootstrap,
tak aby pojawiły się poprawnie w bieżących plikach css i js
12. Skopiuj nowe pliki CSS do fodleru css na stronie Bootstrap. Porównaj rozmiar nowych plików
z oryginałami.

13. Wróćmy do plików js. Skopiuj dostosowane pliki JavaScript do fodleru js na stronie Bootstrap.
Ponownie porówna rozmiary plików

14. Połączmy teraz nowe pliki i zobaczmy jak działają. Mamy zamiar zacząć od dopasowanych
plików JavaScript. Otwórz index.html w edytorze i przewiń w dół blisko zamykającego
znacznika </body>. Zobaczysz ,że bieżące linki wskazują zminimalizowane wersje plików
JavaScript – zarówno jQuery jaki oryginalne pliki JavaScript. „,min” w tym przypadku
wskazuje na zminimalizowne wersje
script src="js/jquery-1.7.2.min.js"></script>
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
To dobrze, ponieważ powoduje to redukcję rozmiaru plików i przyspieszenie pracy
przeglądarki. Zaktualizujmy drugi link wskazujący zminimalizowaną wersję naszego
dopasowanego pliku
<script src="js/bootstrap-custom.min.js"></script>
Zapisz plik. Potem odśwież stronę główną w przeglądarce. Przetestuj pozuje rozwijane navbar
aby upewnić się, że działa

15. Poświęć minutę na otwarcie wszystkich plików HTML i zaktualizuj linki JavaScript aby
wskazywały nowe pliki w ten sam sposób. Skopiuj i wklej całe linie z pliku index.html aby
zastąpić odpowiednie linie w każdym pliku
16. Teraz CSS. Jeśli spojrzymy na arkusze styli w nagłówkach naszych stron. Zauważymy ,że
wskazują one na niezminimalizowane pliki bootstrap.css i bootstrap-responsive.css .
Wyedytuj te linie we wszystkich plikach HTML stron aby połączyć je ze zminimalizowanymi
wersjami dopasowanych CSS i responsywnych CSS. Linki do arkuszy styli powinny wyglądać
tak :
<link href="css/bootstrap-custom.min.css" rel="stylesheet">
<link href="css/bootstrap-responsive.min.css" rel="stylesheet">
Zaktualizuj te same linie we wszystkich plikach HTML
17. Przetestujmy wyniki CSS. Odśwież strony. Powinny wyglądać tak samo ,z wyjątkiem
nagłówków! Powinny one wykorzystywać teraz czcionkę Palatino.
18. A co możemy powiedzieć o zmianach w pasku nawigacyjnym? Począwszy od wersji 2.1
dopasowania jakie wykonujemy zostały zastąpione przez style, które pochodzą z kalsy
navbar-inverse. Klasa ta konwertuje navbar do ciemnego schematu kolorów. Możemy
zdecydować na tym etapie aby wyedytować plik CSS bezpośrednio. Ale łatwiej jest usunąć
zbędną kalsę. W naszym pliku index.html znajdź div class=”navbar”… „ w pobliżu linii 35.
Zobaczysz coś takiego : <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">. Usuń klasę
navbar-inverse, tak aby ta linia wyglądała tak : <div class="navbar navbar-fixed-top">. Zapisz
plik i odśwież przeglądarkę, a zobaczysz nowy schemat kolorów.
19. Zaktualizuje tą samą linię w pozostałych plikach HTML
20. Zapisz pliki, odśwież je w przeglądarce i poklikaj przez wszystkie strony. Nie źle! Kolorystyka
nie jest w pełni utkana na reszcie stron. Możesz zaktualizować wartości kolorów dla
przycisków i menu rozwijanego na przykład.
Jedną ze wspaniałych rzeczy w Bootstrap jest to ,ze dostarcza styli CSS i zachowań JavaScript dla
wszystkich rzeczy , których potrzebujemy najbardziej na naszych stronach. A jednak, wszystkie
podstawy wymagają dużego kodu bazowego. Zatem ważne jest - i ekscytujące – że możemy użyć
strony dopasowania Bootstrap jako szybkiego i przyjaznego sposóbu skompilowania plików
niestandardowych, okrojonych, aby zapewnić style i zachowania jakie wykorzystujemy na naszych
stronach. Tymczasem, CSS Bootstrap jest zbudowany przy użyciu kilku potężnych zmiennych, które
pozwalają na uzyskać przyspieszenie przy dopasowaniu strony Bootstrap do własnego
charakterystycznego wyglądu.

