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Rozdzia  1.

Wprowadzenie
do Bootstrapa

Opis i charakterystyka
Bootstrap jest darmowym i obecnie jednym z najpopularniejszych frameworków HTML
i CSS na wiecie1.  Pozwala na stosunkowo szybkie tworzenie interfejsów stron inter-
netowych i aplikacji przegl darkowych, a to wszystko dzi ki wst pnie przygotowanym
arkuszom CSS oraz modu om HTML i JavaScript.

Do najwa niejszych cech Bootstrapa mo na zaliczy  schludn  i adn  typografi ,
style dla wi kszo ci elementów HTML, wspieranie si  j zykiem JavaScript, a kon-
kretnie jego bibliotek  jQuery, oraz solidn  siatk  responsywn  zaprojektowan  we-
d ug koncepcji Mobile-First2.

Bootstrap jest kompatybilny ze wszystkimi najnowszymi wersjami przegl darek Opera,
Safari, Firefox, Google Chrome, Internet Explorer oraz Edge3.

Geneza
Oficjaln  dat  publicznego wydania Bootstrapa jest 19 sierpnia 2011 roku, jednak projekt
istnia  wewn trznie ju  od d u szego czasu. Pierwotnie nazywany Twitter Blueprint,

                                                          
1 W sierpniu 2015 roku mia  ponad 85 tys. gwiazdek na GitHub (https://github.com/twbs/bootstrap).
2 Mobile-First jest koncepcj , która w pierwszym rz dzie stawia projektowanie interfejsu dla urz dze

mobilnych, a dopiero potem rozbudowuje go i dostosowuje do wi kszych ekranów.
3 Szczegó owe informacje dot. wsparcia przegl darek znajdziesz na http://getbootstrap.com/getting-

started/#support-browsers.
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14 Bootstrap. Praktyczne projekty

opracowany zosta  przez Marka Otto i Jacoba Thorntona, projektantów pracuj cych
na co dzie  w Twitterze. Docelowo ten prosty framework s u y  mia  wy cznie potrze-
bom firmy. Szybko jednak okaza o si , e zbudowane narz dzie ma potencja  i, w do-
bie rosn cej popularno ci tego typu przedsi wzi , jego autorzy postanowili podzieli  si
nim w sieci, co — jak widzimy — by o strza em w sam rodek tarczy.

Pocz tkowo Bootstrap nie posiada  rozszerze  korzystaj cych z JavaScript, lecz zmie-
ni o si  to w wersji 1.3, która dodatkowo pochwali  si  mog a wsparciem dla Internet
Explorera 7 i 8.

Najwi ksz  rewolucj  przygotowano jednak w drugiej wersji frameworka. To w a nie
w niej zaimplementowano wsparcie dla responsywno ci, dodano kilkana cie nowych
modu ów JavaScript i CSS.

Zgodnie z nowym trendem, jakim by a bardzo szybka popularyzacja urz dze  mobil-
nych, takich jak smartfony i tablety, opcjonaln  jak dot d responsywno  wymuszono
w Bootstrap 3. Niestety, nie zapewniono zgodno ci wstecznej ze starszymi wersjami,
poniewa  do  mocno przebudowano struktur  szkieletu siatkowego. Ponadto niektóre
elementy zamieniono na nowsze i dodano kilkana cie nowych.

Dzi  Bootstrap ma grono fanów na ca ym wiecie. Pomimo tak zaanga owanej spo-
eczno ci da si  s ysze  równie  g osy niezadowolenia, cho by z powodu adowania

do projektu sporej ilo ci kodu, który koniec ko ców mo e nigdy nie by  wykorzystany
w ko cowym projekcie. Jest to jednak cecha nie tylko tego konkretnego przypadku,
ale wszystkich frameworków budowanych na zasadzie wszystko dla wszystkich.

W ksi ce wykorzystywa  b d  Bootstrap v3.3.5, który podczas zbierania materia ów
by  naj wie szym stabilnym wydaniem tego frameworka.

Jasna i ciemna strona Bootstrapa

Zalety
Zanim przejdziemy do konkretnych zagadnie , prze led my wspólnie plusy i minusy
korzystania z Bootstrapa. Zacznijmy od pozytywów, które spisa em na podstawie
swoich dotychczasowych do wiadcze  z nim zwi zanych.

Dwunastokolumnowa siatka

W obecnych czasach tworzenie interfejsów nie polega ju  tylko i wy cznie na odwzoro-
wywaniu utartych schematów. Dzi ki dwunastokolumnowej siatce z mo liwo ci  za-
gnie d ania kolumn jeste my w stanie urzeczywistni  najbardziej rozbudowane wizje
struktury aplikacji czy te  strony internetowej.

Temu tematowi po wi ci em osobny podrozdzia , „Omówienie siatki w Bootstrapie”,
w rozdziale 2.
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Rozdzia  1.  Wprowadzenie do Bootstrapa 15

Pe na responsywno

Dzi ki koncepcji Mobile-First Bootstrap naprawd  dobrze prezentuje si  na urz dze-
niach mobilnych. Sposób projektowania oparty w pierwszej kolejno ci na ma ych
ekranach jest o tyle dobry, e wymusza lepsze przemy lenie struktury interfejsu. Kie-
dy wa ny jest ka dy piksel powierzchni, wybieramy tylko najistotniejsze elementy.
Te mniej potrzebne dodajemy wraz ze wzrostem rozdzielczo ci, jednocze nie zacho-
wuj c rdzenne informacje.

Spójrz, jak dobrze prezentuje si  oficjalna strona Bootstrapa w wersji mobilnej (rysu-
nek 1.1).

Rysunek 1.1.
Bootstrap
w praktyce
na urz dzeniu
mobilnym

Mnóstwo gotowych komponentów HTML i JavaScript

Po pobraniu i pod czeniu Bootstrapa otrzymasz wiele komponentów gotowych do
wykorzystania ju  od pierwszych chwil pracy. Autorzy zadbali o podstawowe elementy,
takie jak typografia, przyciski, formularze czy tabele, ale równie  o bardziej zaawan-
sowane narz dzia, z których wymieni  mo na m.in. adny przewijany slider, okienka
pokazuj ce si  po wykonaniu lub przed wykonaniem wybranej czynno ci przez u yt-
kownika oraz rozwijane listy i responsywne menu.

Wspó praca z preprocesorami LESS i SASS

Twitter Bootstrap jest dowodem na to, e praca z budowaniem interfejsów nie musi
by  mudn , rzemie lnicz  wr cz czynno ci . Na pomoc przychodz  Ci preprocesory
LESS i SASS, które s  w stanie przyspieszy  i u atwi  Twoj  prac .

Poleć książkęKup książkę

http://helion.pl/rf/bootpp
http://helion.pl/rt/bootpp


16 Bootstrap. Praktyczne projekty

Wi cej informacji na ten temat znajdziesz w podrozdziale „LESS w Bootstrapie”
w dodatku A.

Nowoczesny flat-design

Ostatnio w sieci, a tak e poza ni  panuje tendencja do „sp aszczania” ka dego mo liwego
elementu. Cho  nadmierne upraszczanie wizualne interfejsu nie zawsze mi odpowia-
da, autorzy Bootstrapa znale li z oty rodek pomi dzy czytelno ci  i nowoczesnym
powiewem wizjonerskim.

Wady

Zwykle w yciu bywa tak, e na beczk  miodu znajduje si  ta przys owiowa y ka dzieg-
ciu. Tak samo jest wi c i w wiecie internetowym. Ka de narz dzie, cho by nie wiadomo
jak przydatne, ma swoje wady — dla jednych bardziej znacz ce, dla innych mniej.

Poni ej przedstawi em pewne dokuczliwo ci, które spostrzeg em.

Popularno

Trudno w to uwierzy , ale najs abszym ogniwem Bootstrapa jest jego ogromna popular-
no . Zapytasz dlaczego? W czasach przedframeworkowych strony odznacza y si  spor
unikalno ci . Teraz natomiast, o ile projektant interfejsu nie wyka e si  inwencj  twórcz ,
gotowy produkt oparty na Bootstrapie b dzie mo na umie ci  na pó ce wraz z setkami
innych, podobnych witryn internetowych.

W Twoim interesie jest jednak, aby osoba korzystaj ca z interfejsu, który zbudowa e ,
poczu a powiew wie o ci. Mo e by  to trudniejsze do osi gni cia, je li w zasi gu
r ki masz ju  gotowe style.

Nadmiarowo  kodu

Nie ka dy projekt wymaga pod czania frameworka. O tym musisz pami ta , kiedy two-
rzysz niewielk  stron  lub ma  aplikacj . Bootstrap stworzony jest z my l  o projek-
tach wszelkiej ma ci, dlatego zawiera w sobie znaczn  liczb  stylów i komponentów,
z których prawdopodobnie mo esz nigdy nie skorzysta .

Warto o tym pami ta  w przysz o ci.

jQuery w standardzie

Komponenty wykorzystuj ce JavaScript wymagaj  do poprawnej pracy pod czonej bi-
blioteki jQuery, która w skompresowanej wersji ma blisko 100 KB. Tutaj rada jest prosta
— je eli nie musisz wykorzystywa  jej w projekcie, po prostu jej nie pod czaj.

Poleć książkęKup książkę

http://helion.pl/rf/bootpp
http://helion.pl/rt/bootpp


Rozdzia  1.  Wprowadzenie do Bootstrapa 17

Przyk ady stron
opartych na Bootstrapie

Du a popularno  Bootstrapa przyczyni a si  do tego, e korzysta z niego wiele stron
internetowych. S  w ród nich te zupe nie niszowe, tworzone wy cznie do celów
prywatnych, ale nie nale y zapomina  równie  o tych najbardziej znanych, które mo-
g  by  dla Ciebie naprawd  spor  inspiracj  (rysunki 1.2, 1.3, 1.4, 1.5).

Rysunek 1.2.
Spotify.com

Rysunek 1.3. Laravel.com

Wi cej przyk adów stron opartych na Bootstrapie znajdziesz na
http://expo.getbootstrap.com.
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Rysunek 1.4. Thesign.pt

Rysunek 1.5. Caviar.com

Magia projektowania responsywnego
Zanim na dobre zajmiesz si  praktyczn  cz ci  projektowania interfejsu w Bootstrapie,
musz  przedstawi  Ci ogólne za o enia dotycz ce responsywno ci.

Wed ug ogólnie przyj tej teorii responsywne interfejsy stron WWW i aplikacji urucha-
mianych w przegl darce to takie, które w sposób p ynny dostosowuj  swoj  struktur
do rozdzielczo ci ekranu u ytkownika. Tutaj wa ne jest jednak, aby nie przygotowywa
kilku wersji interfejsu, czyli osobno strony mobilnej, a osobno na wi ksze monitory,
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Rozdzia  1.  Wprowadzenie do Bootstrapa 19

ale tak zorganizowa  arkusz stylów CSS, by ten w sposób dynamiczny przebudowy-
wa  wybrane elementy HTML i dostosowywa  je do bie cych rozmiarów okna.

Pomocne nam b d  w tym przedsi wzi ciu tzw. zapytania o media, czyli Media Queries.

Media Queries

Media Queries zosta y oficjalnie wprowadzone do j zyka CSS3 i zatwierdzone przez
W3C4 w czerwcu 2012 roku i sta y si  g ównym fundamentem w responsywnym projek-
towaniu stron internetowych.

Obs uga Media Queries jest bardzo prosta i intuicyjna. Poni ej przedstawi  Ci sche-
mat ich praktycznego zastosowania w niewielkim przyk adzie.

Kod HTML

Utwórz nowy plik HTML, zawieraj cy trzy akapity, i zapisz go w wygodnej dla siebie lo-
kalizacji. Aby zaoszcz dzi  miejsce w pó niejszych listingach, b d  si  odnosi  tylko
do konkretnie omawianej cz ci kodu, w tym przypadku do sekcji <body>.

<!doctype html>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>Media Queries</title>
    </head>
    <body>
        <p class="maly">Ma y ekran</p>
        <p class="sredni"> redni ekran</p>
        <p class="duzy">Du y ekran</p>
    </body>
</html>

Po otwarciu dokumentu w przegl darce na ekranie powinny pojawi  si  trzy teksty,
ka dy w osobnej linii.

Za pomoc  Media Queries, w zale no ci od bie cych wymiarów ekranu, poka emy tyl-
ko wybrany komunikat. Dla szeroko ci do 400 px w cznie pojawi si  tekst Ma y ekran,
pomi dzy 400 px a 900 px — redni ekran, natomiast powy ej 900 px na monitorze
wy wietlimy informacj  o du ym ekranie.

Do utworzonego przed momentem pliku HTML do cz arkusz stylów CSS i dodaj w nim
kod, który ukryje wszystkie akapity.

.maly, .sredni, .duzy {
    display: none;
}

                                                          
4 World Wide Web Consortium
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W zale no ci od rozmiarów w cz ponownie akapit, który opisuje wielko  ekranu.
@media (min-width: 901px) {
    .duzy {display: block;}
}

@media (max-width: 900px) and (min-width: 401px) {
    .sredni {display: block;}
}

@media (max-width: 400px) {
    .maly {display: block;}
}

Na koniec mo esz zadba  jeszcze o kwesti  prezentacyjn .
body {
    background: #222;
    color: #fff;
    text-align: center;
    font-size: 3em;
    margin-top: 50px;
}

Je eli teraz od wie ysz okno przegl darki, zauwa ysz stosowny komunikat (rysunek 1.6).

Rysunek 1.6. Ekran o szeroko ci wi kszej ni  900 px

Skaluj c okno do mniejszych lub wi kszych rozmiarów, w pewnym momencie zoba-
czysz zmian  tekstu na inny (rysunek 1.7).

Rysunek 1.7.
Ekran o szeroko ci
z przedzia u od
400 px do 900 px

Je eli przygotowan  stron  uruchomimy w telefonie lub zmniejszymy szeroko  okna
przegl darki do minimum, na ekranie wczyta si  odpowiedni tekst (rysunek 1.8).
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Rysunek 1.8.
Ekran o szeroko ci
mniejszej ni  400 px

Tak w a nie dzia a Responsive Web Design. Czy zauwa y e  ju , drogi Czytelniku,
jakie mo liwo ci pojawi y si  przed Tob  dzi ki temu zastosowaniu?

Oczywi cie, to jedynie skrawek wiedzy, któr  nale y posi , aby projektowanie re-
sponsywnych interfejsów sta o na naprawd  profesjonalnym poziomie. Na szcz cie, do-
skonale wyr cza nas w tym Bootstrap, posiadaj cy wiele klas CSS, które s  ju  przy-
gotowane do ujarzmienia RWD.

Wi cej informacji o Media Queries bez problemu znajdziesz te  w sieci, w tym równie
na blogu WEBroad.pl5, który hobbystycznie prowadz  wraz z grup  przyjació .

Podej cie Mobile-First

Istniej  dwie g ówne szko y projektowania responsywnego. Pierwsz  z nich jest
tzw. Desktop-First, w której najpierw tworzymy szablon przystosowany na du e ekrany,
a nast pnie upraszczamy go do postaci mobilnej. Sposób ten uwa am za nie do ko ca od-
powiedni, gdy  w procesie „odchudzania” bardzo cz sto pierwotny interfejs traci na war-
to ci. Znacznie ciekawsz  koncepcj  jest Mobile-First.

Wed ug jej zasad tworzymy uprzednio ca o  z nastawieniem na ekrany urz dze
mobilnych. Ze wzgl du na ograniczon  powierzchni  u ytkow  znacznie bardziej za-
stanawiamy si  tu nad przekazem dla u ytkownika, umieszczaj c tylko najwa niejsze
elementy interfejsu.

Dobrym tego przyk adem jest strona g ówna mojego bloga http://webroad.pl. Odwied
ten adres w przegl darce lub spójrz na rysunek 1.9.

Dzi ki takiemu zabiegowi mamy pewno , e po rozszerzeniu interfejsu do wersji ta-
bletowej lub desktopowej otrzymamy tak samo funkcjonaln  stron  lub aplikacj , wzbo-
gacon  jednak o dodatkowe elementy (rysunek 1.10), których nie sposób zamie ci  na
ma ym i mocno ograniczonym obszarze.

                                                          
5 http://webroad.pl/?s=media+queries
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Rysunek 1.9.
Interfejs w wersji
mobilnej nie mo e
by  zbyt
skomplikowany

Rysunek 1.10. Wersja desktopowa nie mo e gubi  pocz tkowo przyj tych za o e

Pewnie zadajesz sobie pytanie: „Na czym w a ciwie polega ró nica?”. W teorii obie te
drogi powinny zako czy  si  idealnym i intuicyjnym szablonem, jednak w praktyce
cz sto bywa tak, e na skutek eliminacji elementów gubimy pierwotny zamys  i zamiast
przydatnej aplikacji otrzymujemy ma o przyjazny produkt.

Projektowanie Mobile-First wymusza na nas od samego pocz tku Bootstrap.

Przygotowanie rodowiska pracy
Zanim zako czymy ten krótki rozdzia  wst pny, chcia bym, aby  przygotowa  si  do dal-
szej pracy. Jako e ksi ka ta ma charakter projektowy, konieczne b dzie wyposa enie
si  w kilka przydatnych narz dzi.
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Edytor tekstu

Korzystam z edytora Notepad++6. Jest to znany i bardzo lekki program, posiadaj cy
w sobie prosty tryb podpowiedzi podczas pisania kodu oraz kolorowanie sk adni. Oczywi-
cie, mo esz u ywa  swojego ulubionego edytora — odradzam jednak natywny No-

tatnik systemu Windows.

Przegl darka

Ze wzgl du na mo liwo ci zalecam Google Chrome7 lub Mozilla Firefox8 — maj  one
rozbudowane natywne konsole, wspomagaj ce projektowanie stron i aplikacji przegl dar-
kowych. W tej ksi ce b d  korzysta  z Chrome w wersji 41.

Dodatki do przegl darki Chrome

Window Resizer9, dzi ki któremu w prosty sposób przeskalujesz okno do wybranego
rozmiaru.

Rysunek 1.11.
Okno wyboru
rozmiarów Window
Resizer

Katalog roboczy

Poszczególne projekty proponuj  zapisywa  w jednym katalogu. Za ó  go w dogod-
nej dla siebie lokalizacji. W kolejnym rozdziale umie cisz tam pliki ród owe Boot-
strapa. Ka dy kolejny projekt umieszczany b dzie w podkatalogu rXX, gdzie XX to
numer omawianego rozdzia u. Wyj tkiem b dzie katalog z szablonem startowym,
któremu nadasz nazw  starter. Szablon ten mo e by  dla Ciebie podstaw  do ka dego
kolejnego projektu.

                                                          
6 http://notepad-plus-plus.org/
7 https://www.google.pl/chrome/browser/desktop/
8 https://www.mozilla.org/pl/firefox/new/
9 https://chrome.google.com/webstore/detail/window-resizer/kkelicaakdanhinjdeammmilcgefonfh
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A
akcja, 85, 99, 105
aktywne powiadomienie, 72
alerty informacyjne, 58
animowany slider, 83
arkusz stylów CSS, 33
autor, 114
awatar autora, 114

B
baner reklamowy, 108
banery w dodatkowej kolumnie,

109
belka nawigacyjna, 75
biblioteka jQuery, 16
blog, 103
body, 39
Bootstrap, 13
budowanie interfejsu, 34

C
call-to-action, 85
cechy produktu, 82
chmura tagów, 109, 110
CSS, 26, 73
cytowanie, 39

D
Dashboard, 41
deklaracja fontu, 79
Desktop-First, 21
dodatki do przegl darki

Chrome, 23

dwunastokolumnowa siatka, 14,
29

E
edytor tekstu, 23
ekran, 20, 34, 35

bardzo du y, 34
du y, 34
ma y, 34, 38
redni, 34, 36

element <tr>, 99
elementy interfejsu, 133
etykiety, 110

F
flat-design, 16
font, 79

Roboto, 80
formularz, 121

kontaktowy, 125
logowania, 124
responsywny, 126
ustawie  aplikacji, 127
z listami rozwijanymi, 130

funkcje, 57, 60

G
galeria

mediów, 89
na du ym ekranie, 93
na ekranie smartfona, 94

generator on line, 135
Glyphicons, 71
grafika, 91
grid-system, 28

H
harmonijka, 55
has o, 122

I
ikony

powiadomie , 70
spo eczno ciowe

Glyphicons, 116
wbudowane, 71

informacje
o autorze, 112, 115
o u ytkowniku, 129

interfejs
dla bloga, 104
wersja desktopowa, 22
wersja mobilna, 22

J
JavaScript, 26, 73
Joomla!, 42
jQuery, 16

K
katalog

css, 26
fonts, 26
js, 26
roboczy, 23

klasa
.active, 99
.danger, 99
.disabled, 49
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.form-horizontal, 126

.glyphicon, 71

.has-error, 127

.has-success, 127

.has-warning, 127

.info, 99

.list-group, 48

.mini-alerts, 72

.navbar-fixed-bottom, 68

.success, 99

.table, 96

.table-bordered, 97

.table-condensed, 98

.table-hover, 98

.table-responsive, 101

.table-striped, 97

.visuallyhidden, 52

.warning, 99
klasy wspomagaj ce

responsywno , 52
kolorowanie kontekstowe, 50,

99, 127
kolumny, 30
komentarze, 116
kompilacja komponentów, 136
komponent Popovers, 72
komponenty, 136

HTML, 15
JavaScript, 15

komunikat, 20
odno niki, 59
zamykanie, 59

konfiguracja Bootstrapa, 136
kontekstowe kolorowanie pól,

127

L
LESS, 137
liczba powiadomie , 71
linki spo eczno ciowe, 114
lista rozwijana, 130
listy odno ników, 69
login, 122
logo, 123

M
Media Queries, 19
menu

g ówne, 67, 68
podr czne, 74

metody, 57, 60

miniaturka zdj cia, 106
Mobile-First, 13, 21
mobilna wysuwana nawigacja,

54

N
nadmiarowo  kodu, 16
nag ówki, 39
nawigacja, 67, 78, 112

na ma ych ekranach, 74
okruszkowa, 54
pionowa, 48
podr czna, 48, 49
pomocnicza, 51

niestandardowa zawarto , 50

O
obs uga Media Queries, 19
odno nik, 69, 85
odno niki w komunikacie, 59
odznaki, badges, 49
okienka akcji, 62
okno dialogowe, 63, 64
okruszki, breadcrumbs, 41

na stronach potomnych, 54
na stronie g ównej, 54

opis autora, 114
ostatnio dodane posty, 65
o ywianie harmonijki, 56

P
paginacja, 100, 107

pod wpisami, 108
panel administracyjny, 41, 140

na ekrany smartfonów, 47
na ekrany tabletów, 46
na ma e monitory, 45

panel
administracyjny w Joomla!,

42
administracyjny w

WordPressie, 42
autora, 114
harmonijki, 56
komentarzy, 119
logowania, 121, 124
z podobnymi wpisami, 117
z ustawieniami

u ytkownika, 129

parametry wizualne, 136
pasek post pu, 129
pierwszy komentarz, 118
plik index.html, 33, 56
pliki ród owe, 25

LESS, 137
podej cie Mobile-First, 21
podzia

panelu administracyjnego,
43

strony na sekcje, 42
pola

typu checkbox, 132
typu radio, 131

pole wyszukiwarki, 70
Popovers, 72
popularno  Bootstrapa, 16, 17
powiadomienia, 71
powielanie wpisu, 106
poziome menu g ówne, 67, 140
poziomy panel logowania, 124
prefiksy klas dla kolumn, 34
preprocesor

LESS, 15
SASS, 15

projekt startowy, 25, 139
projektowanie

responsywne, 18
siatki panelu

administracyjnego, 43
przegl darka, 23
przycisk, 60

akcji, 99, 100, 105
Download Bootstrap, 25
kompilacji, 136
menu podr cznego, 74
nawigacyjny, 68
skrótów, 62
wysy ania, 123

R
Responsive Web Design, 21, 33
responsywno , 14, 18, 33, 52,

74, 81
tabel, 101

responsywny formularz
kontaktowy, 126

rozk ad elementów interfejsu,
133

rozmiar ekranu, 19, 34
rozwijane listy odno ników, 69
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S
schemat zajawki, 105
sekcja, 42

<body>, 39
komentarzy, 116

separacja tekstu, 105
separator, 69
siatka panelu

administracyjnego, 43
sidebar, 43
skróty, 130
slider, 83

strza ki, 84
wska niki, 84

stopka, 64, 86
strona

bloga, 103, 140
galerii mediów, 89, 140
pojedynczego wpisu, 111
promocyjna produktu, 77,

88, 140
z formularzami, 121, 142
z miniaturami filmów, 141
z postami na blogu, 141
z tabel , 95, 140

struktura
interfejsu, 29
witryny, 77

style CSS, 73
system

siatkowy, 28
zarz dzania tre ci , 41

szablon
HTML panelu

administracyjnego, 45
startowy, 26

szkielet
Bootstrapa 3, 29
nawigacji, 67
okienka, 113
panelu, 113

rodowisko pracy, 22

T
tabela, 95

bez stylowania, 96
responsywna, 102
z aktywnymi wierszami, 98
z pe nym obramowaniem,

97
z wyró nionymi wierszami,

97
tagi, 109
Twitter Blueprint, 14
typografia, 38

U
uk ad

24-kolumnowy, 32
jednokolumnowy, 30
pe ny siatki, 33
p ynny, 32
trzykolumnowy, 30

ustawienia
domy lne, 135
systemowe, 131
u ytkownika, 128, 130

W
wady Bootstrapa, 16
warianty tabel, 97
wersja

desktopowa, 78
mobilna, 78

wideo, 92
widok wpisów, 103
w asne parametry wizualne, 136

wpis, 104
g ówny, 106

wpisy podobne, 115
wybór komponentów, 136
wy czanie elementów, 49
wyrównywanie

etykiet, 127
tekstu, 39

wyró nianie wpisu, 106
wyskakuj ce okienka akcji, 62

Z
zach ta, 85
zagnie d anie

kolumn, 31
odpowiedzi, 118
wierszy, 44

zajawka, 105
z przyciskami, 106

zalety Bootstrapa, 14
zamykanie komunikatu, 59
zapewnienie responsywno ci,

74
zasady, 61
zdarzenia, 57, 60

dla harmonijki, 58
zdj cie, 91

delikatnie obramowane, 92
pogl dowe, 80
w formie elipsy, 92
z zaokr glonymi rogami, 91

zmiana
domy lnych ustawie , 135
fontu, 79
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