 Bootstrapﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی دارد؟

 ) Bootstrapﺑﻮت اﺳﺘﺮپ ( ﭼﯿﺴﺖ ؟
 ) Bootstrapﺑﻮت اﺳﺘﺮپ ( ﯾﮑﯽ از ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﯾﻢ ورک ﻫﺎی  HTML ، CSSو  Javascriptﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻃﺮاﺣﯽ
ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺼﻮرت واﮐﻨﺶ ﮔﺮا در اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺶ وب در اﻧﺪازه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﺗﺒﻠﺖ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی روﻣﯿﺰی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ
اﻣﮑﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻔﺤﺎت وب در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ : Bootstrap
 ) Bootstrapﺑﻮت اﺳﺘﺮپ ( ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻃﺮاح و ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﺗﻮﯾﺘﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﯾﻢ ورک
ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ و ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎز در ﺟﻬﺎن ﺷﺪ.
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 Bootstrapدر اواﺳﻂ ﺳﺎل  2010در ﺗﻮﯾﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎز ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  blueprintدر ﺗﻮﯾﺘﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﺗﻮﯾﺘﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ  Bootstrapﺗﻮﺳﻂ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺎرت ﮐﺎﻓﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺧﺎرﺟﯽ
داﺷﺘﻨﺪ ،اﺧﺘﺼﺎص داد .در ﻫﻔﺘﻪ اول ﺗﻮﺳﻌﻪ ،اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻫﮏ ﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﯾﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن را ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ
از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻃﺮاﺣﯽ وب ،اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﭘﺲ از رﻓﻊ ﺑﺎگ ﻫﺎ ،آﻧﺮا ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و رﻓﻊ اﯾﺮادات ،ﺑﺎﻻﺧﺮه اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻢ ورک ﺟﺪﯾﺪ در  19آﮔﻮﺳﺖ ﺳﺎل  2011ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ
از  20ﺑﺎر در ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ دوﺑﺎر ﻫﻢ ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن ورژن  2و  Bootstrap 3ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در  Bootstrapورژن  2ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی واﮐﻨﺶ ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﭼﻬﺎرﭼﻮب آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﯿﻮه اﺧﺘﯿﺎری اﻓﺰوده ﺷﺪ و در  Bootstrapورژن
 3ﻋﻼوه ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ،واﮐﻨﺶ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن ﺑﺮای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻢ ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﺷﺪ .و اﮐﻨﻮن ﺷﺎﻫﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ورژن  4اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻢ ورک ﻣﺤﺒﻮب
ﻫﺴﺘﯿﻢ.
اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻢ ورک ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﻣﻮﺳﺲ و ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﻧﺎم ﺗﺠﺎری Bootstrapاز ﻧﺎم ﺗﺠﺎری  Mail chimpاﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .آرم ﺑﻮت اﺳﺘﺮپ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ دو ﻋﻨﻮان ﻣﻮرد ﺗﺎﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ
ﻓﻘﻂ ﮐﺎراﮐﺘﺮ  Bﺑﺎ ﺣﺮف ﺑﺰرگ و دﯾﮕﺮی ﮐﻠﻤﻪ ﮐﺎﻣﻞ  Bootstrapﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﻓﻘﻂ  Bﺑﺎ ﺣﺮف ﺑﺰرگ و ﺑﻘﯿﻪ ﺣﺮوف ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺼﻮرت ﮐﻮﭼﮏ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻓﻮﻧﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﻮﮔﻮ  Helvetica Neueو ﺑﺼﻮرت ﺿﺨﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺿﻤﻦ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﻠﻤﻪ  Twitterﻗﺒﻞ از آن و ﯾﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﮐﺎراﮐﺘﺮ  sدر  Bootstrapﺑﺎ ﺣﺮف ﺑﺰرگ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻧﮓ آﻣﯿﺰی اﯾﻦ ﻟﻮﮔﻮ در ﻃﯿﻒ رﻧﮓ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﻔﺶ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺮﯾﻢ ورک ) ﭼﻬﺎرﭼﻮب (  Bootstrapﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎز )  ( Open sourceﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﮕﻬﺪاری
آن در  GitHubﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی  ) Bootstrapﺑﻮت اﺳﺘﺮپ ( :
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 Bootstrapﺑﺮای ﻫﺮﮐﺴﯽ در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﺷﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
اﯾﻦ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺪرن ،ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ را ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ و آﺳﺎن ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن وب ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرﺗﯽ
ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﻫﺮ ﻧﻮع اﺑﺰار ﻧﻤﺎﯾﺶ وب و اﻧﻮاع ﭘﺮوژه ﻫﺎ در اﻧﺪازه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن ﭘﯿﺶ ﭘﺮدازﻧﺪه در : Bootstrap
در  Bootstrapاز  cssاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺳﻮرس ﮐﺪ آن از دو ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺤﺒﻮب ﭘﯿﺶ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی  cssﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی  lessو  sassﺑﻬﺮه
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻓﺮﯾﻢ ورک  Bootstrapﺑﺮای ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎه و اﺑﺰار ﻧﻤﺎﯾﺶ وب :
 Bootstrapﺑﻪ راﺣﺘﯽ و ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﺎﻻ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺗﺤﺖ وب ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺪ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﯾﺎ ﮐﻮﺋﺮی ﻫﺎ ،از ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﺗﺒﻠﺖ و ﯾﺎ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻟﭗ ﺗﺎپ و اﻧﻮاع ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی روﻣﯿﺰی در اﻧﺪازه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﯿﮑﻨﺪ.

اﻣﮑﺎﻧﺎت و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع در : Bootstrap
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  Bootstrapﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯽ ﺷﻤﺎر ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮔﺴﺘﺮده و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ،اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﺳﻔﺎرﺷﯽ و ﻣﺸﺘﺮک  ،htmlﮐﺎﻣﭙﻮﻧﻨﺖ ﻫﺎی
 cssو ﭘﻼﮔﯿﻦ ﻫﺎی زﯾﺒﺎی ﺟﯽ ﮐﻮﺋﺮی در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮده و درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﮐﺎﻣﭙﻮﻧﻨﺖ ﻫﺎی آﻣﺎده ﺷﺎﻣﻞ :
ﺗﺎﯾﭙﻮﮔﺮاﻓﯽ ،ﻣﻨﻮﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ ،ﻣﻨﻮ ﻫﺎی ﺑﺎزﺷﻮﻧﺪه ،ﻓﺮم ﻫﺎ ،دﮐﻤﻪ ﻫﺎ ،ﺟﺪاول ،آﮐﺎردﺋﻮن ،ﺗﺐ ﻫﺎی ﺑﺎزﺷﻮﻧﺪه ،اﺳﻼﯾﺪر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﻓﺰاﯾﺶ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ : Bootstrap
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺟﺬاب و ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ در ﺳﺮاﺳﺮ وب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﯾﻢ ورک  Bootstrapﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ .و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻃﺮاﺣﯽ وب
ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﻢ ورک  Bootstrapروز ﺑﻪ روز در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ وب ﮐﻮ وب ﻫﻢ از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ
ﻧﺒﻮده و ﻫﻢ در وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد و ﻫﻢ در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻮت اﺳﺘﺮپ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎی  Bootstrapﻣﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  4kia.ir ، adselect.ir ، moghaddamco.com :و ﻏﯿﺮه.
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ﻣﺰاﯾﺎی اﺳﺘﻔﺎده از  ) Bootstrapﺑﻮت اﺳﺘﺮپ ( در ﻃﺮاﺣﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ :
 Bootstrapدارای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی ﺑﯿﺸﻤﺎری از اﺑﺰارﻫﺎی راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ وب:
ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از  Bootstrapاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای راﯾﮕﺎن از اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺮای ﻻﯾﻪ ﺑﻨﺪی ﺻﻔﺤﺎت وب و اﯾﺠﺎد
ﺻﻔﺤﺎت واﮐﻨﺶ ﮔﺮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ راﯾﮕﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮاﺣﺘﯽ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ داﻧﻠﻮد و ﺑﺪون ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺧﻂ ﮐﺪ
ﺟﺎوا اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﯾﻢ ورک  Bootstrapﯾﻌﻨﯽ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در زﻣﺎن :
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻮت اﺳﺘﺮپ و ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﺎده و از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در ﻃﺮاﺣﯽ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در زﻣﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ
ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻧﻤﻮد.

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﻮت اﺳﺘﺮپ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ واﮐﻨﺶ ﮔﺮا :
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  Bootstrapﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ را ﺑﺮای اﻧﻮاع اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ وب و رزوﻟﯿﺸﻦ ﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺪون ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده از : Bootstrap
اﺳﺘﻔﺎده از  Bootstrapﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ داﻧﺶ در زﻣﯿﻨﻪ وب و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮی ﺑﺎ  htmlو  cssﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از
آن ﺑﺮای اﺟﺮای اﻫﺪاف ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی وب:
 Bootstrapﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﻣﺪرن وب ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮزﯾﻼ ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ،ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺮوم ،ﺳﻔﺮی ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر و اﭘﺮا ﺳﺎزﮔﺎری ﮐﺎﻣﻞ دارد.

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮﯾﻢ ورک  ) Bootstrapﺑﻮت اﺳﺘﺮپ (:
ﻫﺪف از ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن  Bootstrapاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺣﺘﯽ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ و ﺑﺎ درﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ ﺑﯿﻦ ﺗﮓ ﻫﺎی  html، cssو  jsﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺎﻟﺐ
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ﻫﺎ ،ﻻﯾﻪ ﻫﺎ و ﺻﻔﺤﺎت وب ﺧﻮد را ﺑﺼﻮرت ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ واﮐﻨﺶ ﮔﺮا ﺑﺮای اﻧﻮاع ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ وب ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
داﻧﺶ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
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