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 قدمهم

 شده است. هیته 2.6نسخه  ،یفریدرگاه )پورتال( قدرتمند ال یهاتیبا قابل یمقدمات ییمستند، جهت آشنا نیا

 نکاتی کوتاه درباره الیفری

 ی الیفریاجرانصب و 

ها، مسااتندات، رنامااهب نیآخاار دیااتوانیاساات کااه ماا ییجااا www.liferay.com یبااه نشااان یفااریوبگاااه ال
برناماه، باه بخاا دانلاود مراجعاه  یو اجارا افاتیدر ی. بارادیاکن افاتیدرگااه را در نیاو محصوالت ا هاسیسرو

شااده کااه  Zip لیاافا کیاا، فاار پیا. بطااور دیااآن را انتخاااک کن Community Editionنسااخه  نیکاارده و آخاار
Apache Tomcat ار خواهد گرفت.شما قر اریدر درون خود دارد، در اخت زیرا ن 

 لیااآن، فا liferay-portal\tomcat\binاز شاااخه  کااافی اسااتپوشااه،  کیاامااوکور در  لیاانمااودن فا unzipاز  پااس
startup.bat  در  ریااز امیااجارا گاردد. پ ،یفاریتاا ال کشادیطاول ماا یاهیاچناد اان ب،یاترت نی. باددیارا اجارا نما

 کامل آن است: یدهنده اجرا، نشانTomcatکنسول 
INFO: Server startup in 52955 ms 

 شماست! اریدر اخت یفریال http://localhost:8080 یو اجرا رفاکسیمرورگر مانند فا کیباز نمودن  با
 

 
 

 لیاا، فاliferay-portal\tomcat\binاز شاااخه  سااتا یکاااف دیهساات یفااریال یبااه توقاار اجاارا لیااما کااهیدر صااورت
shutdown.bat در کنسول  ایو  دییرا اجرا نماTomcatدی، کل Ctrl+c دیرا بزن. 

 ورود به درگاه

 ریکااربر، ماد نیوارد شد. ا testو رمز  test@liferay.com یبا وارد نمودن نام کاربر توانیم Sign Inدر بخا 
داد.  رییرا تغ یگریهر کاربر د ایو  یمشخصات و توانیم شودیداده م حیکه در ادامه، توض یقیاست و به طر یفریال

 .  دیآیبه کار م دیکاربر جد کی ریتعر یبرا Create Accountبخا،  نیدر هم

http://localhost:8080/
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 یفریزبان ال رییتغ

 را تغییر دهید: برای کل درگاهفر  از طریق مسیر زیر، زبان پیا ،یفریپس از وارد شدن به ال
Control Panel  Portal Settings  Miscellaneous (Display Settings)  Default 

Language: Persian 

 :برای یک کاربرزبان  میتنظ

My Account  Miscellaneous (Display Settings)  Display Settings: Persian 
 

 مشخصات کاربر رییتغ

 یهاا، بخا"مان یحساک کااربر" ای "My Account"کرده و با انتخاک  کیصفحه کل یدر باال نام کاربر یبر رو
 .دهید رییرا تغدلخواه 
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 ها شامل موارد زیر است:این بخا
 رهیو غ کیتولد، پست الکترون خیجز یات: نام، تار 
  آورنده آن ادیکلمه عبور: رمز و سؤال به 
 هاسازمان 
 هاسایتوک 
 هانقا 
 هاینشان 
 تماس یهاتلفن 
 تنظیمات نمایا و غیره 

 

 هاپرتلت تیریمد

هاا را باه پرتلت. شاودی( گفتاه ماPortlet) پرتلتشده که به آن  لیتشک ییهااز برنامه ،یفریهر صفحه ال یمحتوا
 .  دیآن را با ماوس بکش نوار باالی ستا یکاف ،ییجابجا ید. براکر میتنظ ایجابجا، حوف، اضافه و  توانیم یراحت
 یکارده و باا جساتجو کیاار دارد کلقار نوار کناریکه در  عالمت + یبه صفحه، بر رو پرتلت کیدن کراضافه  یبرا

 .  دیاضافه کنکشیده و آن را به صفحه  ،های موجودبندیاز میان دستهمورد نظر،  پرتلت
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 یفریال یسازیشخص

در بخاا  دیابایابتادا ما دیبسااز یفاریال یمحتاوا تیریآنکه وبگاه مورد نظر خود را با استفاده از سامانه ماد یبرا
Portal Settings دیل پنل، مشخصات وبگاه خود را وارد کنکنتر  . 

 

 
 

شکل  ،یزبان، منطقه زمان رییتغ یبرا ،و غیره است. به عنوان مثال اینما ،کاربران ،ورود ماتیتنظشامل  ،بخااین 
 ،یفارینشان ال ی. بر رودیبرو "اینما ماتیتنظ"یا  Display Settings وبگاه خود، به بخا یلوگو ایو نشان  یظاهر

 .دینما  کیرا کل رهیذخ دیمورد نظر را انتخاک و در انتها کل ریکرده، تصو کیکل

 مستندات مدیریت

 شود. استفاده می Documents and Mediaرتلت پها و مستندات از مدیریت فایل یبرا

 
  

 ود. دلخواه را اضافه نم فایل و مستند ،ریوتصچندین  توانیم Multiple Documentsانتخاک  با ،برای مثال
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 اضافه نمودن محتوا

 را انتخاک کنید.   Contentبرای افزودن محتوا ابتدا بر دکمه + کلیک کرده و 

 
 

آن را وارد  یناام بخاا ماورد نظار و محتاوا کرده کیرا کل Add New  Basic Web Content، برای مثال
 ت،یادر دسترساند و در نها زیان یده قبلاآپلود ش ری. تصاودیو آماده کن میپست وبالگ، آن را تنظ کی هیو شب نموده

از عادم  ناانیدر صاورت اطم ایانمود و  رهیدارد ذخ زیرا ن یآت راتییتغ تیقابل هک سیشنویپ کیبه صورت  توانیم
  کرد. Publishآن را  ر،ییتغ

 یفریال یمحتوا تیریسامانه مد

اسات.  یابازار مشاارکت ایو  یکه اجتماعمحتوا، شب تیریتوسعه، سامانه مد یسکو کیفراتر از  یزیچ ،یفریدرگاه ال
 ساختن وبگاه مورد نظر شماست. یبرا یراه ،یفریال

آن را باه  تاوانیما قاتیهاست. در حقاستفاده نیترجیاز را یکیمحتوا،  تیریبه عنوان سامانه مد یفریاز ال استفاده
کاار ه د، رساانه و ...( با)مساتن لیابار فا یمبتن یمحتوا تیریمد ای( و WCMتحت وک ) یمحتوا تیریصورت مد

 گرفت.
 
 Web Content Management System(WCM) 

 کیا یمحتاوا تاوانیمثاال، ما یها استفاده کرد. براوبگاه نیتردهیچیتا پ نیترساخت ساده یبرا توانیم یفریال از
 یزبانیم یابر یفریاز ال توانیم گرید یداد. از سو ایساخت و نما WYSIWYG راستاریرا به روش و یصفحه وب
استفاده کارده  یمتفاوت یهاوبگاه از ساختارها و قالب هرکامالً متفاوت استفاده نمود.  یمتعدد و با مقاصد یوبگاهها

 انتشار خود را دارد. یو زمانبند
 ایاو  Layout توانادی. هر کدام از صافحات ماکندیصفحه، شروع بکار م یبا تعداد یفری، درگاه الفر پیا بطور

طرح مخصوص خود را اضافه کرد. صافحات،  ایاستفاده نمود و  یفریال یهااز طرح توانیرا داشته باشد. م طرح خود
( در دساترس رهیامتا و غ یهاز )مانند برچسبین HTMLخواص  یمرتب شدن هستند و تمام ایقابل اضافه، کم و 

 است.
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خود را که به عناوان  یصفحات شخص تواندیر مگردد. هر کارب کپارچهیبا صفحات،  تواندیم یفریال یدسترس سامانه
مانناد باالگ و  یحال، صفحات عماوم نیاست داشته باشد و در ع کیو پست الکترون میتقو یهاپرتلتمثال، شامل 

 کند. تیریمد زیمحتوا را ن
ه که از قبال، صفحات و وبگا یهاهاست از قالبافراد و گروه یمختلر برا یهاوبگاه-ریوبگاه شما بزرگ و شامل ز اگر
 .دیاند بهره ببرشده هیتعب

Staging 

 شادهیزمانبناد ایاو  یوبگااه را باه صاورت دسات راتییاتا انتشاار تغ کندیاستفاده م Staging تیاز خاص یفریال
 کند. یبانیپشت

Structure 

کاه  دیداشته باشا یوبگاه خبر کی دیخواهیم دیمحتوا کار را آسان نموده است. فر  کن دیتول یاز ابزارها استفاده
تاا کااربران و گزارشاگران  دهدیساختار را م کی جادیمحتوا به شما اجازه ا تیریدارد. سامانه مد یمشخص دمانیچ

هار  یکه اقاالم ضارور آوردیرا به وجود م نانیاطم نیا ساختار،اقالم خود را وارد کنند. استفاده از  یبتوانند به راحت
 صفحه، فراموش نگردد.

Asset 

از  ایاکرد و  ری( تعرMetadataآنها فراداده ) یبرا توانیاست. م یوب یمحتوا ،یفریدر ال Asset یهاز مثالا یکی
 مشابه را مشخص و قابل جستجو کرد. یهاگروه ب،یترت نیبرچسب، استفاده نمود و بد

Template  

کننده است که مشاخص یزیمان چقالب، ه ای Template. ندیآیها مانتشار محتوا، ساختارها به کمک قالب هنگام
کار، ساخته شاده و سااده هساتند  نیا یکه برا Freemarker ای Velocityساختار است. معموالً از  اینحوه نما
 .شودیاستفاده م

 نمود.   ریتعر زین رهیو غ یانتشار و بازنگر یخالصه، زمانبند ،یوب یهر محتوا یبرا توانیم
 

 یفریال لیفا بر یمبتن یمحتوا تیریسامانه مد

 یمحتاوا تیریماد یهاها، ساامانهزمان شتریکامل باشد. در ب CMS کیکه  افتی توانیرا م یبازکمتر پروژه متن
 امکانات را فراهم آورده است. نیا یهر دو ،یفریاز هم جدا هستند. درگاه ال ل،یبر فا یمبتن یمحتوا تیریو مد یوب
 و کنادیارا اه ما Documents and Media پرتلاترا در  لایفاابر  یمبتن یمحتوا تیریمد UIبخا  ،یفریال
 عامل است. سیستم لیفا تیریبه مد هیشب اریبس

 زیارا ن CMS یهااسیسرو گریمانند د ییهاRepository توانیدر ساختارشان، م هالیفا یعالوه بر مشاهده و نگهدار
Mount از  یفاریکاه ال ییاز آنجاا وجاود دارد. زیاها نپوشه انیم ییو جابجا یکرد. امکان کپWebDAV یبانیپشات 

 فراهم است.  زیسامانه عامل ن File Managerاستفاده از  کندیم
 ریاتعر یفاراداده را بارا یهامجموعاه تاوانینموناه، ما ی. باراشاودیانجام م یبه طرق مختلف هالیفا یبنددسته

 یهالیفا یو محل جلسه باشد و از آن برا خیان، تارشامل نام، زم meetingکرد. مثالً فراداده  ریتعر لیفا اتیخصوص
 مرتبط با جلسه استفاده گردد. 

 یشاود. بارا تاریعایآسانتر و طب هالیاست تا کار کردن با فا ریقابل تعر زین هالیفا Document Type ایمستند  نوع
 کیامستند مورد نظر،  نکهیمورد، با ا نی. اکندیجلسه را راحتتر م یهالیاستفاده از فا "جلسات مالقات"مثال، نوع 

جلساات  یاست که مستند موکور، حاو نیدهنده اندارد و تنها نشان یاست ارتباط یمتن ایو  HTML ای Word لیفا
 یاناهیاطالعاات زم بیاترت نیاضاافه نماود. باد زیافراداده آن را ن توانینوع مستند، م دیمالقات است. در زمان تول

 کار کردن با آن خواهد بود. یابر یمستند، روش بهتر
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مارتبط، باه آن  یهاالیاست کاه تنهاا فا نیکاربرد دارد و مشخص کننده ا زیها نپوشه یاز نوع مستند، برا استفاده
 نادیفرا کیاتنهاا از  هاالیها هستند تا فاقابل اضافه شدن به پوشه زیگردش کار ن نیاند. قوانپوشه خاص اضافه شده

 .  رندیمشخص در گردش قرار بگ
 

 هانصب افزونه

افزوناه  تاوانیم یو به راحت کندیم تیریرا مد یفریها در الو نصب افزونه افتیدر ندیکنترل پنل، فرا Appsبخا 
شناساه در  کیا دیبایابتدا م ،یسازفعال یرا جستجو کرده و به درگاه افزود. برا پرتلتتِم، قالب و  لیموردنظر، از قب

 . دیکن جادیا ،یفریال یوبگاه رسم
 

 
 

 درگاه یکربندیپو  تیریمد

 پوشاااه در مسااایر system.propertiesو  portal.properties لیااارا باااا اساااتفاده از دو فاالیفاااری درگااااه 
webapps\ROOT\WEB-INF\classes رییاتغ ماًیرا مساتق لیادو فا نینمود. بهتر است ا یکربندیپ توانیم 

کاه  یریو مقااد دیبسااز system-ext.propertiesو  portal-ext.properties لیاآن، دو فا یو به جاا دینده
 .  دیکن اردرا در آنها و دیهست رییبه تغ لیما
در  Server Administration. در بخاا ماورد دارد نیاا یبارا زین یوب یواسط کاربر ،یفریحال، درگاه ال نیبا ا

 .    باشندیدسترس م در رهیو غ پست الکترونیک ،هاویژگی ،منابع تیریکنترل پنل، مد
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 آوتیل سازیسفارشیساخت و 

 Layout Templateآوت یا قالب لی

پاروژه جداگاناه،  کیاهاا را باه صاورت قالب صفحات و تِام توانیاست که م نیا یفریاز امکانات قابل توجه ال یکی
 فراهم است.  خاص آنتِم امکان استفاده از قالب و  ز،یهر صفحه ن ینمود. برا یسازادهیو پ یطراح

یک صافحه  Layoutبرای تغییر  شود.ها در صفحه استفاده میپرتلتبرای انتخاک ترتیب قرارگیری  آوتیلپالگین 
 شود:از منوی زیر استفاده می

Admin  Pages  Details 
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 آوت جدیدلی ساخت

 :در مسیر 
SDK  layouttpl 

 :فرمان زیر در خط فرمان با اجرای
create.bat <project name> “<layout template title>” 

 مانند:
create.bat 3-columns “3 Columns” 

 هاساختار فایل: 

 
 

 درنیااااز  Layout یهاااااقالب ریاااااساااات و تعر ROOT/layouttplدر پوشاااا   هااااالیفا نیااااا ریمساااا
 ROOT/WEB-INF/liferay-layout-templates.xml ب قالاا کیاا یباارا ر،یااز ی. کاادهاشااودیانجااام ماا 

3-columns-ii.tpl  است: ٪62، ٪22، ٪62با ترتیب 
 

<div class="columns-3" id="content-wrapper"> 

 <table class="lfr-grid" id="layout-grid"> 

 <tr> 

  <td class="lfr-column twenty" id="column-1" valign="top"> 

   $processor.processColumn("column-1") 

  </td> 

  <td class="lfr-column sixty" id="column-2" valign="top"> 

   $processor.processColumn("column-2") 

  </td> 

  <td class="lfr-column twenty" id="column-3" valign="top"> 

   $processor.processColumn("column-3") 

  </td> 

 </tr> 

 </table> 

</div> 
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 Velocityمعرفی 

 ی جاوایی برای قالبیک فناور( سازیTemplating است و )شود.می استفادهتِم ساخت و توسعه  یبرا   
 اند دسترسی یافت. توان به اشیایی که در کد تعریر شدهبا استفاده از آن می 
  در الیفری نیزTemplate Engine های آن در پوشه فر  است و فایلپیاtemplates  قرار دارند.  تِم 
 رای صفحات جایگزینی بJSP  وPHP .است 

 
 نمونه کد:

## It’s a sample code. 

#set ($temp = 199) 

#if( $temp > 200 ) 

    <b> 622بزرگتر از   </b> 

#elseif( $temp < 200 ) 

    <b> 622کوچکتر از  </b> 

#else 

    <b>  <b/> 622برابر 

#end 

 
 

 است(: function)مانند  Velocimacroنمونه 
#macro (sayAnything $someString) 

    <h3>$someString</h3> 

#end 

 نحوه صدا زدن آن:
#sayAnything(“hello Liferay”) 
 

 Velocity Templateفایل 

 . نمونه ای از این نوع فایل: portal_normal.vmاست مانند  vmپسوند آن 
<html> 

    <head> 

        <title>Velocity Template File</title> 

    </head> 

    <body> 

        <p>Hello $variable_name.</p> 

        <p>I am $my_name.</p> 

    </body> 

</html> 
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 Alloyمعرفی 

AlloyUI   یاAUI  یک کتابخانه جاوا اسکریپتی مبتنی برYahoo User Interface (YUI)  است. 
 :TextBoxای از برنامه تعیین حروف باقی مانده یک نمونه

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

<head> 

  <meta charset="utf-8"> 

  <title>Example</title> 

 

  <script src="http://cdn.alloyui.com/2.0.0/aui/aui-min.js"></script> 

  <link href="http://cdn.alloyui.com/2.0.0/aui-css/css/bootstrap.min.css" 

  rel="stylesheet"> 

</head> 

<body> 

  <input type="text" id="some-input" /> 

  <span id="counter"></span> مانده یحروف باق  

 

  <script> 

  YUI().use( 

    'aui-char-counter', 

    function(Y) { 

      new Y.CharCounter( 

        { 
          counter: '#counter', 

          input: '#some-input', 

          maxLength: 10 

        } 
      ); 
    } 
  ); 
  </script> 

</body> 

</html> 
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 سازی تِمساخت و سفارشی

 تِممعرفی 

تِام منظاور،  نیهما ی. براکندیم یبانیپشت زین اریس یابزارها یهااز تم یفریال .استظاهر صفحات  تعیین یبراتِم 
 شود:می زیر استفاده یو قالب صفحه، از منوتِم  میتنظ یاست. برا دهیگرد آماده Mobile فر پیا

Admin  Pages  Look and Feel 

 الیفری: اولیههای مسیر قرار گرفتن تِم
tomcat\webapps\ROOT\html\themes 

 classicم تِااز فار  بطاور پیاو صفحات درگاه نیاز  است control_panelتِم با استفاده از کنترل پنل  میتنظ
   کنند.می استفاده

 

 جدید تِم ساخت

 :در مسیر 
SDK  themes 

 :دستور زیر در خط فرمان با اجرای
create.bat <project name> “<Theme Display Name>” 

 مانند:
create.bat newtheme "New Theme" 

 هاساختار فایل: 

 

 
 

 بری:ارث 
 خواهد بود: build.xmlبرند. تغییر این مورد در ارث می styled_تِم ها از فر ، تمامی تِمبطور پیا

 <property name="theme.parent" value="_styled" /> 
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 ی سازسفارشی

تِام خااص هاای فایل SDK/themes/newtheme/_diffsدر مسیر است.  یخال diffs_فر ، پوشه  ایبطور پ
را ماورد نظار  یهاالیرا ساخته و فا templatesو  css ،images ،js یهاپوشه ،خود را اضافه کنید. برای این کار

آنچاه در پوشاه هار بر  diffs_وشه پ یهالیفا. های اختصاصی استcssبرای تعریر  custom.cssفایل . بیفزایید
docroot  دارند. تیارجحاست   

 ریکاااه در مسااا thumbnail.pngو  logo.png ،screenshot.pngعبارتناااد از تِااام خااااص هااار  ریتصااااو
docroot/_diffs/images انادازه. رنادیگمی قرار thumbnail.png  و  052*062برابار بااscreenshot.png 

 است. 0242*428برابر با 
 
 هاالیفا نیافزود. ا diffs\templates_آنها را به پوشه  یهالیفا دیبامیتِم شده به  یسفارش یهاافزودن قالب یبرا

 عبارتند از:
init_custom.vm  
navigation.vm 

portal_normal.vm 

portal_pop_up.vm 

portlet.vm 

 
 ًلیفا معموال init_custom.vm است. یخال 
 لیفا navigation.vm و نیاز به تغییر دارد است یدوسطح یمنو کی جادیا یبرا. 
 لیفا portal_pop_up.vm پنجره  کی یاجرا یبراpop-up .در درگاه است 
 لیفا portlet.vm ندارد. ازین یرییاست و معموالً به تغ تلتپر اینما یبرا 

 لیفا portal_normal.vm شاودمیاجرا  ،یفریدر درگاه ال یادر هر صفحه باًیتقراست و  لیفا نیمهمتر. 
 زند.می صداهمین فایل نیز را  یموجود در پوشه جار یهاvelocity template گرید

 
 :portal_normal.vmدستورات  ریتفس

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 

#parse ($init) 

<html class="nojs" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang='fa'> 

<head> 

 <title>$company_name - $the_title</title> 

 <meta name="author" content="DadehPardaz.com"  /> 

 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

 

 .دیکن یاست. آنها را کامل کپ گریو موارد د velocity engineکردن  init یبرااین بخا از کد 
 عبارتند از:شوند و دانستن مفهوم آنها اهمیت دارد که در این فایل استفاده می velocityبرخی متغیرهای 

 $company_name نام سازمان 

 $the_title نام صفحه جاری 
 $images_folder های تصویر تِممسیر فایل 

 $css_folder های مسیر فایلcss تِم 
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 $js_folder های مسیر فایلJS تِم 

 از پیوند زیر برای اطالعات بیشتر استفاده کنید:
http://www.liferay.com/community/wiki/-/wiki/Main/Access+Objects+from+Velocity   

 (build and deployساخت و استقرار )

 در مسیر:
SDK  themes   newtheme 

 با اجرای:
ant all 

شود. مسیر ساخته شادن ایان فایال نیاز ساخته می deployشه در پو newtheme-theme-6.2.0.1.warفایل 
 است. مانند:  SDKدر شود که این فایل مشخص می build.propertiesدر 

    app.server.parent.dir=D:/bundles/liferay-portal-6.2-ce-ga4 

 

    app.server.tomcat.dir=${app.server.parent.dir}/tomcat-7.0.42 

 

 جدید را در مسیر زیر مشاهده کرد:تِم توان پوشه پس از آنکه الیفری اجرا شد می بدین ترتیب
tomcat\webapps 

 

 Color Schemesیا تِم رنگ 

 :استدر مسیر زیر  liferay-look-and-feel.xmlتعریر آن در فایل بوده و تِم های مختلر برای تعیین رنگ
tomcat\webapps\ROOT\WEB-INF 

 مانند:
    <color-scheme id="01" name="Day"> 

        <css-class>day</css-class> 

        <color-scheme-images-path>${images-path}/color_schemes/${css-class}</color-scheme-

images-path> 

    </color-scheme> 

    <color-scheme id="02" name="Night"> 

        <css-class>night</css-class> 

    </color-scheme> 

 
همناام  cssیاک هاا بساازید و بارای هار کادام از رنگ color_schemesیک پوشه با نام  diffs/css_در پوشه 
 بگوارید. 

 نیز خطوط زیر را اضافه کنید: custom.cssدر انتهای فایل 
@import url(color_schemes/day.css); 

@import url(color_schemes/night.css); 

 
 : day.cssمثالی از 

body.day { background-color: #ddf; } 

.day a { color: #66a; } 

 

http://www.liferay.com/community/wiki/-/wiki/Main/Access+Objects+from+Velocity
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 :  night.cssمثالی از 
body.night { background-color: #447; color: #777; } 

.night a { color: #bbd; } 

 
 :را بیفزایید screenshot.pngو  thumbnail.pngهای در مسیر زیر فایل نیز thumbnailبرای تعیین تصاویر 

_diffs/images/color_schemes/day  

_diffs/images/color_schemes/night 

 Liferay IDEاستفاده از با تِم ایجاد 

 : Liferay IDEدر 
File → New → Liferay Project 
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 انتخاک شود. Velocityالزم است  نیز بخا تنظیماتدر 

 Responsive یهاتم

حاداقل  ،ییخواناا یهمچاون ساادگ یاسات و باه ماواردتِام توساعه  یبارا کاردیرو کی،  Responsive یطراح
resizing  وscrolling یهااناهیرااز ابزارها شامل  یعیوس ریاشاره دارد و ط desktop هوشامند را  یتاا ابزارهاا

 شود. می شامل
 شود:می لیتشک ری، حداقل از سه جزء زResponsiveتِم  کی

 Flexible grids, including flexible types, containers, margins, padding, and 

images  
 Media queries 

 Flexible media 


