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�ိမေတ်ဆက်

Bootstrap CSS Framework  ဟာ  Web Design  နဲ့  Web Development  လေလာကကို ကိုင်လှုပ်ပြပီး တစ်
လေDတ်ဆန်းသွားလေစDဲ့တဲ့  နည်းပညာတစ်Dုပါ။  Bootstrap  မတိုင်Dင်က  Web  Designer  လေတွ  Web
Developer လေတွဟာ HTML, CSS, JavaScript လေတွကို ကိုယ်တိုင် Dျရေလေရးပြပီးလေတာ့ ကိုယ့်စိတ်ကူးဉာဏ်ရှရိင်
ရှိသလုိ  ဝဘ်ဆိုက်လေတွကို  ဖန်တီးDဲ့ကြကပါတယ်။  Bootstrap  ထွက်လေပါ်လာပြပီး  လေနာက်မှာလေတာ့  ကိုယ်တိုင်
အကုန်လုပ်စရာ  မလုိလေတာ့ဘဲ  Bootstrap  က  လေပးထားတဲ့  အသင့်သံုး  Components  နဲ့  Layouts
လုပ်လေဆာင်Dျရေက်လေတွကို  အသံုးDျရေပြပီးလေတာ့ ဖန်တီးနိုင်လာကြကပါတယ်။ ကိုယ့်စိတ်ကူးဉာဏ်နဲ့  တီထွင်Dျရေင်ရင်
လည်း လံုးဝကွဲပြပား ဆန်းပြပားတဲ့ ဖန်တီးမှုလေတွထက် Bootstrap ကို အလေပြDပြပုထားတဲ့ ဖန်တီးမှုလေတွကို ပုိပြပီး
လေတာ့ လုပ်လာကြကပါတယ်။

Web Developer  တစ်ဦးအလေနနဲ့  Bootstrap  လေပါ်Dါစက လံုးဝမကြကိုက်ပါဘူး။  ဘာလေကြကာင့်လဲ  မလေပြပာDင်
ကြကားပြဖတ်ပြပီး  အနည်းငယ် လေရာလေထွးလေနတဲ့  Web Designer  နဲ့  Web Developer  ဆိုတဲ့  အသံုးအနှုံးနှစ်Dု
အလေကြကာင်းကို လေပြပာDျရေင်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပက်သက်ရင် အားလံုးက တစ်ညီထဲ သလေဘာတူလက်Dံထားကြကတဲ့
အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုDျရေက်လေတာ့ မရှိပါဘူး။ ဒါလေပမယ့် အကြကမ်းဖျရေဉ်းအားပြဖင့် ဒီလိုပါ။ 

Web Designer   ဆိုတာဟာ ဝဘ်ဆိုက်တစ်Dရုဲ့   User   လေတွ လေတွ့ ပြမင်ထိလေတွ့ အသံုးပြပုရတဲ့ အသွင်အပြပင်ပုိင်း  
ကို  လေရးဆွဲဖန်တီးရတဲ့  သူလေတွပါ။ ဒီလုိဖန်တီးဖ့ုိအတွက်  Adobe Photoshop  တို့  Adobe Illustrator  တို့
Sketch တို့လုိ  Graphic Design ပုိင်းဆိုင်ရာ လေဆာ့ဖ်ဝဲလေတွကို အသံုးပြပုတာလည်း ပြဖစ်နိုင်ပါတယ်။ Pencil
တို့  Figma  တို့လုိ  UI  Prototype  နည်းပညာမျရေ ို းကို  အသံုးပြပုတာလည်း  ပြဖစ်နိုင်ပါတယ်။  ဒါမှမဟုတ်
HTML/CSS ကို သံုးပြပီး ဖန်တီးတာလည်း ပြဖစ်နိုင်ပါလေသးတယ်။ HTML/CSS ကို တိုက်ရိုက်သံုးတာမျရေ ို း ပြဖစ်
နိုင်သလုိ၊ Photoshop တို့  Sketch တို့နဲ့ ဒီဇုိင်းအရင်ဆွဲပြပီးလေတာ့မှ အ့ဲဒီဒီဇိုင်းကို  HTML/CSS နဲ့  Template
ပြပန်လေပြပာင်းတာလည်း ပြဖစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီထက်တစ်ဆင့် ပြမင့်လာတဲ့အDါ JavaScript တို့ jQuery တို့ React
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တို့လုိ  နည်းပညာမျရေ ို းလေတွနဲ့  ထိလေတွ့အသံုးပြပုနိုင်တဲ့  အဆင့်ထိ  ဖန်တီးကြကပါတယ်။  တစ်လေယာက်နဲ့တစ်
လေယာက် သွားတဲ့အဆင့်လေတွ မတူကြကပါဘူး။ တစ်Dျရေ ို ့က ပြမင်ရတဲ့ ဒီဇုိင်းပိုင်း ဆွဲပြပီးရင် Web Designer တစ်
ဦးရဲ့လုပ်ငန်း ပြပီဆုံးပြပီလ့ုိ သလေဘာထားကြကပါတယ်။ တစ်Dျရေ ို ့ကလေတာ့ ပြမင်ရယံုနဲ့ မပြပီးလေသးဘူး၊ ပလေရာဂျရေက်ထဲ
မှာ  လက်လေတွ့ထည့်  အသံုးDျရေလ့ုိရတဲ့  Template  လေတွ  Code  လေတွထိ  တစ်Dါတည်း  လေရးလေပးရတယ်လ့ုိ
သလေဘာထားကြကပါတယ်။  လုိရင်းအနှစ်Dျရေုပ်ကလေတာ့  သတ်မှတ်ထားတဲ့အဆင့်  မတူကြကလေပမယ့်  Web
Designer  တစ်ဦးရဲ့အလုပ်က ဝဘ်ဆိုက်လေတွမှာ  လေတွ့ ပြမင့်ထိလေတွ့နိုင်တဲ့  အပုိင်းကို  ဖန်တီးလေပးပြDင်း  ပြဖစ်ပါ
တယ်။ တစ်Dျရေ ို ့  Web Designer  လေတွက Code  လေရးနိုင်ပြပီး၊ တစ်Dျရေ ို ့ မလေရးနိုင်ကြကပါဘူး။  Code  လေရးနိုင်ပြDင်း
မလေရးနိုင်ပြDင်းက  Web  Designer  လေကာင်း  ဟတု်ပြDင်း၊  မဟုတ်ပြDင်းနဲ့  မဆိုင်ပါဘူး။  တစ်လေယာက်နဲ့တစ်
လေယာက် Dျရေဉ်းကပ်ပံု မတူကြကတာသာ ပြဖစ်ပါတယ်။

Web  Developer    ဆိုတာကလေတာ့  ဝဘ်ဆိုက်လေတွကို  လက်လေတွ့အလုပ်လုပ်ပြပီး  အမျရေားသုံးလ့ုိရလေအာင်  
လွှင့်တင်တဲ့အထိ   HTML/CSS Template   လေတွ၊   Server-side   နည်းပညာလေတွ၊   Database   နည်းပညာလေတွနဲ့  
လေပါင်းစပ်ပြပီး ဖန်တီးလေရးသားတဲ့ သူလေတွပါ။ ဒီလေနရာမှာ Web Designer ကြကိုတင်လေရးဆွဲလေပးထားတဲ့ ဒီဇုိင်းကို
အသုံးပြပုပြပီး  ဆက်လက်ဖန်တီးတာပြဖစ်နိုင်သလုိ၊  ကိုယ်တိုင်  ဒီဇုိင်းနဲ့  Template  လေတွကအစ ဖန်တီးရတာ
မျရေ ို းလည်း ပြဖစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်Dျရေ ို ့ Team လေတွမှာ Web Designer နဲ့ Web Developer ကို သ့ူတာဝန်နဲ့သူ
Dွဲထားပြပီး တစ်Dျရေ ို ့ Team လေတွမှာလေတာ့ Dွဲမထားပါဘူး၊ Web Developer လ့ုိလေပြပာရင် အကုန်တာဝန်ယူကြကရ
တာလေတွလည်း ရိှပါတယ်။ ဒီလုိသီးပြDား  Web Designer  မရှိတဲ့  Team လေတွကလုပ်တဲ့ ပလေရာဂျရေက်လေတွဟာ
ဒီဇုိင်းအသွင်အပြပင်  အားနည်းကြကလေလ့ရှိပါတယ်။  ဘာသာရပ်နှစ်Dုလံုးဟာ  သ့ူဟာနဲ့သူ  ကျရေယ်ပြပန့်လ့ုိ
လေDါင်းစဉ်တစ်မျရေ ို းတည်းလေအာက်မှာ နှစ်Dုလုံးကို ကျွမ်းကျရေင်ပုိင်နိုင်ဖ့ုိဆိုတာ Dက်ပါတယ်။ နှစ်Dုလုံးကျွမ်းကျရေင်
သူ  မရှိဘူးမဟုတ်ပါဘူး၊  ရှိလေတာရ့ှိတယ်၊  ရှားတယ်ဆိုတာမျရေ ို းပါ။  တစ်Dျရေ ို ့  Team  လေတွကျရေလေတာ့  Web
Designer  လ့ုိ လေDါင်းစဉ်တပ်ပြပီး ဒီဇုိင်းဆွဲတာလေရာ လက်လေတွ့လွှင့်တင်နိုင်တဲ့  အဆင့်ထိလေရာ အကုန်တာဝန်
ယူကြကရပြပန်ပါတယ်။ ဒီလုိအDါမျရေ ို းမှာ တစ်Dျရေ ို ့ကလည်း အသင့်သံုး Content Management System (CMS)
နည်းပညာလေတွကို အလေပြDDံပြပီး ဖန်တီးကြကလ့ုိ CMS Developer ဆိုတဲ့လေDါင်းစဉ်လည်း ကြကားထဲမှာ ရိှလာပြပန်
ပါတယ်။  ဒါလေကြကာင့်  ဒီအလေDါ်အလေဝါ်နှစ်Dု  လေရာလေထွးလေနယံုမက  တစ်ပြDား  Web  Master,  Front-end
Developer,  Back-end  Developer  စပြဖင့်  အလေDါ်အလေဝါ်လေတွနဲ့လည်း  လေရာလေထွးလေနပါလေသးတယ်။  ဒါ
လေတွလေကြကာင့် လေDါင်းရှုပ်သွားရင် စတိ်မပူပါနဲ့၊ စာဖတ်သူမှမဟုတ်ပါဘူး၊ ဘယ်သူမှ ရှင်းလင်းတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်
ဆိုDျရေက်ကို မသိကြကတာပါ။ တစ်လေယာက်ကိုလေမးရင် တစ်မျရေ ို းလေပြပာကြကပါလိမ့်မယ်။
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အကျရေဉ်းDျရေုပ်ကို  ဒီလုိမှတ်နိုင်ပါတယ်။  Web  Designer    ဆိုတာ    User    လေတွ့ပြမင်ထိလေတွ့ရတဲ့  အသွင်အပြပင်  
ဒီဇုိင်း  လေရးဆွဲဖန်တီးသူပြဖစ်ပြပီး၊    Web Developer    ဆိုတာကလေတာ့  အ့ဲဒီ  ဒီဇုိင်းကို  အသံုးပြပုပြပီး  လက်လေတွ့  
လွှင့်တင်လ့ုိရတဲ့ ဝဘ်ဆိုက်လေတွ ဖန်တီးသူပြဖစ်တယ် လ့ုိ မှတ်နိုင်ပါတယ်။

စာလေရးသူကိုယ်တိုင်ကလေတာ့  Web Developer  တစ်ဦးပြဖစ်ပါတယ်။ Web Design  ပုိင်းကို မကျွမ်းပါဘူး။ ဒီ
စာအုပ်မှာလည်း  Bootstrap  အလေကြကာင်းကို  Web  Development  ရှုလေထာင့်ကလေန  လေဖာ်ပြပသွားမှာ  ပြဖစ်ပါ
တယ်။ အထက်မှာ Web Developer တစ်ဦးအလေနနဲ့ Bootstrap လေပါ်Dါစက မကြကိုက်ဘူးလို့ လေပြပာDဲ့ပါတယ်။
ဘာပြဖစ်လို့လဲဆိုလေတာ့ ဒီလုိပါ။

တစ်ပြDား Software အမျရေ ို းအစားလေတွနဲ့ယှဉ်ရင် Web ရဲ့ အားသာDျရေက်ကလေတာ့ HTML, CSS, JavaScript ရဲ့
အကူအညီနဲ့ အကန့်အသတ်လေဘာင် လေတာလ်ေတာ်နည်းပြပီး စိတ်ကူးဉာဏ်ရှိရင်ရှိသလေလာက် ထူးပြDားဆန်းပြပား
တဲ့ User Interface လေတွဖန်တီးနိုင်ပြDင်းပဲ ပြဖစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၅-၂၀၁၀ ကြကားကာလဟာ Web ရဲ့ လေရwလေDတ်ပါ
ပဲ။  Web Designer  လေတွ  Web Developer  လေတွ အပြပိုင်အဆိုင် လက်စွမ်းလေတွပြပပြပီး တီထွင်လုိက်ကြကတာမှ
အပြပိုင်အဆိုင်ပါပဲ။  ဒါလေပမယ့်  အ့ဲဒီအားသာDျရေက်ကပဲ  Web  ရဲ့  အားနည်းDျရေက်လည်း  ပြဖစ်လေနပြပန်ပါတယ်။
စိတ်ကူးရှိသလို  ဖန်တီးလ့ုိရတာ မှန်လေပမယ့်၊ အကုန်ကိုယ့်ဘာသာ ဖန်တီးလေနရပါတယ်။ ထပ်Dါထပ်Dါ ပြပန်
ပြပီးလေတာ့ ဖန်တီးရပါတယ်။ တစ်လေယာက်ကို တစ်မျရေ ို းစီ ထွင်ကြကလေတာ့၊ သံုးတဲ့ User က၊ ဟိုလေနရာမှာတစ်မျရေ ို း၊
ဒီလေနရာမှာတစ်မျရေ ို း၊ မျရေက်စိလေတွ လည်ကြကပါတယ်။

Bootstrap  လေပါ်လာတဲ့အDါ သ့ူမှာ  User Interface  လေတတွည်လေဆာက်ဖ့ုိ အသင့်သံုးနိုင်တဲ့  Layouts  လေတွ
Components လေတွ ပါဝင်လာပါတယ်။ လေတာလ်ေတာ်လေလး အဆင်လေပြပတဲ့အတွက် အDျရေနိ်တိုအတွင်း လူကြကိုက်
မျရေားပြပီး လူသံုးမျရေားသွားပါတယ်။ ဒီလေတာ့ ဟိုဝဘ်ဆိုက် ကြကည့်လုိက်လဲ ဒီပံုစံ၊ ဒီဝဘ်ဆိုက် ကြကည့်လုိက်လဲ ဒီ
ပံုစံ၊  ပံုစံတူလေတွ  မျရေားလာလေတာ့တာပါပဲ။  အ့ဲဒါကို  မကြကိုက်Dဲ့တာပါ။  မူလ  Web နည်းပညာရဲ့  လွပ်လွပ်လပ်
လပ် ဖန်တီးတဲ့အလေလ့အကျရေင့်လေတွ တစ်ပြဖည်းပြဖည်း နည်းပါးလေပျရောက်ကွယ်သွားပြပီလ့ုိ ပြမင်Dဲ့တာပါ။

အDျရေနိ်ကာလတစ်Dု  လေရာက်လာလေတာ့မှ  အ့ဲဒါကသာလျှင်  ပုိလေကာင်းတဲ့နည်းဆိုတာကို  သိလာDဲ့ရတာပါ။
အသုံးပြပုသူ  User  က ရှုDျရေင်စဖွယ်၊ သံုးDျရေင်စဖွယ်ပြဖစ်တာကို လုိDျရေင်လေပမယ့် အလွန်အမင်း ဆန်းပြပားတာကို
လေတာ့မလုိDျရေင်ပါဘူး။  Consistence  ပြဖစ်တာကို  လုိDျရေင်တာပါ။  သံုးရလွယ်ကူတာကို  လုိDျရေင်တာပါ။
Bootstrap  ထွက်လေပါ်လာပြပီးလေနာက်မှာလေတာ့  Menu  ရဲ့ဖဲွ့စည်းပံု၊ ပါဝင်တဲ့  Component  လေတွရဲ့ ဖဲွ့စည်းပံု၊
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Layout ရဲ့ဖဲွ့စည်းပံု၊ ဒါလေတွဟာ Dပ်ဆင်ဆင်လေတွ ပြဖစ်လာလေတာ့ User အတွက်က လေတာလ်ေတာ် အဆင်လေပြပပါ
တယ်။ ဘယ်သွားသွား အလေရာင်အလေသွးနဲ့ ဖဲွ့စည်းပံုသာ ကွဲပြပားသွားမယ်၊ အသံုးပြပုနည်းက အသစ်အဆန်း
မဟုတ်လေတာ့ဘဲ သိရှိကျွမ်းဝင်ပြပီး ပြဖစ်တဲ့ ပံုစံကိုသာ ရရိှမှာပြဖစ်ပါတယ်။

ဒီသလေဘာသဘာဝလေကြကာင့်ပဲ  Bootstrap  ဟာ  လက်ရှိမှာလူသံုးအမျရေားဆုံး  နည်းပညာတစ်Dုပြဖစ်လေနတာပါ။
Bootstrap နဲ့ အပြပိုင် Foundation လုိ အလားတူ နည်းပညာလေတွ ရိှလေသးလေပမယ့် Bootstrap ကသာလျှင်
အဓိကနည်းပညာ  ပြဖစ်လာDဲ့ပါတယ်။  အDုလေနာက်ပိုင်းမှာ  Bootstrap  နဲ့  ရည်ရွယ်Dျရေက်တူလေပမယ့်
သလေဘာသဘာDျရေင်း  မတူလေတာ့တဲ့  Tailwind  လ့ုိလေDါ်တဲ့  နည်းပညာတစ်Dု  လေDတ်စားစ  ပြပုလေနပါတယ်။
Bootstrap  ကို  လေကျရော်ပြဖတ်ပြပီး  အဓိကနည်းပညာလေနရာကို  ယူသွားမလားဆိုတာလေတာ့  လေပြပာဖ့ုိလေစာပါလေသး
တယ်။ လေစာင့်ကြကည့်ကြကရဦးမှာပါ။

ဒီစာအုပ်ဟာ လေရးလက်စပြဖစ်တဲ့ လုိတိုရှင်း စာအုပ်လေတွထဲမှာ (၄) အုပ်လေပြမာက်ပြဖစ်ပါတယ်။ လေရှ့ပုိင်းကလေရးDဲ့
တဲ့  React  လုိတိုရှင်း၊  Laravel  လုိတိုရှင်း၊  API  လုိတိုရှင်း၊  စတဲ့  စာအုပ်လေတွက  Intermediate  အဆင့်
စာအုပ်လေတွလို့  ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အလေပြDDံ အထုိက်အလေလျှာက်ရှိပြပီးမှသာ အ့ဲဒီစာအုပ်လေတွကို  ဖတ်ရှုလေလ့လာရ
တာ အဆင်လေပြပမှာပါ။ ဒီစာအုပ်ကိုလေတာ့ လူတိုင်းဖတ်လ့ုိရတဲ့ အလေပြDDံအဆင့် Basic စာအုပ်တစ်အုပ် ပြဖစ်လေစ
Dျရေင်ပါတယ်။  စာဖတ်သူက အလေပြDDံလေတွ  ကြကိုတင်လေလ့လာထားပြDင်း  မရှိလေသးဘူးလ့ုိ  သလေဘာထားပြပီးလေတာ့
လေရးသားလေဖာ်ပြပသွားမှာပါ။  ဒါလေကြကာင့်  HTML  လုိ  လေတာလ်ေတာ်လေလး  အလေပြDDံကျရေတဲ့  နည်းပညာမျရေ ို းကအစ
ထည့်သွင်းလေဖာ်ပြပသွားမှာပဲ ပြဖစ်ပါတယ်။
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အခန်း (၁) - HTML

Markup Language
HTML  ဟာ  Markup  Language  တစ်Dုပြဖစ်ပါတယ်။  သူနာမည်  အပြပည့်အစုံက  Hypertext  Markup
Language ပါ။ Markup Language ဆိုတာကို လုိတိရုှင်း ဒီလုိမှတ်ပါ။ ကွန်ပျရေူတာက နားလည်အလုပ်လုပ်
နိုင်တဲ့    Content  Structure    တည်လေဆာက်ရလေသာ  နည်းပညာပြဖစ်ပါတယ်  ။  အပြDားလေသာ  Markup
Language  လေတွ ရိှပါလေသးတယ်။  XML, YAML, Markdown စသည်ပြဖင့်ပါ။  Language  မတူလ့ုိ လေရးသားပုံ
လေတွ မတူလေပမယ့် Markup Language အားလံုးရဲ့ ရည်ရွယ်Dျရေက်က အတတူူပါပဲ။ ကွန်ပျရေူတာက နားလည်
အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့  Content  Structure  တည်လေဆာက်ဖို့ပဲ  ပြဖစ်ပါတယ်။  ဥပမာ  -  ဒီစာလေလးကို  လေလ့လာ
ကြကည့်ပါ။

 Plain Text 
HTML ပြဖစ်လေပါ်လာပံု

HTML ကို Tim Berners-Lee အမည်ရ ကွန်ပျရေူတာသိပ္ပံပညာရှင်က ၁၉၉၁ Dုနှစ်တွင် WorldWideWeb 
နည်းပညာ၏ အစိတ်အပုိင်းတစ်ရပ်အပြဖစ် DျရေပြပDဲ့ပြDင်းပြဖစ်သည်။ ၄င်း WorldWideWeb နည်းပညာကို 
လက်လေတွ့ စမ်းသပ်နိုင်ရန် လေအာက်ပါတို့ကိုလည်း ပူးတွဲတီထွင်Dဲ့သည်။

Web Browser
HTTP Server 

ဒီစာကိုလူတစ်လေယာက် ဖတ်ကြကည့်ရင် ဘယ်ဟာက လေDါင်းစဉ်၊ ဘယ်ဟာက စာကိုယ်၊ ဘယ်ဟာက စာရင်း
စသပြဖင့် အလုိလုိ သိပါတယ်။ ဘာကိုကြကည့်ပြပီး သိတာလဲဆိုလေတာ့ လေရးထားတဲ့ စာမှာပါတဲ့ အလေကြကာင်းအရာ
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ကို  ဖတ်ကြကည့်ပြပီး  သိတာပါ။  ကွန်ပျရေူတာကလေတာ့  လူတစ်လေယာက်လုိ  အ့ဲဒီစာကို  ဖတ်ရှုသိရှိနိုင်စွမ်း  ရိှမှာ
မဟုတ်ပါဘူး။  အDုလေနာက်ပုိင်း  AI  နည်းပညာလေတွ လေပါ်လာလ့ုိ သိရှိနိုင်စွမ်း  ရှိလာလေပမယ့် ဒါလေတွကအDုမှ
အစပဲရှိပါလေသးတယ်။ ပါတဲ့အလေကြကာင်းအရာကို ကြကည့်ပြပီးလေတာ့ လေDါင်းစဉ်လား၊ စာကိုယ်လား၊ စာရင်းလား Dွဲ
နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အ့ဲဒါကို  Dွဲနိုင်လေအာင် အမှတ်အသား လုပ်လေပးတဲ့ နည်းပညာကို  Markup Language
လ့ုိလေDါ်တာပါ။ ဒီစာကိုပဲ HTML နဲ့ လေရးမယ်ဆိုရင် အDုလုိ လေရးလေပးရမှာပါ။

 HTML 
<h1>HTML ပြဖစ်လေပါ်လာပံု</h1>

<p>
HTML ကုိ Tim Berners-Lee အမည်ရကွန်ပျရေူတာသိပ္ပံပညာရှင်က ၁၉၉၁ Dုနှစ်တွင် 
WorldWideWeb နည်းပညာ၏ အစိတ်အပုိင်းတစ်ရပ်အပြဖစ် DျရေပြပDဲ့ပြDင်းပြဖစ်သည်။ ၄င်း 
WorldWideWeb နည်းပညာကို လက်လေတွ့စမ်းသပ်နုိင်ရန် လေအာက်ပါတ့ုိကို ပူးတဲွတီထွင်Dဲ့သည်။
</p>
<ul>

<li>Web Browser</li>
<li>HTTP Server</li>

</ul> 

HTML က သတ်မှတ်ထားပါတယ်၊ <h1> ဆိုတဲ့အမှတ်အသားနဲ့  </h1> ဆိုတဲ့အမှတ်အသား ကြကားထဲမှာ
ရှိတဲ့  အလေကြကာင်းအရာကို  လေDါင်းစီးအဆင့်  (၁)  လ့ုိ  မှတ်ယူရမယ်  တဲ့။  ဒါကိုလေရးသားသူ  ကျွန်လေတာ်တို့က
နားလည်သိရှိလို့  လေရးလေပးလုိက်သလုိ၊  HTML ကို  နားလည်တဲ့  ကွန်ပျရေူတာစနစ်လေတွလည်း သိနိုင်သွားပါပြပီ။
ဘာလေရးထားလည်း  ဖတ်တတ်စရာမလုိဘဲနဲ့  <h1> အမှတ်အသားနဲ့  </h1> အမှတ်အသားကြကားထဲက
ဟာကို လေDါင်းစီးအဆင့်  (၁)  မှန်း သိနိုင်သွားပါပြပီ။  HTML  ကို နားလည်တဲ့ ကွန်ပျရေူတာစနစ်လ့ုိ လေပြပာလုိက်
တာကိုသတိပြပုပါ။ HTML ကိုနားမလည်တဲ့ ကွန်ပျရေူတာ စနစ်လေတွလည်း ရှိနိုင်တာပါပဲ။ HTML ကို နားလည်
တဲ့  ကွန်ပျရေူတာစနစ်လေတွထဲမှာ  အဓိကအကျရေဆုံးကလေတာ့  ကျွန်လေတာ်တို့လေတွ  လေန့စဉ်  အင်တာနက်သံုးဖ့ုိ
အသုံးပြပုလေနကြကတဲ့ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge စတဲ့ Web Browser လေတွပါပဲ။ ဒီ
Web  Browser  လေတွက  HTML  ကိုနားလည်ကြကပါတယ်။  ဒါလေကြကာင့်  HTML  အမှတ်အသားလေတွကိုသုံးပြပီး
လေရးထားတဲ့ Document ကို အမှတ်အသား သတ်မှတ်Dျရေက်နဲ့အညီ လေဖာ်ပြပအလုပ်လုပ် လေပးနိုင်ကြကပါတယ်။
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Basic Structure & Elements
အထက်မှာလေပးDဲ့တဲ့ နမူနာကို ပြပည့်စုံလေအာင် လေရးမယ်ဆိုရင် ဒီလုိလေရးလေပးရမှာပါ။

 HTML 
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>HTML ဆုိသည်မှာ</title>
</head>
<body>
    <h1>HTML ပြဖစ်လေပါ်လာပံု</h1>

    <p>
    HTML ကို Tim Berners-Lee အမည်ရကွန်ပျရေူတာသိပ္ပံပညာရှင်က ၁၉၉၁ Dုနှစ်

တွင် WorldWideWeb နည်းပညာ၏ အစိတ်အပုိင်းတစ်ရပ်အပြဖစ် DျရေပြပDဲ့ပြDင်း
ပြဖစ်သည်။ ၄င်း WorldWideWeb နည်းပညာကို လက်လေတွ့စမ်းသပ် နုိင်ရန် 
လေအာက်ပါတ့ုိကို ပူးတဲွတီထွင်Dဲ့သည်။

    </p>
    <ul>
    <li>Web Browser</li>
    <li>HTTP Server</li>
    </ul>
    
    <p>
    HTML နှင့် ဆက်စပ်နည်းပညာမျရေားမှာ လေအာက်ပါအတုိင်းပြဖစ်ပါသည်။
    </p>
    
    <ol>
    <li>HTTP</li>
    <li>CSS</li>
    </ol>
</body>
</html>
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ဒီကုဒ်ကို ကိုယ်တိုင်လည်း ကူးလေရးပြပီး စမ်းကြကည့်နိုင်ပါတယ်။ နှစ်သက်ရာ Code Editor ကိုသုံးပြပီး လေရးလ့ုိရ
ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ  VS Code  ကလေတာ့  လူကြကိုက်အမျရေားဆုံး  Code Editor  ပြဖစ်လေနလ့ုိ မရှိလေသးရင် ဒီမှာ
Download ရယူနိုင်ပါတယ်။

- https://code.visualstudio.com

နမူနာကုဒ်လေတွကို ကူးလေရးပြပီးရင် ရလဒ်ကို Chrome, Firefox စသပြဖင့် နှစ်သက်ရာ Web Browser နဲ့ဖွင့်ပြပီး
စမ်းကြကည့်လ့ုိရပါတယ်။ 

ဒီစာအုပ်မှာ လေရးပြပသမျှ ကုဒ်အတိုအစလေလးကအစ အကုန်လံုးကို လုိက်စမ်းကြကည့်ဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ ဒီ
လေတာ့မှ  တစ်Dါတည်းပြမင်ပြပီး  တစ်Dါတည်းရသွားမှာပါ။  ဒီလိုစမ်းကြကည့်တဲ့အDါ  အပြမန်ဆုံးနည်းကလေတာ့
Code  Pen လုိ  နည်းပညာကို  အသံုးပြပုပြDင်းပါပဲ။  Dျရေက်ပြDင်းလေရးပြပီး  Dျရေက်ပြDင်းရလဒ်ပြမင်ရလ့ုိ  အဆင်လေပြပပါ
တယ်။ Code Editor နဲ့လေရးလုိက်၊ သိမ်းလုိက်၊ Browser နဲ့ ပြပန်ဖွင့်လုိက် လုပ်လေနစရာ မလုိလေတာ့ပါဘူး။ အွန်
လုိင်းကလေန တုိက်ရိုက်လေရးစမ်းတာမ့ုိလို့ အင်တာနက်အဆက်အသွယ်ရှိဖ့ုိလေတာ့ လုိပါတယ်။ ဒီမှာလေရးရမှာပါ။

- https://codepen.io/  pen  

https://codepen.io/pen
https://codepen.io/pen
https://code.visualstudio.com/
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ပံုမှာလေဖာ်ပြပထားတာကလေတာ့  Code  Pen  ကိုသုံးပြပီးလေရးထားတဲ့ကုဒ်နဲ့  ယှဉ်တွဲလေဖာ်ပြပထားတဲ့  ရလဒ်ပြဖစ်ပါ
တယ်။ ရလဒ်အလေနနဲ့ လေရးထားတဲ့ HTML လေပါ်မူတည်ပြပီး သင့်လေတာ်တဲ့အသွင်အပြပင်နဲ့လေဖာ်ပြပလေနတဲ့ Content
ကို  လေတွ့ ပြမင်ရပြDင်းပြဖစ်ပါတယ်။ ကုဒ်လေတွလေရးတဲ့အDါ  နမူနာမှာ  လေရးပြပသလုိ  Indent  လေလးလေတွ  မှန်လေအာင်
လေရးသင့်ပါတယ်။  Indent  ဆိုတာ တစ်DုDုရဲ့  အတွင်းထဲမှာရှတိဲ့  အလေကြကာင်းအရာကို  အတွင်းထဲမှာ  ရှိမှန်း
သိသာ ပြမင်သာလေအာင် Tab လေလး တွန်းပြပီး လေရးထားတာကို လေပြပာတာပါ။ ဒီလုိပါ -

 HTML 
<body>

<ul>
<li>Web Browser<li>
<li>HTTP Server</li>

</ul>
</body>

ဒီလိလုေရးထားတဲ့အတွက် <ul> က <body> အတွင်းမှာရှိပြပီး <li> Element လေတွဟာ <ul> ရဲ့ အတွင်း
ထဲမှာရှတိဲ့  Element  လေတွပြဖစ်လေကြကာင်း ထင်ရှားပြမင်သာသွားလေစပါတယ်။ ဖတ်ရတာ ပုိအဆင်လေပြပသွားသလုိ
အဖွင့်အပိတ်လေတွ  မစုံလ့ုိ  မှားတဲ့အDါမှာမျရေ ို းမှာ  အမှားကို  ပုိပြပီးလေတာ့  ပြမင်သာလေစမှာ  ပြဖစ်ပါတယ်။  Indent
လေတွ  မမှန်လည်း  အလုပ်လုပ်လေပမယ့်  Indent  မှန်မှသာ ကိုယ့်ကုဒ်ကို  ကိုယ်ဘာသာ ပြပန်ဖတ်လို့  ရမှာပါ။
မဟုတ်ရင် ဖတရ်Dက်ပြပီး၊ အမှားရှာရ၊ ပြပင်ရDက်လေနပါလိမ့်မယ်။

ဟိုးအလေပါ်က နမူနာမှာ လေရးသားပါဝင်တဲ့ အမှတ်အသား တစ်DုDျရေင်းစီအလေကြကာင်းကို ဆက်ပြပီးလေတာ့ ရှင်းပြပပါ
မယ်။  ပထမဆုံးအလေနနဲ့  ဒီအမှတ်အသားတစ်DုDျရေင်းစီကို  HTML  Tag  လ့ုိလေDါ်ပြပီး  အတွဲအဖက်ပြပည့်စုံတဲ့
HTML Tag  အစုံလုိက်ကို  Element  လ့ုိ  လေDါ်တယ်လ့ုိ မှတ်ထားပါ။ လေနာက်ပုိင်းမှာ  အမှတ်အသားလ့ုိလေပြပာ
မယ့်အစား Element လ့ုိပဲ ဆက်သုံးသွားမှာ ပြဖစ်ပါတယ်။ စကြကည့်ကြကပါမယ်။

<!DOCTYPE html> -  ဒီ  Element  ကို  Document Type Declaration  လ့ုိ  လေDါ်ပါတယ်။ အရင်က
HTML နဲ့ ဆက်စပ် Document အမျရေ ို းအစားလေတွ အမျရေ ို းမျရေ ို းရှိလိမ့်မယ်လို့ ရည်ရွယ်Dဲ့ကြကတာပါ။ HTML 4.0,
HTML 4.01, XHTML 1.0, XHTML 1.1, HTML 5 စသပြဖင့် Version အမျရေ ို းမျရေ ို းရှိသလုိ Strict, Transitional,
Frameset စသပြဖင့်မူကွဲလေတွလည်း အမျရေားကြကီးပါ။ အ့ဲဒါလေတွကို အDုလေDါင်းရှုပ်Dံပြပီး လေပြပာစရာ၊ မှတ်စရာမလို
လေတာ့ပါဘူး။  ကလေန့လေDတ်မှာ  တစ်မျရေ ို းတည်းပဲ  သံုးကြကပါလေတာ့တယ်။  အ့ဲဒါက  HTML  5  ပါ။  HTML  5
Document တစ်Dုပြဖစ်လေကြကာင်း အမှတ်အသားအလေနနဲ့ ဒီ Element က ထိပ်ဆုံးမှာမပြဖစ်မလေနပါသင့်ပါတယ်။
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ပါမှမှန်တာလား၊  ပါမှအလုပ်လုပ်တာလားဆိုရင်၊  မဟုတ်ပါဘူး။  မပါလည်း  အလုပ်လေတာ့  လုပ်ပါတယ်။ ဒီ
လေနရာမှာ လေပြပာစရာရှိတာက၊ HTML က သတ်မှတ်ထားတဲ့လေရးနည်းအတိုင်း အတိအကျရေမလေရးဘဲ မှားပြပီး လေရး
မိရင် ဘာပြဖစ်မလဲ ဆိုတာကို  ကြကားပြဖတ်လေပြပာစရာ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ  <h1> … </h1> လ့ုိ  လေရးရမှာကို
<h1> … </h2> လ့ုိလေရးမိတယ်ဆိုရင် ဘယ်လုိလုပ်မလဲ။ အဖွင့်နဲ့အပိတ် မှားလေနပါပြပီ။  Programming
Language လေတွမှာဆိုရင် လေရးထံုးမှားရင် Error တက်ပါတယ်၊ အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ HTML မှာလေတာ့ လေရးထံုး
မှားလည်း Error မတက်ပါဘူး၊ ဆက်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။

ဒီလေနရာမှာ  အလုပ်လုပ်ပံုလုပ်နည်း  (၂)  မျရေ ို းရှိတယ်လို့  မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ရိုးရိုး  Normal  Mode  နဲ့  Quirks
Mode  ပါ။  Document Type လေကြကညာတဲ့ အမှတ်အသားပါရင်  Normal Mode နဲ့ အလုပ်လုပ်ပြပီး မပါရင်
Quirks Mode  နဲ့  အလုပ်လုပ်တယ်လ့ုိ မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီနှစ်Dုဘာကွာလဲဆိုရင် အDုလုိ လုိရင်းအတိုDျရေုပ်
မှတ်ပါ။  Normal Mode  မှာ  HTML  စံသတ်မှတ်Dျရေက်အတိုင်း တိတိကျရေကျရေ မှားရင် မှားတဲ့အတိုင်း ဆက်ပြပ
လေပးပါတယ်။ Quirks Mode မှာ လေရးထားတာ မှားလေနရင်လည်း Browser က သူလေကာင်းမယ်ထင်သလုိ ပြပင်
ပြပီး ပြပလေပးပါတယ်။ ပြပင်ပြပီးပြပတာ မလေကာင်းဘူးလားလ့ုိ လေမးရင်၊ မလေကာင်းပါဘူး။ မှားလေနတာကို မှားမှန်းမ
သိရဘဲ မှန်တယ်ထင်မိတဲ့အDါ ကြကာလေလ ပြပဿနာကြကီးလေလ ပြဖစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ မှားလေနတာကို  မှားလေနတဲ့
အတိုင်း သိရတာက ပုိလေကာင်းလုိ့  Document Type  လေကြကညာတဲ့  အမှတ်အသားကို  မပြဖစ်မလေန ထည့်သင့်
တယ်လို့ လေပြပာတာပါ။ မပါရင်လည်း အလုပ်လေတာ့ လုပ်တယ်ဆိုတာကိုလည်း သတိပြပုရမှာပါ။

<html><head><body> -  ဒီသံုးDုကိုလေတာ့  အတွဲလုိက်  လေပြပာဖ့ုိလုိပါတယ်။  Document  တစ်Dုကို  နှစ်
ပုိင်းDွဲပြပီး ကြကည့်သင့်ပါတယ်။ တစ်ကယ့်အDျရေက်အလက်လေတွ ပါဝင်တဲ့  Body နဲ့ ရှင်းလင်းDျရေက်လေတွ ပါဝင်တဲ့
Header  ပါ။  <body> Element  ကို တစ်ကယ့် အDျရေက်အလက်လေတွ စုစည်းဖ့ုိသံုးပြပီး  <head> Element
ကိုလေတာ့ ရှင်းလင်းDျရေက်နဲ့အညွှန်းလေတွ စုစည်းထည့်သွင်းဖ့ုိ သံုးပါတယ်။ ရှင်းလင်းDျရေက်အညွှန်းဆိုတာ ဥပမာ
- ဘယ်ဖွန့်ကိုသုံးထားတယ်၊ လေDါင်းစဉ်ကဘာပြဖစ်တယ်၊ လေရးသားသူက ဘယ်သူဘယ်ဝါပြဖစ်တယ်၊ စသပြဖင့်
အDျရေက်အလက်လေတွပါ။ ဒါလေတွက တစ်ကယ့်  Content  မဟုတ်ပါဘူး၊  Content  အလေကြကာင်း ရှင်းပြပထားတဲ့
ရှင်းလင်းDျရေက်လေတွပါ။  ဒီလုိ  ရှင်းလင်းDျရေက်လေတွကို  Content  နဲ့လေရာမထားသင့်လ့ုိ  အDုလုိ  <head> နဲ့
<body>  နှစ်ပုိင်းDွဲထားတာပါ။  ဒီလုိနှစ်ပုိင်းDွဲထားတဲ့  Element  နှစ်Dုကို  တွဲဖက်စုစည်းလေပးလုိက်တဲ့
သလေဘာနဲ့ <html> ဆိုတဲ့ Element ထဲမှာ လေရးလေပးလုိက်တာ ပြဖစ်ပါတယ်။ ဒါလေတွ တစ်Dုမှ မပါလည်း ရပါ
တယ်။  ဒီ  Element  လေတွမပါလို့  မမှားပါဘူး။  ဒါလေပမယ့်  အလေလ့အကျရေင့်လေကာင်းအလေနနဲ့  ထည့်လေရးသင့်ပါ
တယ်။ မထည့်ထားတဲ့ Document လေတွ လေတွ့ ရင်လည်း မမှားဘူးဆိုတာကို သတိပြပုဖ့ုိပါပဲ။
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<meta> -  ဒီ  Element  ကို  လေပးထားတဲ့နမူနာမှာ  Character  Set  သတ်မှတ်ဖ့ုိ  သံုးပြပထားပါတယ်။  ဒီ
အလေကြကာင်းကလည်း ကျရေယ်ပြပန့်ပါတယ်။ အကျရေဉ်းDျရေုပ်အလေနနဲ့  UTF-8  လ့ုိလေDါ်တဲ့  Encoding  နည်းပညာကို
Unicode Character လေတွ သိမ်းဆည်း/လေဖာ်ပြပဖို့ သံုးရပါတယ်။ Unicode Character ဆိုတဲ့ထဲမှာ အဂ�လိပ်
စာ၊ ပြမန်မာစာ၊ လေဇာ်ဂျရေနီဲ့လေရးတဲ့စာ၊ ယူနီကုဒ်နဲ့လေရးတဲ့စာ အကုန်ပါပါတယ်။ တစ်ပြDား Character Set လေတွ ရှိ
ကြကပါလေသးတယ်။ ASCII လ့ုိလေDါ်တဲ့ Character Set ကလေတာ့ အလေပြDDံအကျရေဆုံးပြဖစ်ပြပီးလေတာ့ အဂ�လိပ်စာလေတွ
သိမ်းဆည်း/လေဖာ်ပြပနိုင်ပါတယ်။  မူအားပြဖင့်  အဂ�လိပ်စာမဟုတ်ရင်  မပြပနိုင်ဘူးလ့ုိ  လေပြပာလ့ုိရပါတယ်။  ဒါလေပ
မယ့် Win Myanmar ဖွန့်လုိ ဖွန့်လေတွက ASCII ကိုသုံးထားပါတယ်။ ဒါလေတွစုံလေအာင် လေလျှာက်လေပြပာရင်လေတာ့
လေတာ်လေတာ်  လေပရှည်သွားပါလိမ့်မယ်။  Latin1  ဆိုတဲ့  Character  Set  လည်း  အသံုးမျရေားပါလေသးတယ်။
အဂ�လိပ်စာအပြပင် အတွန့်အတက်၊ အစက်အဆံလေတွပါတဲ့ လက်တင်စာလေတွ အတွက်ပါ အဆင်လေပြပပါတယ်။
ကလေန့လေDတ်မှာလေတာ့ UTF-8 ကိုသာ စွယ်စုံသံုးအပြဖစ် သံုးကြကပါလေတာ့တယ်။ Browser အလေဟာင်းတစ်Dျရေ ို ့မှာ
Default က Latin1 ပြဖစ်လေနနိုင်ပါတယ်။ ဒါလေကြကာင့် ဒီသတ်မှတ်Dျရေက်မပါဘဲ ပြမန်မာစာလုိ စာမျရေ ို းလေတွလေရးသား
ထည့်သွင်းရင် အဆင်လေပြပမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ လေနာက်ပုိင်း  Browser  လေတွကလေတာ့  UTF-8 ကို  Default  ထား
လ့ုိ ကိုယ်မသတ်မှတ်လေပးလဲ အဆင်လေပြပကြကပါတယ်။ ဒါလေပမယ့် လေသDျရောလေအာင် ထည့်လေပးသင့်ပါတယ်။

<meta> ကို  တစ်ပြDား  ရှင်းလင်းDျရေက်လေတွ  ထည့်သွင်းဖ့ုိလည်း  သံုးကြကပါလေသးတယ်။  Author  တို့
Description တို့ Keywords တို့လ့ုိ အလေကြကာင်းအရာလေတွ ထည့်လုိ့ ရတာပါ။ အ့ဲဒါလေတွကို အDုအလေသးစိတ် မ
ကြကည့်ပါနဲ့ဦး။ လေနာက်လုိအပ်လေတာ့မှ ဆက်ကြကည့်သွားလ့ုိရပါတယ်။

<title> -  ဒီ  Element  ကလေတာ့  Document  ကို  လေDါင်းစဉ်တပ်လေပးဖ့ုိ  သံုးပါတယ်။  Browser  မှာ
Document ကို ဖွင့်ကြကည့်လုိက်တဲ့အDါ Title Bar တို့ Tab Bar တို့မှာ ဒီနာမည်ကို လေDါင်းစဉ်အလေနနဲ့ လာပြပ
လေပးမှာပါ။ မပါမပြဖစ် ပါသင့်တဲ့ အDျရေက်ပြဖစ်ပါတယ်။

<h1><h2><h3><h4><h5><h6> - Content ထဲမှာ လေDါင်းစီးလေတွ ထည့်သွင်းဖ့ုိအတွက် Element (၆)
မျရေ ို းရှိပါတယ်။  <h1> ကလေန  <h6> အထိပါ။  လေDါင်းစီးအစီအစဉ်အလုိက်  သင့်လေတာရ်ာကို  သံုးလေပးနိုင်ပါ
တယ်။  <h1> ကအပြမင့်ဆုံး၊  အကြကီးဆုံးနဲ့  အဓိကအကျရေဆုံး  လေDါင်းစီးပါ။  ကျရေန်တဲ့  လေDါင်းစီးလေတွကို  ကိုယ့်
Content လေပါ်မှာ မူတည်ပြပီး သ့ူလေနရာနဲ့သူ လုိအပ်တဲ့အဆင့်ကို လေရးွDျရေယ်အသံုးပြပုနိုင်ပါတယ်။
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<p> -  စာပုိဒ်လေတွထည့်သွင်းဖို့အတွက်  Paragraph  ရဲ့  အတိုလေကာက်ပြဖစ်တဲ့  <p> Element  ကို  သံုးရပါ
တယ်။ စာပုိဒ်တိုင်းကို <p> Element အမှတ်အသားနဲ့ လေရးလေပးဖ့ုိပါပဲ။

<ul> <ol> <li> - List  လေတွလေဖာ်ပြပဖ့ုိအတွက်  Element  နှစ်မျရေ ို းရှိပါတယ်။ နမူနာမှာ  <ul> ကိုသံုး
ထားပြပီး  <ol> လည်း  ရိှပါလေသးတယ်။  <ul> ဆိုတာ  Unordered  List  ဆိုတဲ့သလေဘာပြဖစ်ပြပီး  <ol>
ကလေတာ့ Ordered List ဆိုတဲ့သလေဘာပါ။ ဒါလေကြကာင့် လေသDျရောအစီအစဉ် စီထားပြပီးသားစာရင်းလေတွ ထည့်Dျရေင်
ရင် <ol> နဲ့ထည့်ပြပီး ကြကိုတင်စီထားပြDင်းမရှိတဲ့ စာရင်းလေတွ ထည့်Dျရေင်ရင် <ul> နဲ့ထည့်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့
ရဲ့အထဲမှာ  List Item အလေနနဲ့  <li> Element ကိုသံုးပြပီး  Item လေတွ တန်းစီ ထည့်လေပးရပြDင်းပြဖစ်ပါတယ်။
Browser လေတွက လေဖာ်ပြပတဲ့အDါ <ul> နဲ့ထည့်ထားတဲ့ List လေတွကို Bullet နဲ့ပြပပြပီး <ol> နဲ့ ထည့်ထားတဲ့
List လေတွကိုလေတာ့ Number နဲ့ ပြပလေပးလေလ့ရှိပါတယ်။

List ဆိုတာမျရေ ို းက နှစ်ဆင့်သုံးဆင့်လည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ ဥပမာအားပြဖင့် ဒီလုိပါ-

 HTML 
<ul>

<li>Web Browser</li>
<li>

HTTP Server
<ol>

<li>CGI</li>
<li>MIME</li>

</ol>
</li>

</ul>

ဒီကုဒ်အရ  <ul> အတွင်းမှာ  <li> နှစ်Dုရှိပြပီး  ဒုတိယ  <li> အတွင်းမှာ  Content နဲ့အတူ လေနာက်ထပ်
List  တစ်Dုက  <ol> နဲ့  ထပ်ဆင့်ရှိလေနတာပါ။  ဒီလေလာက်ဆိုရင်  အသုံးမျရေားမယ့်  အလေပြDDံ  Element  လေတွ
လေတာ်လေတာ် ပါသွားပါပြပီ။



Bootstrap – လိမေု - တိမေု - ရှင်း – အDန်း (၁) - HTML 15

Element Structure
လေနာက်ထပ် ကြကည့်သင့်တဲ့  Element လေတွအလေကြကာင်း ထပ်မလေပြပာDင် Element လေတွရဲ့ ဖဲွ့စည်းပံုအလေကြကာင်း
အရင်လေပြပာပါဦးမယ်။  HTML Element  တစ်Dုမှာ  အမျရေားအားပြဖင့်  အDုလုိ  အပိုင်း  (၄)  ပုိင်း  ပါဝင်လေလ့ရှိပါ
တယ်။

         အဖွင့် Tag                 အပိမေတ် Tag
            |                                     |
  __________|___________                        __|__
 |                      |                      |     |

<h2 class="top"> Chapter One </h2>
       |_______________|   |_________________|
               |                    |
               |                    |
           Attribute             Content

အဖွင့်  Tag  နဲ့  အပိတ်  Tag  ကြကားထဲမှာ  Content  တည်ရှိပြပီး၊  အဖွင့်  Tag  ထဲမှာ  Attribute  လ့ုိလေDါ်တဲ့
သတ်မှတ်Dျရေက်လေတွ  ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။  Content  နဲ့  အပိတ်  Tag  မပါတဲ့  Element  လေတွလည်း  ရှိပါလေသး
တယ်။  Void  Tag,  Empty  Tag  စသပြဖင့်  နှစ်မျရေ ို းလေDါ်ကြကပါတယ်။  ဟိုအလေပါ်မှာ  လေပးDဲ့တဲ့  နမူနာထဲက
<meta> Element ဟာ Empty Element အမျရေ ို းအစား ပြဖစ်ပါတယ်။ သ့ူမှာ အဖွင့်နဲ့  Attribute သာပါပြပီး
Content နဲ့ အပိတ် မပါပါဘူး။ HTML မှာ Element လေပါင်း (၁၀၀) လေလာက်ရှိသလို၊ Attribute လေတွလည်း
အမျရေားကြကီး ရှိလေနပါတယ်။

Attribute  လေတွကို  ပံုစံနှစ်မျရေ ို းနဲ့  လေတွ့ နိုင်ပါတယ်။ အပြပည့်အစုံလေရးသားပြDင်းနဲ့  အတိုလေကာက် လေရးသားပြDင်း
တို့ ပြဖစ်ပါတယ်။ အပြပည့်အစုံလေရးတဲ့အDါ လေရှ့က Attribute Property လာပြပီး လေနာက်က Attribute Value
လာရပါတယ်။ ဒီလုိပါ -

 HTML 
<p class="alert" id="note"> … </p>
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နမူနာအရ <p> Element မှာ class နဲ့ id ဆိုတဲ့ Attribute နှစ်Dုရှိပြပီးလေတာ့ Value လေတွလည်း ကိုယ်စီရှိ
ကြကပါတယ်။  Attribute Value  လေတွကို  Quote  အဖွင့်အပိတ်နဲ့  လေရးလေပးရပါတယ်။ အမျရေားအားပြဖင့်  Quote
အဖွင့်အပိတ် မပါရင်လည်း အလုပ်လုပ်လေပမယ့်၊ Value မှာ Space ပါလေနရင် Quote မပါလ့ုိမရလေတာ့ပါဘူး။
လေရှ့  Attribute  ရဲ့  Value  နဲ့  လေနာက်  Attribute  ရဲ့  Property  လဲ လေရာသွားတတ်ပါလေသးတယ်။ ဒါလေကြကာင့်
အလေလ့အကျရေင့်လေကာင်းအလေနနဲ့ Attribute Value တိုင်းကို Quote ထဲမှာ ထည့်ပြပီး လေရးလေပးရပါတယ်။ HTML
Element  လေတွနဲ့  Attribute  Property  လေတဟွာ  Case  Insensitive  ပြဖစ်ပါတယ်။ အကြကီးအလေသး ကြကိုက်
သလိုလေရးလ့ုိရပါတယ်။  Attribute  Value  လေတွမှာလေတာ့  အကြကီးအလေသး လဲွလ့ုိ  မရတာလေတွ  ရှိပါတယ်။  ဒါ
လေကြကာင့်  တစ်ညီတည်း ပြဖစ်သွားလေအာင် မှတ်ထားလေပးပါ။  HTML Element    နဲ့    Attribute    လေတွအားလံုးကို  
စာလံုး အလေသးလေတွနဲ့Dျရေည်းပဲ အပြမဲတမ်း လေရးသင့်ပါတယ်။ Empty Element လေတွရဲ့ ဖဲွ့စည်းပံုက ဒီလုိပါ။

 HTML 
<img src="image.jpg" alt="Background Image">
<input type="text" value="22" name="age">
<br>
<hr>

Empty Element လေတွမှာ Attribute ရှိနိုင်သလုိ၊ မရှိရင်လည်း ရပါတယ်။ အရင်တုံးက XHTML လ့ုိလေDါ်တဲ့
HTML မူကွဲတစ်မျရေ ို းရှိDဲ့ဖူးပါတယ်။ အ့ဲဒီမူကွဲမှာဆိုရင် ဒီလုိ Empty Element လေတွကို Self Close လုပ်လေပးရ
မယ်လ့ုိ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ Self Close ဆိုတာ ဒီလိုပါ။

 HTML 
<img src="image.jpg" alt="Background Image" />
<input type="text" value="22" name="age" />
<br />
<hr />

အပိတ်မရှဘိူးဆိုတာ  လေပါ်လွင်လေအာင်  တစ်Dါတည်း  ပိတ်လေပးလုိက်တဲ့  သလေဘာပါ။  အDုလေတာ့  အ့ဲဒီလုိ
တစ်Dါတည်း  ပိတ်ပြပီးလေရးလေပးစရာ  မလုိအပ်လေတာ့ပါဘူး။  အကယ်၍မျရေား  အ့ဲဒီလုိ  ပိတ်ပြပီးလေရးထားတာမျရေ ို း
လေတွ့ရင်လည်း  သ့ူအလေကြကာင်းနဲ့သူ  ရိှတယ်ဆိုတာကို  သိလေစဖ့ုိအတွက်  ထည့်လေပြပာပြပတာပါ။  React  လုိ
JavaScript  Framework  မျရေ ို းမှာဆိုရင်  Empty  Element  လေတွကို  တစ်Dါတည်း  ပိတ်လေပးရမယ်ဆိုတဲ့
သတ်မှတ်Dျရေက်မျရေ ို း ရိှလေနပါတယ်။
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Important Elements
ပြပီးDဲ့တဲအပုိင်းမှာ  Empty  Element  တစ်Dုပြဖစ်တဲ့  <img> ကို  နမူနာလေပးDဲ့ပါတယ်။  ပံုလေတွ  ထည့်သွင်းဖ့ုိ
အတွက် အသံုးပြပုရတဲ့  Element  တစ်Dုပြဖစ်ပါတယ်။  HTML Element  လေတွမှာ အမျရေားအားပြဖင့်  Attribute
ဆိုတာ လုိရင်သံုး၊ မလုိရင်မသံုးဘဲ လေနလ့ုိရတယ်ဆိုတဲ့သလေဘာ ရှိလေပမယ့် တစ်Dျရေ ို ့ Element လေတွမှာလေတာ့ မ
ပါမပြဖစ်ပါရမယ့် Attribute လေတရွှိပါတယ်။ <img> Element မှာ src Attribute မပါအပြဖစ်ပါဝင်ရမှာ ပြဖစ်
ပါတယ်။  src Attribute  ကိုသံုးပြပီး  လေဖာ်ပြပလေစလုိတဲ့  ပံုရဲ့တည်လေနရာကို  လေပးရမှာမ့ုိလ့ုိပါ။  URL  လိပ်စာ
အပြပည့်အစုံအလေနနဲ့  လေပးနိုင်သလ့ုိ၊  ဖုိင်  Path  လမ်းလေကြကာင်းအလေနနဲ့လည်း  လေပးနိုင်ပါတယ်။  ထူးပြDားDျရေက်
အလေနနဲ့ alt Attribute လည်း ပါဝင်သင့်တယ်လ့ုိ မှတ်သားထားရပါမယ်။ alt ဟာ Alternative Text ဆို
တဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပြဖစ်ပြပီး ပံုရဲ့ကိုယ်စား အစားထုိးသံုးလ့ုိရနိုင်မယ့် စာကိုလေပးရမှာပါ။ HTML ဟာ ကွန်ပျရေူတာစနစ်
လေတွက နားလည်နိုင်တဲ့ Content လေတွဖဲွ့စည်းဖုိ့လ့ုိ လေပြပာDဲ့ပါတယ်။ အကယ်၍မျရေား ကွန်ပျရေူတာစနစ်က Text
Only ပဲ နားလည်တဲ့စနစ် ပြဖစ်လေနလို့ ပံုလေတွကို လေဖာ်ပြပနိုင်ပြDင်းမရှိဘူးဆိုရင် src အစား alt ကို အစားထိုး
အသုံးပြပုနိုင်ဖ့ုိဆိုတဲ့  ရည်ရွယ်Dျရေက်မျရေ ို းနဲ့ပါ။  alt မပြဖစ်မလေနပါရမှာ  မဟုတ်လေပမယ့် အလေလ့အကျရေင့်လေကာင်း
တစ်Dုအလေနနဲ့ ထည့်လေပးသင့်ပါတယ်။ စမ်းကြကည့်Dျရေင်ရင် ဒီနမူနာလေတွကို ကူးပြပီးစမ်းကြကည့်လ့ုိရပါတယ်။

 HTML 
<img src="https://eimaung.com/img/react.png" alt="React Book Cover">
<img src="https://eimaung.com/img/laravel.png" alt="Laravel Book Cover">
<img src="https://eimaung.com/img/api.jpg" alt="API Book Cover">

လေပးထားတဲ့  နမူနာရဲ့  လေနာက်ဆုံးတစ်Dုမှာ  src က မှားလေနပါလိမ့်မယ်။  api.jpg ဆိုတဲ့ဖုိင်  မရှိပါဘူး။
api.png ပဲရှိပါတယ်။ အ့ဲဒီ အမှားအတိုင်း ကူးယူပြပီး Browser မှာစမ်းသပ်ကြကည့်ရင် ပံုက မှားလေနလ့ုိ မပြပ
နိုင်တဲ့အတွက် alt မှာ လေပးထားတဲ့စာကို အစားထုိး ပြပလေပးတယ်ဆိုတာကို လေတွ့ရနိုင်ပါတယ်။
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လေနာက်ထပ် အလေရးပါတဲ့  Element  ကလေတာ့  <a> Element  ပြဖစ်ပါတယ်။  Anchor  ရဲ့အတိုလေကာက်ပြဖစ်ပြပီး
Link  လေတွထည့်ဖ့ုိ သံုးပါတယ်။  HTML  ကိုတီထွင်တဲ့  အဓိကရည်ရွယ်Dျရေက်က ဒီ  Link  လေတွလ့ုိ လေပြပာလ့ုိရပါ
တယ်။  Document  လေတွ  အပြပန်အလှန်  Dျရေတိ်လ့ုိရတဲ့၊  ညွှန်းလ့ုိရတဲ့  ဒီလုပ်လေဆာင်Dျရေက်ဟာ လေပါ့လေသးလေသး
မဟုတ်ပါဘူး။ WorldWideWeb လေDါ် အပြပန်အလှန်Dျရေတိ်ဆက်လေနတဲ့ ကွန်ယက်စနစ်ကြကီးက ဒီ Link လေတွကို
အလေပြDDံပြပီး ပြဖစ်လေပါ်လာတာပါ။ လေရးသားပံုလေရးသားနည်းက ဒီလိုပါ။

 HTML 
<a href="https://www.google.com/" title="Search">Google</a>

သ့ူမှာ  Attribute  နှစ်Dုပါပါတယ်။  href Attribute  က မပြဖစ်မလေနပါရမှာပါ။ Dျရေတိ်Dျရေင်တဲ့လိပ်စာကို  href
မှာ လေပးရမှာပါ။ title Attribute ကလေတာ့ <img> ရဲ့ alt လုိပါပဲ။ မပါလည်း ရလေပမယ့် ပါရင်ပုိလေကာင်း
ပါတယ်။  Link  က  ညွှန်းထားလေပမယ့်  မသွားနိုင်တဲ့အDါ၊  မသွားDျရေင်တဲ့အDါ၊  အ့ဲဒီအညွှန်းရဲ့  အဓိပ္ပါယ်ကို
title မှာ ကြကည့်လိုက်နိုင်မှာ ပြဖစ်ပါတယ်။ ဒီ title Attribute ကို မည်သည့် HTML Element မှာမဆို
သံုးလ့ုိရပါတယ်။ Browser လေတွက Element ကို  Mouse Pointer လေထာက်လုိက်ရင် title မှာလေပးထား
တဲ့ တန်ဖုိးကို Tooltip လေလးနဲ့လည်း လာပြပလေပးကြကပါတယ်။
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ဒီ <a> Element ကိုသံုးပြပီး URL လိပ်စာ (သ့ုိမဟုတ်) Path လမ်းလေကြကာင်းသိတဲ့ ဘယ်လုိ Content အမျရေ ို း
အစားကိုမဆို Dျရေတိ်လ့ုိ ညွှန်းလ့ုိရပါတယ်။ ဝဘ်ဆိုက်လေတွ၊  HTML Document လေတွမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ပံုလေတွ၊
ဖုိင်လေတွကို ညွှန်းDျရေင်ရင်လည်း ညွှန်းလ့ုိရတာပါပဲ။ URL/Path လေပးဖ့ုိပဲလုိပါတယ်။

Link လေတွကိုလေဖာ်ပြပတဲ့အDါမှာ စာလံုးအပြပာလေရာင်/စာလံုးDရမ်းလေရာင် အလေရာင်နှစ်မျရေ ို းနဲ့ Browser လေတွကပြပ
လေပးပါတယ်။  မသွားဘူးလေသးတဲ့  Link  အသစ်ဆိုရင်  စာလံုးအပြပာလေရာင်နဲ့  ပြပပြပီး  သွားဖူးတဲ့  Link  ဆိရုင်
Dရမ်းလေရာင်နဲ့  ပြပလေပးတာပါ။  Underline  လည်း တားပြပီးလေတာ့ ပြပလေပးပါလေသးတယ်။ ဒါလေကြကာင့်  အသံုးပြပုသူ
လေတွက စာလံုးအပြပာလေရာင်/Dရမ်းလေရာင်ကို  Underline  တားထားရင်  နှိပ်လို့ရတဲ့  Link  ပဲဆိုတာ အလုိလုိ
သိလေနကြကပါပြပီ။  ဒီလုိ  အလုိလုိသိလေနတဲ့အတွက်  သတိထားရမှာက  Link  မဟုတ်တဲ့  စာလေတွကို  စာလံုး
အပြပာ/Dရမ်းလေရာင် မသံုးမိလေစဖ့ုိနဲ့၊  Underline  မတားမိလေစဖ့ုိပဲပြဖစ်ပါတယ်။ အသံုးပြပုသူက နှိပ်လို့ရတဲ့  Link
မှတ်ပြပီး  တစ်ကယ်တမ်း နှိပ်မရတဲ့အDါ သ့ူရဲ့သဘာဝအသိနဲ့  ဆန့်ကျရေင်လေနလို့  စိတ်ညစ်သွားတတ်ပါတယ်။
သတိပြပုသင့်တဲ့ အလေကြကာင်းအရာတစ်Dုအလေနနဲ့ ထည့်သွင်းမှတ်သားဖ့ုိပြဖစ်ပါတယ်။

ထူးပြDားDျရေက်အလေနနဲ့ ဒီ Link လေတွကို သိပ်ရှည်တဲ့ Document လေတွရဲ့ တစ်လေနရာကလေန လေနာက်တစ်လေနရာကို
လှမ်းညွှန်းဖ့ုိလည်း  သံုးနိုင်ပါလေသးတယ်။  တစ်ပြDား  Document  ကိုလှမ်းညွှန်းတာ  မဟုတ်လေတာ့ဘဲ၊  ဒီ
Document ထဲကပဲ တစ်ပြDားလေနရာကို ညွှန်းတဲ့သလေဘာပါ။ ဒီအတွက် id Attribute နဲ့ တွဲသံုးနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ - အDုလုိ Element တစ်Dုရှိတယ်ဆိုပါစို့။
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 HTML 
<h2 id="ch2">Chapter Two</h2>

ဒီ Element ကို လှမ်းညွှန်းတဲ့ Link ကို အDုလုိလေရးသားနိုင်ပါတယ်။

 HTML 
<a href="#ch2" title="Go to Chapter Two">Chapter Two</a>

href Attribute  အတွက် တန်ဖုိးလေပးတဲ့အDါ  # သက�တနဲ့အတူ  id ကိုတွဲလေပးပြDင်းအားပြဖင့် ညွှန်းနိုင်တာ
ပြဖစ်ပါတယ်။  Document  တစ်Dုထဲမှာညွှန်းDျရေင်ရင်  နမူနာမှာလေပးထားသလုိ  #id ကိုလေပးလုိက်ရင်  ရပါပြပီ။
တစ်ပြDား Document ထဲက Element ကို လှမ်းညွှန်းDျရေင်ရင်လည်း အDုလုိ ညွှန်းနိုင်ပါတယ်။

 HTML 
<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/HTML">HTML</a>
<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/HTML#Elements">Elements</a>

လေပးထားတဲ့နမူနာနှစ်Dုမှာ  URL လေတွကို ဂရုပြပုကြကည့်ပါ။ ပထမ URL က Wikipedia ရဲ့  HTML Article  ကို
ညွှန်းတဲ့  URL  ပြဖစ်ပြပီး ဒုတိယ  URL  က အ့ဲဒီ  HTML Article  ထဲက  Elements  ဆိုတဲ့အပုိင်းကို  ညွှန်းထား
တယ်ဆိုတာကို  လေတွ့နိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့  <a> Element  လေတွကိုသံုးပြပီး  Document  လေတွ အပြပန်အလှန်
Dျရေတိ်လုိ့၊ ညွှန်းလ့ုိ ရသလုိ၊ Document ထဲက Element လေတွကိုထိ အတိအကျရေညွှန်းလ့ုိရပြDင်း ပြဖစ်ပါတယ်။

Generic Elements
ဆက်လက်ပြပီးလေတာ့ အသံုးမျရေားပြပီး အသံုးဝင်တဲ့ Element လေတွကို လေဖာ်ပြပလေပးပါမယ်။

<div> -  ဒီ  Element  ကို  Generic  Element  လ့ုိလေDါ်ပါတယ်။  အသုံးအမျရေားဆုံး  Element  တစ်Dုပါ။
Generic Element ဆိုတာ ဘယ်လုိလေနရာမျရေ ို းမှာ သံုးဖ့ုိအတွက်ရယ်လို့ တိတိကျရေကျရေ သတ်မှတ်ထားပြDင်း မရှိ
ဘဲ၊ လုိအပ်တဲ့ လေနရာတိုင်းမှာ သံုးလုိ့ရတဲ့    Element   ကို ဆိုတာပါ။  HTML ဆိုတာ ကွန်ပျရေူတာစနစ်လေတွက
နားလည်တဲ့  Content  Structure  တည်လေဆာက်ဖို့အတွက်  Language  တစ်မျရေ ို းလ့ုိ  အထက်မှာ  လေပြပာDဲ့ပါ
တယ်။  လက်လေတွ့မှာလေတာ့  HTML    ကို    Content  Structure    တည်လေဆာက်ဖ့ုိအတွက်  သာမက    App  UI  
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တည်လေဆာက်ဖို့ သံုးလေနကြကပါတယ်။ ဒီလေတာ့ ထွင်ထားတဲ့ရည်ရွယ်Dျရေက်ကတစ်မျရေ ို း၊ လက်လေတွ့သံုးလေနကြကတာ
ကတစ်မျရေ ို းပြဖစ်လေနတဲ့ သလေဘာပါပဲ။ ဒါလေကြကာင့်လည်း <div> Element ကို အရမ်းအသံုးမျရေားတာပါ။ App UI
အတွက် သင့်လေတာ်တဲ့ Element လေတွ HTML မှာ သိပ်မှမပြပည့်စုံတာ။ ထွင်ထားတာ ဒီအတွက် ထွင်ထားတာ
မဟုတ်ဘူးလေလ။  Menubar  တစ်Dုထည့်Dျရေင်လား၊  <div> ကိုသုံး။  Menubar  အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့
သီးပြDား Element မရှိလ့ုိပါ။ Toolbar လေလးတစ်Dုထည့်Dျရေင်လား၊ <div> ကိုသံုး။ Toolbar ထည့်ဖ့ုိအတွက်
သီးပြDား Element မှမရှတိာ။ စသပြဖင့် App UI တည်လေဆာက်ဖ့ုိအတွက် ဆိုရင် လေနရာတိုင်းမှာ <div> ကိုပဲ
သံုးကြကရပါတယ်။ အသုံးလွန်ပြပီး မသံုးသင့်တဲ့ လေနရာလေတွမှာပါ သံုးကြကတဲ့အထိပါပဲ။ ဥပမာ  -  လေDါင်းစီးထည့်
Dျရေင်ရင် <h1> <h2> စသည်ပြဖင့် သံုးသင့်လေပမယ့် <div> ကိုပဲသံုးလုိက်တာတို့၊ စာပုိဒ်ထည့်Dျရေင်ရင် <p>
ရှရိဲ့သားနဲ့  <div> လည်း သံုးလုိက်တာတို့၊  Button တစ်Dုထည့်Dျရေင်ရင် <button> ရိှရဲ့သားနဲ့  <div>
ကိုသုံးလုိက်တာတို့  ရှိလေနကြကပါတယ်။  <div>     ဟာ စွယ်စုံသံုးလို့ရတဲ့  အသံုးဝင်တဲ့    Element    တစ်Dုပြဖစ်လေပ  
မယ့်   Abuse   မလုပ်မိဖ့ုိလေတာ့ သတိထားရပါလိမ့်မယ်  ။

<span> - <span> ဟာလည်း <div> လုိပဲ Generic Element ပါပဲ။ <div> ကို တင်Dျရေင်ရာတင်လ့ုိရ
တဲ့ စားပဲွတစ်လံုးလ့ုိ သလေဘာထားမယ်ဆိုရင် <span> ကိုလေတာ့ ထည့်Dျရေင်ရာထည့်လုိ့ရတဲ့ ပန်းကန်တစ်လံုး
လ့ုိ  သလေဘာထားနိုင်ပါတယ်။   ပန်းကန်ထဲမှာ  အသီးအနှံဆို  အသီးအနှံပဲထည့်မယ်၊  သကြကားလံုးဆို
သကြကားလံုးပဲ ထည့်မယ် မဟုတ်လား။ စားပဲွလေပါ်မှာလေတာ့  အသီးအနှံထည့်ထားတဲ့  ပန်းကနလ်ေတွလေရာ၊ အုိး
လေတွလေရာ၊  Dွကလ်ေတွလေရာ အကုန်တင်မယ် မဟုတ်လား။  အ့ဲဒီလုိကွာပါတယ်။ တစ်ကယ့်ကွာပြDားပံုကို  Dုလေန
နည်းပညာသလေဘာက လေပြပာရင် ရှုပ်လေနမှာစိုးလ့ုိပါ။ လေနာက်တစ်Dန်းကျရေလေတာ့မှ ထပ်လေပြပာပါမယ်။
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Layout Elements
HTML  Document  လေတွတည်လေဆာက်တဲ့အDါ  Content  Dျရေည်းမဟုတ်ဘဲ  Layout  လေလးလေတွလည်း
ထည့်သွင်း တည်လေဆာက်နိုင်ပါတယ်။ မူလ HTML မှာ Layout အတွကရ်ည်ရွယ်ထားတဲ့  Element ရယ်လ့ုိ
သီးပြDားမပါဝင်တဲ့အတွက်  <div> လေတွကို  Layout  အတွက်  သံုးDဲ့ကြကရပါတယ်။  HTML5  ဆိုပြပီး  ထွက်
လေပါ်လာတဲ့  လေနာက်ပုိင်းမှာလေတာ့  Layout  Element  လေတွကို  ထည့်သွင်းလေပးလာပါတယ်။  အသံုးမျရေားတဲ့
Layout Element လေတရွဲ့ပံုစံက ဒီလုိပါ။

HTML  Document  လေတွကိုအသံုးပြပုပြပီး  ဝဘ်ဆိုက်လေတွ  တည်လေဆာက်တဲ့အDါ  Logo  လေတွ  လေDါင်းစီးလေတွ၊
Hotline  နံပါတ်လုိ  ဆက်သွယ်ရမယ့်  အDျရေက်အလက်လေတွ၊  လေဆာင်ပုဒ်လုိ  အရာလေတွကို  ဟိုးအလေပါ်မှာ
Document  Header  အလေနနဲ့  ထည့်ကြကတာ  ထံုးစံပါပဲ။  အ့ဲဒီလုိသလေဘာမျရေ ို းနဲ့  အသုံးပြပုဖ့ုိလိုအပ်ရင်
<header> Element  ကိုသံုးနိုင်ပါတယ်။ သူနဲ့  လေပြပာင်းပြပန်က  <footer> Element  ပြဖစ်ပါတယ်။ ဟိုး
လေအာက်ဆုံးမှာ ထားကြကလေလ့ရှိပြပီး  Copyright  တို့  Privacy Policy  တို့လုိ အလေကြကာင်းအရာလေတွ ထည့်သွင်း
လေဖာ်ပြပကြကလေလ့ရှိပါတယ်။

နမူနာပံုရဲ့  လေဘးတစ်ဘက်တစ်Dျရေက်မှာ  <nav> နဲ့  <aside> တို့ကို  လေပးထားပါတယ်။  နမူနာပါ။
လက်လေတွ့မှာ <nav> တို့ <aside> တို့ဆိုတာ အ့ဲဒီလုိ လေဘးမှာထားရတယ်ဆိုတဲ့သလေဘာ ပံုလေသမဟုတ်ပါ
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ဘူး။ ကိုယ်ကြကိုက်တဲ့ လေနရာမှာထားပါ။ သ့ူအဓိပ္ပါယ်ကို သိဖ့ုိပဲလုိပါတယ်။ <nav> ကိုလေတာ့  ဝဘ်ဆိုက် မှာ
ပါဝင်တဲ့  စာမျရေက်နှာလေတွ  အပြပန်အလှန်သွားလ့ုိရတဲ့  Navigation  Link  လေတွ  စုစည်းထည့်သွင်းဖုိ့  သံုးရပါ
တယ်။ <aside> ကိုလေတာ့ ပင်မ Content နဲ့ ဆက်စပ်လေနတဲ့ Relevant Content လေတွ စုစည်းထည့်သွင်းဖ့ုိ
သံုးရပါတယ်။

<section> ဆိုတာ  Document  အတွင်းမှာရှိတဲ့  သီးပြDားDွဲထုတ်လုိတဲ့  အစိတ်အပိုင်းလ့ုိ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
သ့ူမှာ သ့ူကိုယ်ပုိင်  <header> လေတွ  <footer> လေတွ ရှိလ့ုိရပါတယ်။  <article> ကလေတာ့ စာလေတွ
ထည့်သွင်းဖို့ပါ။  <p> Element ကို စာပုိဒ်လေတွထည့်ဖ့ုိလို့  လေပြပာထားပါတယ်။ <article> ကိုလေတာ့ အ့ဲဒီ
<p> Element  လေတွနဲ့  ထည့်ထားတဲ့  စာပုိဒ်လေတွ  လေDါင်းစီးလေတွ၊  လေDါင်းစီးအDွဲလေတွ  စုစည်းဖို့  Element  လ့ုိ
သလေဘာထားနိုင်ပါတယ်။

နမူနာ Layout ပံုမှာ မပါလေပမယ့် လေနာက်ထပ်အသံုးမျရေားတဲ့ Element နှစ်Dု ရှိပါလေသးတယ်။ <hgroup> နဲ့
<main> ပါ။ <hgroup> ကို လေDါင်းစီးလေတွ တစ်Dုထက်ပုိတဲ့အDါ စုစည်းဖ့ုိသုံးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ -

 HTML 
<hgroup>
    <h1>Maing Heading</h1>
    <h3>Minor Heading</h3>
    <h2>Secondary Heading</h2>
</hgroup>

<main> Element ကိုလေတာ့ အဓိကကျရေတဲ့ Content အားလံုးကို စုစည်းဖ့ုိ အသံုးပြပုနိုင်ပါတယ်။ နမူနာပံုမှာ
ပါတဲ့  <section> သလေဘာမျရေ ို းပါပဲ။  ကွာသွားတာက  <section> က  သီးပြDား  ရပ်တည်နိုင်တဲ့
အစိတ်အပိုင်းတစ်Dုသလေဘာမျရေ ို းပြဖစ်ပြပီး <main> ကလေတာ့ လက်ရှိ Document ရဲ့ အဓိကအစိတ်အပုိင်း ဆို
တဲ့ သလေဘာမျရေ ို းပါ။

ဒီ  Element လေတွကို သံုးလုိက်ယံုနဲ့ နမူနာပံုမှာပြပထားသလုိ Layout အသွင်အပြပင် ရသွားမှာ မဟုတ်ဘူးဆို
တာကို တစ်Dါတည်း မှတ်ဖ့ုိ လုိပါလိမ့်မယ်။ HTML ဆိုတာ Content ကို စုစည်းဖ့ုိသာ ပြဖစ်ပါတယ်။ အလေပြDDံ
အားပြဖင့် အသွင်အပြပင်ဆိုတာ သူနဲ့တိုက်ရိုက်မဆိုင်ပါဘူး။ ဘယ် Content က ဘာဆိုတာကို သတ်မှတ်လေပး
ယံုသာ သတ်မှတ်လေပးတဲ့ သလေဘာပါ။ လုိDျရေင်တဲ့  Layout အသွင်အပြပင်အတွက်ကလေတာ့ ကိုယ့်ဘာသာ CSS
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လုိ Style Language လေတွနဲ့  သတ်မှတ်လေပးရမှာပါ။ ဒီစာအုပ်မှာ အဓိကလေလ့လာDျရေင်တဲ့ Bootstrap လုိ နည်း
ပညာမျရေ ို းနဲ့လည်း သတ်မှတ်လေပးနိုင်ပါတယ်။ လေနာက်ပုိင်းမှာ ဆက်လက်လေဖာ်ပြပပါမယ်။

Table Elements
Table  ဟာလည်းပဲ  Content  လေတွလေဖာ်ပြပဖ့ုိအတွက်  အလေရးပါတဲ့  Element  တစ်Dုပါပဲ။  တစ်Dျရေ ို ့  Table
ဇယားနဲ့ပြပရမယ့်  အDျရေက်အလက်လေတွဆိုတာ  ရှိလာမှာပါပဲ။  Table  တစ်Dုသတ်မှတ်ဖို့အတွက်  လုိအပ်တဲ့
Element (၄)  မျရေ ို း  ရိှပါတယ်။  <table>, <tr>, <th> နဲ့  <td> တို့ပြဖစ်ပါတယ်။  <tr> ဆိုတာ
Table Row ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပြဖစ်ပြပီး ကိုယ်သတ်မှတ်လုိတဲ့ Table မှာ Row (၃) Dုရှရိင် <tr> အဖွင့်အပိတ်
(၃) စုံရှိရမှာပါ။ <th> နဲ့  <td> က သလေဘာသဘာဝဆင်ပါတယ်။ Table Row တစ်Dုအတွင်းထဲမှာ Data
Column  ဘယ်နှစ်Dုရှိသလဲဆိုတာကို  <th> တို့  <td> တို့နဲ့  သတ်မှတ်လေပးရတာပါ။  <th> က Table
Heading  ပြဖစ်ပြပီး <td> က Table Data ပြဖစ်ပါတယ်။ လေရးသားပံုက ဒီလုိပါ -

 HTML 
<table>

<tr>
<th>ID</th>
<th>Name</th>
<th>Age</th>

</tr>
<tr>

<td>1</td>
<td>Alice</td>
<td>22</td>

</tr>
<tr>

<td>2</td>
<td>Bob</td>
<td>23</td>

</tr>
</table>

ဒီကုဒ်ကိုမစမ်းDင် ဖတ်ကြကည့်လုိက်ရင်ပဲ သလေဘာသဘာဝ လေပါ်လွင်ပါတယ်။ Table  တစ်Dုရှိပြပီး  Row သံုးDု
ရှိပါလိမ့်မယ်။ Row တစ်DုDျရေင်းစီမှာ Data Column (၃) Dုစရီှိပြပီး၊ အလေပါ်ဆုံး  Row ထဲက Column လေတွက
Heading Column လေတွ ပြဖစ်ပါတယ်။ စမ်းကြကည့်လုိက်ရင် ရလဒ်က ဒီလုိပြဖစ်မှာပါ။
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ပံုထဲကနမူနာမှာ border နဲ့  width Attribute လေတွ ထည့်ထားတာကို သတိပြပုပါ။ မပြဖစ်မလေနလုိအပ်လ့ုိ
မဟုတ်ပါဘူး။  အ့ဲဒါလေလးလေတွပါမှ  ရလဒ်က  ကြကည့်ရတာ  အဆင်လေပြပမှာမ့ုိလုိ့သာ  ထည့်ထားတာပါ။  ကိုယ့်
ဘာသာ တန်ဖုိးလေတွလေပြပာင်းပြပီး စမ်းကြကည့်လ့ုိ ရပါတယ်။

ပုိပြပီးလေတာ့ ပြပည့်စုံDျရေင်ရင်  <thead>, <tbody> နဲ့  <tfoot> လုိ  Element  လေတွကို  သံုးနိုင်ပါတယ်။
တစ်Dျရေ ို ့  လေပါင်းပြပီးပြပဖ့ုိ  လုိတဲ့  Column  လေတွအတွက်  colspan Attribute  ကိုသံုးနိုင်ပါတယ်။  တစ်Dျရေ ို ့
လေပါင်းပြပီးပြပဖ့ုိ လုိတဲ့ Row လေတွအတွက်လေတာ့ rowspan Attribute ကို သံုးနိုင်ပါတယ်။ align Attribute
ကိုသုံးပြပီးလေတာ့  Column  တစ်DုDျရေင်းစီမှာပါတဲ့  Content  လေတွကို  ဘယ်ညာ၊  အလယ် စီထားလ့ုိလည်းရပါ
တယ်။ ဒါလေတွအစုံပါတဲ့ နမူနာလေလးတစ်Dုလေပးပါမယ်။

 HTML 
<table>

<thead>
<tr>

<th>ID</th>
<th>Name</th>
<th>Age</th>

</tr>
</thead>
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<tbody>
<tr>

<td>1</td>
<td>Alice</td>
<td>22</td>

</tr>
<tr>

<td>2</td>
<td>Bob</td>
<td>23</td>

</tr>
</tbody>
<tfoot>

<tr>
<th colspan="2" align="right">Total</th>
<td>2</td>

</tr>
</tfoot>

</table>

<thead>, <tbody>, <tfoot> လေတွကိုသံုးကို  Row  လေတွကို စုစည်းလေပးလုိက်တာပါ။ ဒီလိုစုစည်း
လေပးလုိက်လ့ုိ  Table ရဲ့အသွင်အပြပင်လေဖာ်ပြပပံုလေတာ့ မလေပြပာင်းပါဘူး။ အDျရေက်အလက်လေတွ စုစုစည်းစည်း ပြဖစ်
သွားပြDင်းသာ ပြဖစ်ပါတယ်။ အသွင်အပြပင်လေပြပာင်းမှာက လေအာက်ဆုံး Row မှာပါတဲ့ <th> ပါ။ colspan=2
လ့ုိ လေပြပာထားတဲ့အတွက် သူက  Column  နှစ်Dုစာ လေနရာယူမှာပါ။ ဒါလေကြကာင့်လည်း လေအာက်ဆုံး  Row  မှာ
Column (၃)  Dုမရှိဘဲ  (၂)  Dုပဲ  ရှိလေနတာပါ။  Column  တစ်Dုက သူတစ်Dုထဲ နှစ်Dုစာလေနရာယူမှာ မ့ုိလ့ုိပါ။
ရလဒ်က ဒီလုိပြဖစ်ပါလိမ့်မယ်။
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Row လေတွလေပါင်းတဲ့  rowspan လေတာ့ နမူနာလေပးတဲ့အထဲ မပါပါဘူး။ လုိအပ်Dျရေက်နည်းပါတယ်။ မပြဖစ်မလေန
လုိအပ်လာလေတာ့မှာသာ ဆက်လေလ့လာကြကည့်လိုက်ပါ။

Form Elements
ရိုးရိုးစာရွက်လေတွမှာ လက်လေရးနဲ့ လေရးပြဖည့်လ့ုိရတဲ့ လေဖာင်လေတွရှိသလုိပဲ  HTML မှာလည်း User  က လေရးပြဖည့်
လ့ုိရတဲ့၊ လေရးွလို့ရတဲ့ လေဖာင်လေတွ ရှိပါတယ်။ ဒီလေဖာင်လေတွကို အားကိုးပြပီး  Web Application လေတွထိ ဖန်တီး
ကြကရတာဆိုလေတာ့ ကျရေယ်ပြပန့်ပါတယ်။ အသံုးမျရေားတဲ့ လေဖာင်  Element လေတွကို လေရးွထုတ်လေလ့လာကြကပါမယ်။
ဒီ Element (၅) မျရေ ို းကို လေလ့လာရမှာပါ။

• <label>
• <input>
• <textarea>
• <select>
• <button> 

<input> Element  ဟာ  Empty  Element  ပြဖစ်ပြပီးလေတာ့  type Attribute  မပြဖစ်မလေန  ပါရပါတယ်။
text, password, radio, checkbox, email, url, date, submit, reset စ
သပြဖင့်  Value  လေတွအမျရေားကြကီးရှိပါတယ်။  အ့ဲဒီထဲက  လက်ရှိ  အဆင့်မှာ  လေရွးDျရေယ်မှတ်သားသင့်တာက
text, password နဲ့ submit ပြဖစ်ပါတယ်။



Bootstrap – လိမေု - တိမေု - ရှင်း – အDန်း (၁) - HTML 28

<input> တို့ <textarea> တို့ <select> တို့ကို <label> နဲ့ တွဲသံုးလေလ့ ရှိပါတယ်။ ဒီလုိပါ -

 HTML 
<label for="name">Your Name</label>
<input type="text" id="name"> <br>
<label for="pwd">Password</label>
<input type="password" id="pwd"> <br>
<input type="submit" value="Login">

<label> လေတွမှာ  for Attribute  ပါပြပီး  <input> လေတွရဲ့  id နဲ့တူလေအာင်လေပးရတာကို  သတိပြပု
ကြကည့်ပါ။ ဒီနည်းနဲ့ <label> နဲ့ <input> ကို တဲွရပြDင်းပြဖစ်ပါတယ်။ နမူနာ <input> သံုးDုမှာ type
လေတွမတူကြကပါဘူး။ text ကလေတာ့ စာလေတွရိုက်ထည့်လ့ုိရတဲ့ Input ပြဖစ်ပြပီး password ကလည်း စာလေတွ
ရိုက်ထည့်လ့ုိရတဲ့  Input ပါပဲ။ ကွာသွားတာကလေတာ့ password Input မှာ ရိုက်ထည့်လုိက်တဲ့စာလေတွကို
လေဖျရောက်ထားလေပးမှာပါ။  submit ကလေတာ့  နှိပ်လ့ုိရတဲ့  Dလုပ်တစ်Dုပြဖစ်ပါတယ်။  ကြကားထဲမှာပါတဲ့  <br>
Element ကလေတာ့ Line Break ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပါ။ လေနာက်တစ်လုိင်းကို ဆင်းလေပးပါတယ်။

ကြကားပြဖတ်ပြပီးမှတ်လေပးပါ။ HTML Code ထဲမှာ Enter လေတွ လေDါက်ပြပီးလုိင်းလေတွ DွဲDျရေင်သလေလာက်Dွဲ၊ Tab လေတွ
နှိပ်ပြပီး စလေပ့လေတွ ထည့်Dျရေင်သလေလာက်ထည့်၊ အ့ဲဒါလေတွကို ထည့်ပြပီး အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ဘက်က အDု
လုိ တစ်လုိင်းဆင်းလေစDျရေင်ရင် ဆင်းလေစDျရေင်တဲ့အလေကြကာင်း <br> Element နဲ့လေပြပာလေပးမှပဲ ဆင်းပါတယ်။

လက်လေတွ့မှာ ဒီ  Input လေတွအားလံုးကို  <form> Element တစ်Dုနဲ့ စုဖဲွ့ထားရတဲ့ ထံုးစံရှိပါတယ်။ ရလဒ်
က ဒီလုိပြဖစ်မှာပါ။
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submit Input  အတွက်  value Attribute  သံုးထားတာကိုလည်း သတိပြပုပါ။  value မှာလေပးထားတဲ့
တန်ဖုိးကို  Dလုပ်လေပါ်ကစာအလေနနဲ့  လာပြပတာကို  လေတွ့ရနိုင်ပါတယ်။ လက်လေတွ့မှာ  value နဲ့အတူ တစ်
ပြDားအလေရးကြကီးတဲ့ placeholder, readonly, checked, required စတဲ့ Attribute လေတွ ရှိ
ပါလေသးတယ်။ အ့ဲဒါလေတွကိုလေတာ့ လက်လေတွ့အသံုးDျရေ Web Application လေတွလေလ့လာတဲ့ အဆင့်လေရာက်ပြပီဆို
လေတာ့မှပဲ ဆက်လေလ့လာပါ။ အDုကလေတာ့ လေဖာင်တစ်Dုအလေနနဲ့ လေရးပြဖည့်လ့ုိရတဲ့ အဆင့်ထိပဲ လေလ့လာရမှာပါ။
လေရးပြဖည့်လုိက်တဲ့တန်ဖုိးလေတွကို  သံုးပြပီးတစ်ကယ်အလုပ်လုပ်ဖ့ုိကလေတာ့  PHP  တို့ဘာတို့လုိ  Server-side
နည်းပညာလေတွနဲ့  ပူးတွဲလေလ့လာကြကရဦးမှာပါ။  ဒါလေကြကာင့်  အDုထည့်သွင်းတဲ့လေဖာင်လေတွဟာ  လေဖာ်ပြပယံု
သက်သက် ပြဖစ်တယ်လ့ုိ နားလည်ပါ။ လက်လေတွ့အလုပ်လုပ်တဲ့ လေဖာင်လေတွလေတာ့ မဟုတ်လေသးပါဘူး။

<textarea> ဟာ အဖွင့်အပိတ်အပြပည့်အစုံပါတဲ့  Element ပြဖစ်ပါတယ်။ text Input လေတွဟာ စာတစ်
လေကြကာင်းပဲ လေရးပြဖည့်ဖ့ုိ သင့်လေတာ်ပြပီး၊ စာမျရေားမျရေား လေရးပြဖည့်ဖို့ လုိအပ်ရင် <textarea> ကို သံုးရမှာ ပြဖစ်ပါ
တယ်။ <select> ကိုလေတာ့ လေရွးလ့ုိရတဲ့ List တစ်Dုထည့်သွင်းလုိတဲ့အDါ သံုးပါတယ်။ လေရးွရမယ့် Option
လေတွကို <option> Element သံုးပြပီး သတ်မှတ်ရပါတယ်။ <ul> <li> လေရးပုံနဲ့ တူပါတယ်။ <ul> ထဲ
မှာ <li> လေတွ ရိှသလုိပဲ <select> ထဲမှာ <option> လေတွ ရိှရမှာပါ။

<button> ကလေတာ့ submit Input နဲ့ အတူတူပါပဲ။ ကွာသွားတာက အဖွင့်အပိတ် အပြပည့်အစုံနဲ့ လေရး
လေပးရပြDင်း ပြဖစ်ပါတယ်။ သ့ူမှာလည်း type Attribute ပါရပါတယ်။ ဒါလေတွအားလံုး အပြပည့်အစုံပါတဲ့ နမူနာ
တစ်Dု လေရးလေပးပါမယ်။
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 HTML 
<form>

<label for="name">Your Name</label> <br>
<input type="text" id="name"> <br>
<label for="gender">Your Gender</label> <br>
<select id="gender">

<option>Male</option>
<option>Female</option>

</select> <br>
  

<label for="address">Your Address</label> <br>
<textarea id="address"></textarea> <br>
<button type="submit">Send</button>

</form> 

<button> မှာ  type က မထည့်လည်း ရလေတာ့ရပါတယ်။ အလားတူပါပဲ  <label> လေတွမှာ  for မ
ထည့်လည်း ဘာမှလေတာ့  မပြဖစ်ပါဘူး။  Input  လေတွမှာလည်း  id မပါမပြဖစ်  မဟုတ်ပါဘူး။  လေနာက်ဆုံးဆင့်
<label> Element ကို လံုးဝမသံုးလဲ စာလေတွဒီအတိုင်း Dျရေလေရးလည်း ရတာပါပဲ။ ဒါလေပမယ့် သတ်မှတ်ထား
တဲ့အတိုင်း စုံလေအာငလ်ေရးလေတာ့ ပုိစနစ်ကျရေသွားတာလေပါ့။ ရလဒ်က ဒီလုိပြဖစ်မှာပါ -

ဒီလေလာက်ဆိုရင်  အလေပြDDံ  Form  Element  လေတွ  ရသွားပါပြပီ။  ဒီထက်နည်းနည်းပုိ  အဆင့်ပြမင့်တဲ့  တစ်Dျရေ ို ့
Element လေတွကျရေန်လေသးတယ်ဆိုတာကိုလေတာ့ သတိပြပုလေပးပါ။
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Formatting Elements
စာလံုးလေတရွဲ့  လေဖာ်ပြပပံုအသွင်အပြပင်ဟာ တစ်ကယ်တမ်းလေတာ့  HTML  ရဲ့အလုပ်  မဟုတ်ပါဘူး။  HTML  ရဲ့
တာဝန်က  Content  Structure  တည်လေဆာက်ဖို့ပါပဲ။  ဒါလေပမယ့်  HTML  မှာ  လုိအပ်ရင်  အသံုးပြပုနိုင်ဖ့ုိ
အတွက်  စာလံုးအသွင်အပြပင်လေတွ  Format  လေပြပာင်းလေပးနိုင်တဲ့  Element  လေတွရှိပါတယ်။  မှတ်သားသင့်တဲ့
Element စာရင်းကို ထည့်လေပြပာDျရေင်ပါတယ်။

<b>,  <strong> -  စာလံုးလေတွကို  Bold  လုပ်ပြပီးလေဖာ်ပြပလေစDျရေင်ရင်  <b> သ့ုိမဟုတ်  <strong>
Element ကို အသံုးပြပုနိုင်ပါတယ်။

<i>, <em> -  စာလံုးလေတွကို  Italic  ပံုစံ  စာလံုးလေစာင်းနဲ့  လေဖာ်ပြပလေစDျရေင်ရင်  <i> သ့ုိမဟုတ်  <em>
Element ကို အသံုးပြပုနိုင်ပါတယ်။

<s>, <del> -  စာလံုးလေတွကို  ကန့်လတ်ပြဖတ်လုိင်းနဲ့  ဖျရေက်ပြပီးပြပDျရေင်တယ်ဆိုရင်  (ဥပမာ  -  ဖျရေက်ထား
သည့်စာ) <s> သ့ုိမဟုတ် <del> ကိုသံုးနိုင်ပါတယ်။ Underline တာဖ့ုိအတွက် <u> Element ရှိလေပမယ့်
မသံုးသင့်တဲ့ Element အလေနနဲ့ ပယ်ထားကြကပါတယ်။

<code>, <pre> -  ကုဒ်နမူနာလေတွကို  HTML  ထဲမှာ  ထည့်လေရးပြပDျရေင်တဲ့အDါ၊  တစ်လေကြကာင်းထဲဆိုရင်
<code> Element  ကို  သံုးနိုင်ပါတယ်။  ကုဒ်လေတွတစ်လေကြကာင်းထက်ပုိပြပီး  မျရေားတယ်ဆိုရင်  <pre>
Element  ကိုသုံးပြပီး  ပြပနိုင်ပါတယ်။ ကုဒ်လေတွပြပတဲ့အDါမှာ  သံုးရတဲ့  Monospace  ဖွန့်လေတွသံုးပြပီး  ပြပလေပးပါ
တယ်။ <pre> မှာ လေနာက်ထပ်ထူးပြDားDျရေက် ရှိပါလေသးတယ်။ HTML ရဲ့တစ်ပြDားလေနရာမှာ Space လေတွ Tab
လေတွ  Enter  လေတွ ထည့်Dျရေင်သလေလာက်ထည့် အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။  <pre> ထဲမှာလေရးထားတဲ့  Content  မှာ
လေတာ့ Space လေတွ Tab လေတွ Enter လေတွပါရင်၊ ပါတဲ့အတိုင်း အကုန်အလုပ်လုပ်လေပးပါတယ်။

<sup>, <sub> - Superscript နဲ့  Subscript တို့အတွက်ပါ။ 4th ရဲ့ အလေပါ်နည်းနည်းတင်ပြပတဲ့  th ကို
Superscript လ့ုိလေDါ်ပြပီး HTML မှာ <sup> Element ကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။ H2O ရဲ့ လေအာက်နည်းနည်းDျရေပြပတဲ့
2 ကို Subscript လ့ုိလေDါ်ပါတယ်။ HTML မှာ <sub> Element ကို သံုးနိုင်ပါတယ်။
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<blockquote> - လေဆာင်ပုဒ်လေတွ၊ ဆိုရိုးစကားလေတွ၊ အကိုးအကားလေတွကို Quote လုပ်ပြပီးပြပDျရေင်တယ်ဆို
ရင်  <blockquote> Element  ကိုသံုးနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လုိပံုစံလေဖာ်ပြပသလဲဆိုတာ စာနဲ့လေပြပာရင်  ရှုပ်ပါ
တယ်။ Codepen မှာသာ လက်လေတွ့ ထည့်လေရးပြပီး စမ်းကြကည့်လုိက်ပါ။

<address>, <time> -  လိပ်စာလေတွကို <address> Element နဲ့လေဖာ်ပြပနိုင်ပြပီး ရက်စွဲနဲ့ အDျရေနိ်လေတွ
ကိုလေတာ့  <time> Element  နဲ့ပြပနိုင်ပါတယ်။  ဒါလေတွက  ဒီလေနရာမှာ  ထည့်လေပြပာလေပမယ့်  အသွင်အပြပင်
လေပြပာင်းလေပးတဲ့  Formatting Element  လေတွလေတာ့ မဟုတ်ပါဘူး။ အသုံးဝင်တဲ့  Element  လေတွအလေနနဲ့  ကျရေန်
လေနလ့ုိ တစ်Dါတည်း ထည့်လေပြပာလုိက်တာပါ။ 

<!-- Comment --> -  ဒါကလေတာ့  Comment Element  ပြဖစ်ပါတယ်။  HTML  ထဲမှာ ကိုယ့်ဘာသာ
လေရးမှတ်Dျရေင်တာလေတရွှိရင် ဒီ  Element  နဲ့  လေရးမှတ်နိုင်ပါတယ်။ အလုပ်လုပ်တဲ့အDါ ဒီ  Comment  လေတွကို
ထည့်သွင်း အလုပ်လုပ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။

HTML Symbols
HTML  မှာ  Copyright  တို့  Trademark  တို့လ့ုိ  သလေက�တလေတွအပါအဝင်  အပြDားသလေက�တလေတွကိုလည်း
ထည့်သွင်းအသံုးပြပုလ့ုိ ရပါတယ်။ ဥပမာ - ဒီလုိပါ။

 HTML 
<p>Copyright &copy; Fairway Technology &trade;</p>

နမူနာမှာ  Symbol  နှစ်Dုပါပါတယ်။  &copy; နဲ့  &trade; တို့ပါ။  Symbol  လေတွကိလုေရးတဲ့အDါ
Ampersand (&) နဲ့စပြပီး Semi-colon (;) နဲ့အဆုံးသတ် လေပးရလေလ့ရှိပါတယ်။ ရလဒ်က ဒီလုိပြဖစ်မှာပါ။ 

Copyright © Fairway Technology ™

တစ်ပြDား အလားတူ အသံုးဝင်နိုင်တဲ့ Symbol လေတွကို ထည့်သွင်းလေဖာ်ပြပလေပးလုိက်ပါတယ်။
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• &copy; - ©
• &trade; - ™
• &reg; - ®
• &euro; - €
• &larr; - ←
• &uarr; - ↑
• &rarr; - →
• &darr; - ↓
• &crarr; - ↵
• &lArr; - ⇐
• &rArr; - ⇒
• &laquo; - «
• &raquo; - »
• &nbsp; - [space]

&nbsp; က လေနရာလွတ်တစ်လံုးစာ Space ကိုထည့်သွင်းလေပးတာပါ။ အရင်ကလေတာ့ သလေက�တလေတွ ထည့်
Dျရေင်ရင် ဒီနည်းကိုပဲ သံုးရပါတယ်။ အDုလေတာ့ ယူနီကုဒ်ရဲ့အကူအညီနဲ့ Emoji လေတွကို ပံုစံစုံနဲ့ ထည့်လုိ့ရလာ
ပါပြပီ။ ဒီနည်းအတိုင်း လေနရာတိုင်းမှာ လေရးထည့်စရာ မလုိလေတာ့ပါဘူး။ ကိုယ်ထည့်Dျရေင်တဲ့ သလေက�တပံုကို ကီး
ဘုတ် လေဆာ့ဖ်ဝဲလေတွနဲ့အတူတွဲပါတဲ့ Emoji Browser ကလေန လေရွးပြပီးထည့်လုိက်ယံုပါပဲ။ ဒီလုိထည့်လ့ုိရလေနလေပ
မယ့် HTML Symbol လေတွကိုလေတာ့ ကင်းလ့ုိလေတာ့ မရနိုင်လေသးပါဘူး။ သ့ူလေနရာနဲ့သူ အသံုးဝင်လေနဆဲပါပဲ။

အDုဆိုရင် HTML အလေကြကာင်း လေတာလ်ေတာ်လေလးစုံသလေလာက်ပြဖစ်သွားပါပြပီ။ HTML ရဲ့ အဓိကတာဝန်ကို မလေမ့
လေစDျရေင်ပါဘူး။  ကွန်ပျရေူတာစနစ်လေတွက  နားလည်တဲ့  Content  Structure  ကိုတည်လေဆာက်ပြDင်း  ပြဖစ်ပါ
တယ်။  အ့ဲဒီ  Content  လေတွရဲ့  လေဖာ်ပြပပံုအသွင်အပြပင်သတ်မှတ်ပြDင်းဟာ  HTML  ရဲ့တာဝန်မဟုတ်ပါဘူး။
လေနာက်တစ်Dန်းမှာဆက်လက်လေဖာ်ပြပမယ့် CSS ရဲ့ တာဝန်ပဲပြဖစ်ပါတယ်။
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အခန်း (၂) - CSS

HTML ဟာ Markup Language ပြဖစ်ပြပီး CSS ကလေတာ့ Style Language ပြဖစ်ပါတယ်။ HTML ကိုအသံုးပြပု
စုစည်းထားတဲ့  Content  လေတွရဲ့  အရွယ်အစား၊  အလေရာင်၊  အကွာအလေဝး စသပြဖင့် လေဖာ်ပြပပံုအသွင်အပြပင်ကို
CSS နဲ့ သတ်မှတ်လေပးရမှာ ပြဖစ်ပါတယ်။ CSS ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်အရှည်က Cascading StyleSheet ပြဖစ်ပါတယ်။
Cascading  ဆိုတာ  တစ်Dုထက်ပိုတဲ့  Style  သတ်မှတ်Dျရေက်လေတွကို  လေရာစပ်  အသံုးပြပုနိုင်တဲ့သလေဘာလ့ုိ
အလွယ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလုိလေရာစပ်သံုးတဲ့အDါ အလုပ်လုပ်ပံုကို Dဏလေနလေတာ့ ဆက်လေလ့လာကြကပါမယ်။

အရင်တုံးကလေတာ့ Web Document လေတတွည်လေဆာက်ဖ့ုိ Markup Language လေတွ အမျရေ ို းမျရေ ို းရှိလာမယ်လ့ုိ
တီထွင်သူလေတွက လေမျှာ်မှန်းDဲ့ကြကပံု  ရပါတယ်။  XHTML  လုိနည်းပညာလေတွ  ရှိDဲ့ဖူးလေပမယ့်လည်း  အDုလေတာ့
HTML  တစ်မျရေ ို းတည်းကိုသာ သံုးကြကပါလေတာ့တယ်။ အလားတူပဲ  Style Language  လေတွလည်း အမျရေ ို းမျရေ ို းရှိ
လိမ့်မယ်လ့ုိ လေမျှာ်မှန်းထားDဲ့ကြကမယ် ထင်ပါတယ်။  XSLT  လုိနည်းပညာလေတွ ရှိDဲ့ဖူးလေပမယ့်  အDုလေတာ့  CSS
တစ်မျရေ ို းတည်းကိုသာ  သုံးကြကပါလေတာ့တယ်။  Script  Language  လေတွလည်း  အမျရေ ို းမျရေ ို းရှိလာလိမ့်မယ်လုိ့
လေမျှာ်မှန်းထားကြကပါလိမ့်မယ်။  VBScript  လုိနည်းပညာလေတွ ရှိDဲ့ဖူးလေပမယ့်  အDုလေတာ့  JavaScript  တစ်မျရေ ို း
တည်းကိုသာ သံုးကြကပါလေတာ့တယ်။ ဒါလေကြကာင့် HTML, CSS, JavaScript တို့ဟာ မူကွဲအမျရေ ို းမျရေ ို းရှိပြပီး အမျရေ ို း
မျရေ ို းနဲ့  အပြပန်အလှန်တွဲဖက်သံုးလ့ုိရလေစမယ့် ပံုစံမျရေ ို းလေတွနဲ့  ရည်ရွယ်ဖန်တီးDဲ့ကြကလေပမယ့်  လက်လေတွ့မှာ  မူကွဲ
လေတွမရှိကြကလေတာ့ပဲ   Web Document   တည်လေဆာက်ဖို့ဆိုရင်   HTML, CSS   နဲ့   JavaScript   ကိုသာ အသံုးပြပုရ  
တယ် ဆိုတဲ့ အလေပြDအလေနကို လေရာက်ရှိလေနပြDင်းပဲ ပြဖစ်ပါတယ်။

မူကွဲလေတွနှစ်မျရေ ို းသံုးမျရေ ို း  ရှိမယ့်အစား၊  Pre-processor  တို့  Superset  တို့လုိ  အသံုးအနှုံးလေတွနဲ့  တစ်ဆင့်Dံ
နည်းပညာလေတွ ထွက်လေပါ်လာDဲ့ပါတယ်။ CSS မှာဆိုရင် LESS တို့ SASS တို့လုိ Pre-processor နည်းပညာ
လေတွ ရိှပါတယ်။ မူလ CSS မှာ မပါတဲ့ လေရးနည်းလေရးဟန်လေတွ၊ လုပ်လေဆာင်Dျရေက်လေတွကို လေပါင်းထည့်လေပးထား
တာပါ။ ဒါလေပမယ့် လေရးပြပီးရင် အ့ဲဒီ LESS တို့ SASS တို့လုိ ကုဒ်လေတွကို CSS ကုဒ် ပြဖစ်လေအာင် ပြပန်လေပြပာင်းပြပီးမှ
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ပဲ  သံုးလ့ုိရပါတယ်။  JavaScript  မှာဆိုရင်လည်း  CoffeeScript  တို့  TypeScript  တို့လုိ  တစ်ဆင့်Dံ  နည်း
ပညာလေတွ ရိှလေနပါတယ်။ ဒီနည်းပညာလေတွလည်းပဲ လေရးပြပီးရင် JavaScript ကုဒ်ပြဖစ်လေအာင် ပြပန်လေပြပာင်းပြပီးမှ
ပဲ သံုးကြကရပါတယ်။ ဒါက ဗဟုသုတအလေနနဲ့ ထည့်မှတ်ဖ့ုိပါ။

CSS Syntax
CSS ကုဒ်လေတရွဲ့ ဖဲွ့စည်းပံုကို အရင်ဆုံးစကြကည့်ကြကပါမယ်။ ဒီလုိပါ။

Selector
   |
  _|_
 |   |
 
  div {                      _
   background: yellow;   |
   color: brown;        _|----- Rules
  }     
          |_______|  |______|                  
              |          |
              |          |
          Property     Value

နမူနာအရ <div> Element လေတွအားလံုးကို လေနာက်Dံ အဝါလေရာင်နဲ့ စာလံုးနီညိုလေရာင် သံုးပြပီးလေဖာ်ပြပရမယ်
လ့ုိ သတ်မှတ်လုိက်တာပါ။ Selector ပြဖစ်တဲ့  div ရဲ့ လေနာက်မှာ တွန့်ကွင်းအဖွင့်အပိတ်နဲ့ သတ်မှတ်လုိတဲ့
Rule လေတွကို တန်းစီပြပီး လေရးလေပးရတာပါ။  Rule တစ်Dုနဲ့  တစ်Dုကို  Semi-colon (;) နဲ့ ပုိင်းပြDားလေပးရပါ
တယ်။ တစ်လေကြကာင်းထဲပဲလေရာလေရးလေရး၊  နမူနာမှာလုိ  Rule  တစ်Dုကို  တစ်လေကြကာင်းနှုံးနဲ့ပဲ  Dွလဲေရးလေရး ကြကိုက်
သလိုလေရးလ့ုိရပါတယ်။  အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒါလေပမယ့် Dွလဲေရးမှ  ဖတ်ရှုပြပင်ဆင်ရ လွယ်ကူအဆင်လေပြပမှာပါ။
Rule  တစ်DုDျရေင်းစီမှာ  Property  နဲ့  Value  လေတွပါဝင်ပြပီး  Full-colon  (:) နဲ့  ပုိင်းပြDားလေပးရပါတယ်။ လေရး
နည်းက  ဒီတစ်နည်းထဲပါပဲ။  နှစ်နည်းမရှိပါဘူး။  ဒီလေရးနည်းမှာပါဝင်တဲ့  Selector  လေတွ  Property  လေတွ
Value လေတွကိုသာ ဆက်လက်လေလ့လာကြကရမှာပါ။
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HTML & CSS
HTML Document  တစ်Dုအတွက်  CSS Style  လေတွကို  ပံုစံ  (၃)  မျရေ ို းနဲ့  လေရးသား ထည့်သွင်းလ့ုိရပါတယ်။
ပထမတစ်နည်းကလေတာ့  CSS  ကုဒ်လေတွကို  သီးပြDားဖိုင်တစ်Dုနဲ့  လေရးသားပြပီး  HTML Document  ထဲကလေန
လှမ်းDျရေတိ်တဲ့နည်းပါ။  External  CSS  လ့ုိလေDါ်ကြကပါတယ်။  CSS  က သပ်သပ်၊  HTML က သပ်သပ်လေရးပြပီး
လေတာ့ Dျရေတိ်လေပးလုိက်တာပါ။

 CSS – style.css 
body {
    background: cyan;
    color: brown;
}

 HTML 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Document</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    ...
</body>
</html>

နမူနာကိုလေလ့လာကြကည့်လုိက်ရင် <link> Element ကိုသံုးပြပီး  CSS ကုဒ်ဖုိင်ကို Dျရေတိ်ဆက်ထားပြDင်းပြဖစ်ပါ
တယ်။ ဒီလုိDျရေတိ်ဆက်လေပးလုိက်ရင် လက်ရှိ Document ထဲက Element လေတွကို လေဖာ်ပြပတဲ့အDါ Dျရေတိ်ဆက်
လေပးထားတဲ့ CSS ဖုိင်မှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အသွင်အပြပင်သတ်မှတ်Dျရေက်မျရေားအတိုင်း လေဖာ်ပြပလေပးသွားမှာပါ။ 

<link> အတွက် rel Attribute နဲ့  href Attribute တို့ ပါဝင်တာကို သတိပြပုပါ။ နှစ်Dုလံုး မပြဖစ်မလေန
ပါဝင်ရပါတယ်။ rel ရဲ့တန်ဖုိးက ပံုလေသပါပဲ၊ stylesheet ပြဖစ်ရပါတယ်။ <link> ကိုသံုးပြပီး တစ်ပြDား
Resource အမျရေ ို းအစားလေတွကို Dျရေတိ်လို့ ရပါလေသးတယ်။ Favicon လေDါ် Icon လေတွဘာလေတွလည်း Dျရေတိ်လ့ုိရ
တာပြဖစ်လို့  CSS Style လေတွကို Dျရေတိ်မှန်း ကွဲပြပားလေအာင် rel မှာ stylesheet လ့ုိ သတ်မှတ်လေပးရတာ
ပါ။  href ကလေတာ့  CSS  ဖုိင်တည်ရှိရာ  URL/Path  ပြဖစ်ပါတယ်။ လေလ့လာစမှာ အမျရေားအားပြဖင့်  CSS  လေတွ



Bootstrap – လိမေု - တိမေု - ရှင်း – အDန်း (၂) - CSS 37

လေရးထားလေပမယ့် အလုပ်လုပ်ဘူးဆိုရင်  ဒီလေနရာမှာလေပးတဲ့  URL/Path  လဲွလေန၊  မှားလေနကြကတာ မျရေားပါတယ်။
လေသDျရောမှန်လေအာင်  လေပးရပါတယ်။  <link> Element  ကို  ကြကိုက်တဲ့လေနရာမှာ လေရးလ့ုိရလေပမယ့်  <head>
အတွင်းမှာ  လေရးကြကလေလ့ရှိပါတယ်။  အ့ဲဒီ  Document  အတွက်  အသွင်အပြပင်သတ်မှတ်Dျရေက်  လေတွကို  ကြကို
လေကြကညာလုိက်တဲ့ သလေဘာပါ။

လေနာက်ထပ်လေရးနည်းကိုလေတာ့ Internal CSS လ့ုိ လေDါ်ပါတယ်။ <head> Section အတွင်းမှာပဲ <style>
Element ကိုသံုးပြပီး CSS ကုဒ်လေတွ လေရးနိုင်ပါတယ်။ ဒီလုိပါ -

 HTML 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Document</title>
    <style>
        body {
            background: cyan;
            color: brown;
        }
    </style>
</head>
<body>
    ...
</body>
</html>

ဒီတစ်Dါ <style> ကိုသုံးပြပီး CSS ကုဒ်လေတွ တစ်Dါတည်း လေရးလေပးလုိက်တာပါ။ အရင်ကလေတာ့ <style>
အတွက်  type=text/css ဆိုတဲ့  Attribute  တစ်Dုသတ်မှတ်  လေပးရပါတယ်။  အလေပါ်မှာလေပြပာDဲ့သလုိ
Style Language  နှစ်မျရေ ို းသံုးမျရေ ို း  ရှိDဲ့ရင်  သံုးလုိတဲ့  Language  အမျရေ ို းအစားကို  လေပြပာလေပးရတဲ့  သလေဘာပါ။
အDုလေတာ့ CSS တစ်Dုပဲရှိလ့ုိ ထည့်လေပးစရာမလိုလေတာ့ပါဘူး။

လေနာက်ဆုံးတစ်နည်းကိုလေတာ့  Inline Style  လ့ုိလေDါ်ပါတယ်။  HTML Element  နဲ့အတူ  CSS Style  လေတွကို
တွဲလေရးတဲ့နည်းပါ။ ဒီလိုပါ -
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 HTML 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Document</title>
</head>
<body style="background: cyan; color: brown;">
    ...
</body>
</html>

style Attribute ကိုသံုးရပါတယ်။ လေရးနည်းနည်းထူးပြDားသွားပါတယ်။ Selector လေတွ တွန့်ကွင်းလေတွ မ
ပါလေတာ့ပဲ၊ Rule လေတDွျရေည်းပဲ တန်းစီပြပီး Dျရေလေရးလေပးရတာပါ။

အရင်ကဆိုရင်  External  CSS  ကိုသာလျှင်  အသုံးပြပုသင့်လေကြကာင်း။  Markup  နဲ့  Style  ကို  DွဲပြDားထားတဲ့
အတွက် ပြပုပြပင်ထိမ်းသိမ်းရ ပုိမုိလွယ်ကူလေကြကာင်း၊ Dွဲလေရးထားတဲ့  External CSS  ဖုိင်ကို  လုိတဲ့  Document
ကလေန Dျရေတိ်သံုးလုိ့ရလ့ုိ ထပ်Dါထပ်Dါ ပြပန်လေရးစရာမလိုလေတာ့လေကြကာင်း စသပြဖင့် External CSS ကိုသာ သံုးကြက
ဖ့ုိနဲ့  တစ်ပြDားနည်းလေတွ မသံုးဖ့ုိ  လေပြပာရပါတယ်။ အDုလေတာ့  လေDတ်လေတွလေပြပာင်းပြပီး  အကုန်လံုး  သ့ူလေနရာနဲ့သူ
သံုးလာကြကလို့ လေရးနည်းအားလံုးကို မှတ်သားထားဖ့ုိ လုိအပ်ပါတယ်။ 

ပြပီးလေတာ့ တစ်ကြကိမ်မှာ လေရးနည်း (၁) မျရေ ို းပဲသံုးရမယ်ဆိုတဲ့ ကန့်သတ်Dျရေက်မျရေ ို း မရှိပါဘူး။ <link> နဲ့ လုိတဲ့
ဖုိင်  နှစ်DုသံုးDုကို  Dျရေတိ်သံုးလ့ုိရသလုိ  <style> လေတွ  Inline  လေတွနဲ့လည်း လေရာသံုးလ့ုိရပါတယ်။ အ့ဲဒီလို
လေရးနည်းအမျရေ ို းမျရေ ို း လေရာသံုးလ့ုိပဲပြဖစ်ပြဖစ်၊ တစ်မျရေ ို းတည်း သံုးလေပမယ့် လေရးထားတဲ့ကုဒ်လေတွ တူပြပီးပြပန်ထပ်လာ
ရင်ပဲ ပြဖစ်ပြဖစ်  CSS  ရဲ့ အလုပ်လုပ်သွားတဲ့ ပံုစံကိုလည်း ထည့်သွင်းမှတ်သားရပါမယ်။ အ့ဲဒါကို  Cascading
Order လ့ုိလေDါ်ပါတယ်။
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Cascading Order
Cascading Order  မှာ အကြကမ်းဖျရေင်းအားပြဖင့် Dျရေတိ်ဆက်ထည့်သွင်းတဲ့နည်း တူရင် လေနာက်မှလေရးတဲ့ကုဒ်ကို
အတည်ယူတယ်လို့ မှတ်ထားလေပးပါ။ ဒီလို နှစ်DုDျရေတိ်ထားတယ် ဆိုပါစို့ -

 HTML 
<link rel="stylesheet" href="a.css">
<link rel="stylesheet" href="b.css">

a.css နဲ့  b.css ထဲမှာ  လေရးထားတဲ့ကုဒ်တူတာပါလာရင်  b.css ကို  အတည်ယူသွားမှာပါ။  သူက
လေနာက်မှ Dျရေတိ်ပြပီး ထည့်ထားတာမုိ့လ့ုိပါ။ အပြမဲတမ်းလေတာ့မဟုတ်ပါဘူး၊ အမျရေားအားပြဖင့် ဒီသလေဘာနဲ့ အလုပ်
လုပ်ပါတယ်။ 

External, Internal စသပြဖင့် နည်းလေတွ လေရာသံုးတဲ့အDါ အလုပ်လုပ်သွားတဲ့ အစီအစဉ်က ဒီလုိပါ -

1. Browser Default
2. External Style
3. Internal Style
4. Inline Style

Browser Default ဆိုတာ ကိုယ်လေရးလေပးထားတဲ့  CSS မဟုတ်ဘဲ Web Browser လေတွက အလုိအလေလျှာက်
သတ်မှတ်လေပးတဲ့  Style လေတွကိုလေပြပာတာပါ။ ဥပမာ <h1> ဆိုရင် စာလံုးကြကီးကြကီးပြပတယ်။ <p> လေတတွစ်Dု
နဲ့တစ်Dု နည်းနည်းDွာပြပီးပြပတယ်ဆိုတာ Browser Default Style လေတွလေကြကာင့်ပါ။ အ့ဲဒါလေတွကိုအရင် အလုပ်
လုပ်ပါတယ်။ ပြပီးလေတာ့မှ  External Style  လေတွကိုအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ပြပီးလေတာ့မှ  Internal Style  လေတွကို
အလုပ်လုပ်ပြပီး  လေနာက်ဆုံးမှ  Inline Style  ကိုအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ကုဒ်လေတွ  ထပ်လေန၊ တူလေနရင် လေနာက်မှ
အလုပ်လုပ်တဲ့ကုဒ်က အတည်ပြဖစ်မှာ ပြဖစ်ပါတယ်။

တူတယ်ဆိုတဲ့လေနရာမှာ ဒီလုိပံုစံမျရေ ို းလေတွ လာနိုင်ပါတယ်။
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 CSS – a.css 
body {
    background: cyan;
    color: brown;
}

 CSS – b.css 
body {
    background: yellow;
}

a.css ထဲမှာ လေရးထားတဲ့ကုဒ်နဲ့  b.css ထဲမှာ လေရးထားတဲ့ကုဒ် ဆင်တူလေနပါပြပီ။ ဒါလေကြကာင့် လေနာက်မှလေရး
တဲ့  b.css ထဲကကုဒ်ကို  အတည်ယူသွားမှာပါ။ ဒါလေပမယ့်  Rule  လေတွကိုကြကည့်လုိက်ရင်  background
တစ်Dုပဲ တတူာပြဖစ်ပြပီး color က မတူပါဘူး။ ဒါလေကြကာင့် လေနာက်ဆုံးရလဒ်က ဒီလုိပြဖစ်မှာပါ။

 CSS 
body {
    background: yellow;
    color: brown;
}

background က  b.css ထဲမှာ  လေရးထားတဲ့အတိုင်း  yellow ပြဖစ်သွားလေပမယ့်  color ကလေတာ့
a.css မှာ  လေရးDဲ့တဲ့အတိုင်း  brown ပြဖစ်လေနမှာပြဖစ်ပါတယ်။  CSS  လေလ့လာတဲ့အDါ  ဒါလေတွနားလည်ဖ့ုိ
အလေရးကြကီးပါတယ်။  မဟုတရ်င်  လေရးတဲ့အတိုင်းလည်း  အလုပ်မလုပ်ဘူး၊  ဘာလေတွမှန်းမသိဘူး  ဆိုပြပီးလေတာ့
စိတ်လေတွ ညစ်သွားတတ်ပါတယ်။ CSS ဟာ လွယ်မလေယာင်လေယာင်နဲ့ နည်းနည်းDက်ပါတယ်။

လေနာက်မှလေရးတဲ့ကုဒ်ကို အတည်ယူတယ်ဆိုတာနဲ့ ပက်သက်ရင် ခြွDင်းDျရေက်လေတာ့ ရိှပါတယ်။  Selector  Dျရေင်း
တူလေနရင် ပုိတိကျရေတာကို အရင်လေရးလေရး လေနာက်မှလေရးလေရး အတည်ယူပါတယ်။ ဒီလုိပါ -
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 CSS 
body div {
    background: cyan;
}

div {
    background: yellow;
}

div ဆိုတာလည်း <div> Element လေတွကိုလေပြပာတာပါပဲ။ body div ဆိုတာက <body> ထဲမှာရှတိဲ့
<div> လ့ုိလေပြပာတာပြဖစ်လုိ့  <div> လေတွကို  လေပြပာတာပါပဲ။  တစ်ကယ်တမ်းက  အတတူူပါပဲ။  ဒါလေပမယ့်
body div ဆိုတဲ့  Selector  က  div ဆိုတဲ့  Selector  ထက်  ပုိတိကျရေလုိ့  သ့ူကိုအရင်လေရးထားလေပမယ့်
လည်း  သ့ူကိုအတည်ယူပြပီး  အလုပ်လုပ်လေပးသွားမှာပါ။  နမူနာကုဒ်အရ  <div> ရဲ့  background ဟာ
cyan ပဲပြဖစ်မှာ ပြဖစ်ပါတယ်။ 

CSS Selectors
CSS မှာ Selector လေတွ အမျရေ ို းမျရေ ို းရှိပါတယ်။ အလေပြDDံ Selector (၄) မျရေ ို းကလေန စကြကည့်ကြကပါမယ်။

• Element/Type Selector
• ID Selector
• Class Selector 
• Attribute Selector

Element  Selector  (သ့ုိမဟုတ်)  Type  Selector  ဆိုတာ  လုိရင်းကလေတာ့  HTML  Element  ရဲ့  အမည်
အတိုင်း  Select  လုပ်တာပါ။  body ဆိုရင်  <body> Element  လေတွကို  Select  လုပ်တာပါ။  div ဆိရုင်
<div> Element  လေတွကို  Select  လုပ်တာပါ။  p ဆိုရင်  <p> Element  လေတွကို  Select  လုပ်တာပါ။ ဒါ
လေကြကာင့် အရိုးရှင်းဆုံးနဲ့ အလေပြDDံအကျရေဆုံး Selector လ့ုိ ဆိုနိုင်ပါတယ်။

ID Selector ကိုလေတာ့ လေရှ့ကလေန # သလေက�တလေလးDံပြပီး လေရးလေပးရပါတယ်။ p#note ဆိရုင် <p> Element
လေတွထဲက id Attribute မှာ note လ့ုိလေပးထားတဲ့  Element ကိလုေရွးယူလုိက်တာပါ။ #note ဆိုရင်လေတာ့
<p> လေတွ <div> လေတွမလေပြပာလေတာ့ဘဲ၊ id Attribute မှာ note လ့ုိလေပးထားတဲ့ Element ကို Select လုပ်
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ယူတာပါ။  နှစ်မျရေ ို းလေရးလ့ုိရတဲ့သလေဘာ  ပြဖစ်ပါတယ်။  လေရှ့ ကလေန  Element  ထည့်လေရးလ့ုိရသလုိ၊  မထည့်ဘဲ
လည်း လေရးလ့ုိရပါတယ်။

Class Selector  ကိုလေတာ့  လေရှ့ကလေန  Dot  (.) သလေက�တလေလးDံပြပီး  လေရးလေပးရပါတယ်။  p.note ဆိရုင်
<p> Element လေတွထဲက class Attribute  မှာ  note လ့ုိလေပးထားတဲ့  Element  လေတွကို လေရးွယူတာပါ။
.note ဆိုရင်ရင်လေတာ့ <p> လေတွ <div> လေတွ မလေပြပာလေတာ့ဘဲ class Attribute မှာ note လ့ုိလေပးထား
သမျှ Element အားလံုးကို Select လုပ်ယူလုိက်တာပါ။

ပြဖည့်စွက်သတိပြပုလေပးပါ။  id ဆိုတာ ပြပန်မထပ်ရပါဘူး။  id     တူလေနတဲ့    Element   လေတွမရှိသင့်ပါဘူး  ။ တစ်Dု
ထဲ သီးသန့်ပြဖစ်သင့်ပါတယ်။ ပြပန်ထပ်လို့ id အတူတူ နှစ်DုသုံးDုလေပးထားလုိ့ Error တက်မှာ မဟုတ်လေပမယ့်
မလေပးသင့်ပါဘူး။  သ့ူရည်ရွယ်Dျရေက်ကိုက  Element  အတွက်  Unique  ID  လေပးဖ့ုိအတွက်မ့ုိလို့ပါ။  class
ကလေတာ့  အမျရေ ို းအစားတူတဲ့    Element    တိုင်းကို    class     အတူတူလေပးလ့ုိရပါတယ်  ။  သ့ူရည်ရွယ်Dျရေက်ကိုက
အမျရေ ို းတူရာ Element လေတွကို အတူတူစုလေပးဖ့ုိပါ။ လေနာက်ထပ်ပြဖည့်စွက် မှတ်သားရမှာကလေတာ့ class ရဲ့
Value ဟာ တစ်Dုထက်ပုိလေပးလ့ုိရပြDင်း ပြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလုိပါ -

 HTML 
<p class="alert note active"> … </p>

နမူနာအရ <p> Element မှာ alert, note နဲ့ active ဆိုတဲ့ class တန်ဖုိး (၃) Dုထိရှိလေနတာပါ။
အ့ဲဒီလုိလေပးလ့ုိရပါတယ်။

Attribute Selector ကလေတာ့ Element ရဲ့ Attribute ကိုကြကည့်ပြပီး Select လုပ်တာပါ။ img[alt] ဆိရုင်
<img> Element  လေတွထဲကမှ  alt Attribute  ရိှတဲ့  Element  လေတွကိုDျရေည်းပဲ  လေရွးလုိက်တာပါ။  alt
Attribute  မရှိရင် ထည့်မလေရွးပါဘူး။  input[type=submit] ဆိုရင်လေတာ့  <input> Element လေတွ
ထဲကမှာ type=submit လေတွကိုDျရေည်းပဲ လေရးွလုိက်တာပါ။ ဒါလေကြကာင့် Attribute Selector နဲ့ Select လုပ်
တဲ့အDါ  Attribute  Dျရေည်းပဲလေပးပြပီး  Select  လုပ်လ့ုိရသလုိ  Attribute=Value  လ့ုိအပြပည့်အစုံလေပးပြပီးလေတာ့
လည်း Select လုပ်လုိ့ရမှာ ပြဖစ်ပါတယ်။ ဒီ (၄) မျရေ ို းလုံးကို အDုလုိ လက်လေတွ့ စမ်းကြကည့်လုိက်ပါ။



Bootstrap – လိမေု - တိမေု - ရှင်း – အDန်း (၂) - CSS 43

 HTML 
<p>Browser List</p>
<p class="browser" id="popular">Google Chrome</p>
<p class="browser">Mozilla Firefox</p>
<input type="text">
<input type="submit">

နမူနာအရ <p> Element (၃) Dုပါဝင်ပါတယ်။ တစ်Dုနဲ့တစ်Dု class လေတွ id လေတွလေတာ့ မတူကြကပါဘူး။
<input> (၂) Dုပါဝင်ပါတယ်။ type လေတွ မတူကြကပါဘူး။ ဒီ Element လေတွအတွက် Style သတ်မှတ်Dျရေက်
လေတွကို အDုလုိလေရးပြပီး စမ်းကြကည့်ပါ။

 CSS 
p {
  padding: 10px;
}

.browser {
  background: cyan;
}

#popular {
  font-weight: bold;
}

input[type=text] {
  width: 400px;
}

နမူနာအရ  p Selector  ကိုသုံးပြပီးလေရးထားတဲ့  padding ဟာ  <p> Element  မျရေား  အားလံုးလေပါ်မှာ
သက်လေရာက်လေနမှာပါ။  ဘာပြဖစ်သွားတာလဲ  ပြမင်သိလေစဖ့ုိအတွက်  တန်ဖုိး  10px ကို  နှစ်သက်ရာတန်ဖုိးနဲ့
အစားထုိးပြပီး  စမ်းကြကည့်နိုင်ပါတယ်။ စမ်းကြကည့်သင့်ပါတယ်။  padding ရဲ့  သလေဘာသဘာဝကို  Dဏလေန
လေတာ့မှ ထပ်လေပြပာပါမယ်။

.browser Selector  ကိုသံုးပြပီးလေတာ့  background ထည့်ထားပါတယ်။  ဒါလေကြကာင့်  class  မှာ
browser လ့ုိ  သတ်မှတ်ထားတဲ့  Element  လေတွမှာသာ  ဒီ  background အသက်ဝင်တယ်ဆိုတာကို
လေတွ့ရမှာ ပြဖစ်ပါတယ်။ ကျရေန်တဲ့  Element လေတွနဲ့  မဆိုင်ပါဘူး။ အလားတူပဲ  #popular Selector ကိုသံုး
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ပြပီးလေတာ့ စာလံုးလေတွကို  Bold  လုပ်Dိုင်းထားလုိ့  id=popular Element  ထဲမှာရှတိဲ့စာကိုပဲ လေရးွပြပီးလေတာ့
Bold လုပ်လေပးသွားမှာပြဖစ်ပါတယ်။

လေနာက်ဆုံးတစ်Dုအလေနနဲ့  input[type=text] Selector  ကိုသုံးပြပီး  width သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
<input> နှစ်Dုပါဝင်လေပမယ့် ဒီ width တန်ဖုိးဟာ type=text Element လေပါ်မှာပဲ သက်လေရာက်တယ်
ဆိုတာကို လေတွ့ ရမှာ ပြဖစ်ပါတယ်။

စမ်းတဲ့အDါ အလေပါ်မှာလေပြပာထားတဲ့  နည်း  (၃)  နည်းထဲက  External CSS  အလေနနဲ့စမ်းလ့ုိရသလ့ုိ  Internal
CSS  အလေနနဲ့လည်း စမ်းလ့ုိရပါတယ်။ ဒါလေပမယ့် လေလာလေလာဆယ် လွယ်သွားလေအာင်  Codepen  မှာပဲ စမ်း
ကြကည့်လုိက်ပါ။ ဒီလုိပါ -

- https://codepen.io/pen

Selector  လေတွအလေကြကာင်း  လေပြပာလေနတာဆိုလေပမယ့်  လက်စနဲ့  နမူနာလေပးထားတဲ့  Property  လေတွကိုလည်း
တစ်Dါတည်း ထည့်မှတ်၊ ထည့်စမ်းလေပးပါ။ နားလည်ရ လွယ်ပါတယ်။ Property ကိုကြကည့်လုိက်ယံုနဲ့ ဘာကို
ဆိုလုိတာလဲဆိုတာ အဓိပ္ပါယ် လေပါ်လွင်ပါတယ်။ တန်ဖုိးလေတွကို  ကိုယ့်စိတ်ကူးလေလးနဲ့ကိုယ် မှန်းပြပီးပြပင်စမ်း
ကြကည့်နိုင်ပါတယ်။ လက်လေတွ့ စမ်းကြကည့်တာထက် ပုိလေကာင်းတဲ့လေလ့လာနည်း မရှိပါဘူး။

https://codepen.io/pen
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Selector လေတွကို Comma Dံပြပီး Group လုပ်လုိ့လည်း ရပါတယ်။ ဒီလုိပါ -

 CSS 
h1, h2, h3 {
    color: brown;
}

ဒါဟာ  Selector  သံုးDုကို  တစ်Dါတည်း  Comma  Dံပြပီး တွဲလေရးလုိက်တာပါ။ ဒါလေကြကာင့် သတ်မှတ်လုိက်တဲ့
Property ဟာ <h1> <h2> <h3> အားလံုးအလေပါ်မှာ သက်လေရာက်လေတာ့မှာပါ။ 

ဆက်လက်လေလ့လာရမှာကလေတာ့ Selector လေတွကို ဖဲွ့စည်းပံုလေပါ် မူတည်ပြပီး လေရးွယူလ့ုိရတဲ့ နည်းလေတွပြဖစ်ပါ
တယ်။ CSS မှာ ဒီလို Selector (၄) မျရေ ို းရှိလေပမယ့်၊ (၂) မျရေ ို းကိုလေရွးပြပီးလေတာ့ လေဖာ်ပြပDျရေင်ပါတယ်။

• Descendant Selector
• Child Selector

Descendant Selector ဆိုတာ Element တစ်Dုအတွင်းထဲမှာ ရိှတဲ့ Element လေတွကို Select လုပ်တဲ့ နည်း
ပါ။ ဥပမာ  -  ul li ဆိရုင်  <ul> အတွင်းထဲက <li> လေတွကို  Select  လုပ်ပြDင်းပြဖစ်ပါတယ်။ တစ်ပြDား
<li> လေတွမပါပါဘူး။ div p span ဆိရုင် <div> အတွင်းထဲက <p> အတွင်းထဲက <span> လေတွကို
Select လုပ်တာပါ။ တစ်ပြDား <span> လေတွ မပါပါဘူး။ .alert b ဆိရုင် class မှာ alert လ့ုိလေပး
ထားတဲ့  Element  လေတွအတွင်းထဲက  <b> ကို  Select  လုပ်တာပါ။  စသပြဖင့်  လုိအပ်သလုိတွဲသံုးလ့ုိရပါ
တယ်။ အသုံးမျရေားပါတယ်။ Element ရဲ့ ဖဲွ့စည်းပံုကို သိရင် Select လုပ်လ့ုိရလေနပြပီမိုလ့ုိပါ။

Child Selector ဆိုတာလည်း အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ Element လေတွကို Select လုပ်တာပါပဲ။ ဒါလေပမယ့် Direct
Child ကိုပဲ Select လုပ်တာပါ။ ဥပမာ ul > li ဆိုရင် <ul> ရဲ့ Direct Child ပြဖစ်တဲ့ <li> လေတွကိုပဲ
လေပြပာတာပါ။  ထပ်ဆင့်အဆင့်ဆင့်ရှိလေနတဲ့  <li> လေတွမပါပါဘူး။  ဒီသလေဘာကို  လေပါ်လွင်မယ့်  ဥပမာလေလး
တစ်Dု လေပးပါမယ်။
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 HTML 
<ul>
  <li>Servers</li>
  <li>
    Browsers
    <ol>
      <li>Chrome</li>
      <li>Firefox</li>
    </ol>
  </li>
</ul>

နမူနာမှာ List က နှစ်ထပ်ပါ။ <ul> List အတွင်းထဲမှာ လေနာက်ထပ် <ol> List တစ်Dု ရှိလေနပါတယ်။

 CSS 
ul li {
  padding:20px;
  border: 1px solid red;
}

နမူနာအရ  Selector  ကို  ul li လ့ုိလေပြပာတဲ့အတွက်  <ul> ရဲ့အတွင်းထဲက  <li> အားလံုးလေပါ်မှာ  ဒီ
Property  လေတွ သက်လေရာက်မှာပြဖစ်ပါတယ်။  <ol> ထဲက  <li> လေတွလည်း ပါပါတယ်။ လေသDျရောစဉ်းစား
ကြကည့်ရင် သူတို့လည်းပဲ ပင်မ <ul> ရဲ့ အတွင်းထဲမှာ ရှိလေနတာမ့ုိလ့ုိပါ။ ဒီလိုပါ – 
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လေဘာင်Dတ်ပြပီး လေဖာ်ပြပပါလ့ုိ border Property ကိုသုံးပြပီး လေပြပာထားတာပြဖစ်လ့ုိ ရှိရှိသမျှ <li> အားလံုးကို
လေဘာင်Dတ်ပြပီး ပြပလေနတာပါ။ နမူနာက Selector ကို ကိုယ့်ဘာသာ ol li  လ့ုိ လေပြပာင်းပြပီး စမ်းကြကည့်ပါ။ ဒါ
ဆိုရင်လေတာ့ <ol> အတွင်းထဲက <li> လေတွလေပါ်မှာသာ သက်လေရာကတ်ယ် ဆိုတာကို လေတွ့ရပါလိမ့်မယ်။ 

ဆက်လက်ပြပီး Child Selector ပြဖစ်တဲ့ ul > li နဲ့ စမ်းကြကည့်ရင်လေတာ့ ဒီလိုရလဒ်ကို ရမှာပါ။

ဒီတစ်Dါလေတာ့  <ol> ထဲက <li> လေတွ မပါလေတာ့ပါဘူး။  ul > li လ့ုိလေပြပာထားတဲ့အတွက်  <ul> ရဲ့
Direct Child ပြဖစ်တဲ့ <li> လေတွအလေပါ်မှာသာ သက်လေရာက်ပြDင်းပြဖစ်ပါတယ်။ ထပ်ဆင့်ရှိလေနတဲ့ <li> လေတွ
မပါလေတာ့ပါဘူး။

Selector Priority
Selector  လေတွမှာ  ဦးစားလေပးအဆင့်လေတွ  ရှိကြကပါတယ်။  လုိရင်းကလေတာ့  ပုိတိကျရေရင်  ပုိဦးစားလေပးပါတယ်။
ဥပမာ အDုလုိ HTML ဖဲွ့စည်းပံုရှိတယ် ဆိုကြကပါစို့။

<div>
    <ol>
        <li>First</li>
        <li>Second</li>
    </ol>
</div>
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<li> Element လေတွကို အDုလုိ ပံုစံအမျရေ ို းမျရေ ို းနဲ့ Select လုပ်လုိ့ရနိုင်ပါတယ်။

ol li {
    color: green;
}

li {
    color: red;
}

div li {
    color: blue;
}

div ol li {
    color: brown;
}

Selector  ပံုစံ  (၄)  မျရေ ို းမှာ  အားလံုးက  နမူနာမှာလေပးထားတဲ့  ဖဲွ့စည်းပံုပါ  <li> Element  လေတွလေပါ်မှာ
သက်လေရာက်မှာလေတွ Dျရေည်းပါပဲ။ ဒီလေတာ့ ဘာကို  အတည်ယူပြပီး ဘယ်လုိ အလုပ်လုပ်မှာလဲ စဉ်းစားစရာ ရှိ
လာပါတယ်။ Selector သာ တူမယ်ဆိုရင် လေနာက်မှလေရးတာကို အတည်ယူသွားမှာပါ။ ဥပမာ -

ol li {
    color: red;
}

ol li {
    color: brown;
}

နမူနာမှာ နှစ်Dါလေရးထားပါတယ်။ ol li ဆိုတဲ့ Selector တူကြကပါတယ်။ ဒါမျရေ ို းဆိုရင်လေနာက်မှလေရးတဲ့ ကုဒ်
ကို  အတည်ယူမှာမ့ုိလို့  <li> ရဲ့  color ဟာ  brown  ပြဖစ်သွားမှာပြဖစ်ပါတယ်။ သ့ူအလေပါ်က  color:
red ကို အလုပ်မလုပ်လေတာ့ပါဘူး။
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လေစာလေစာကနမူနာမှာလေတာ့ သက်လေရာက်မှုတူလေပမယ့် Selector လေတွ မတူကြကပါဘူး။ li, ol li, div
li, div ol li စသည်ပြဖင့်  အမျရေ ို းမျရေ ို းကွဲပြပားလေနပါတယ်။  ဒီလိုကွဲပြပားတဲ့အDါမှာလေတာ့  အလေပါ်မှာပဲ
လေရးလေရး၊ လေအာက်မှာပဲ လေရးလေရး ပုိတိကျရေတဲ့ Selector ကို အတည်ယူသွားမှာပါ။ နမူနာမှာ div ol li ဆို
တဲ့  Selector  ဟာ အတိကျရေဆုံး ပြဖစ်တဲ့အတွက် ကျရေန်  Selector  လေတွနဲ့ လေရးထားတဲ့  color လေတွ တစ်Dုမှ
အလုပ်မလုပ်လေတာ့ဘဲ div ol li နဲ့ လေရးထားတဲ့ color: brown ကိုသာ အတည်ယူပြပီး အလုပ်လုပ်
လေပးသွားမှာ  ပြဖစ်ပါတယ်။  ဒါကို  Selector  Priority  လ့ုိလေDါ်ပါတယ်။  CSS  မှာ  ဒါဟာ  လေDါင်းစားDျရေင်စရာ
သလေဘာသဘာဝတစ်Dုပြဖစ်ပါတယ်။

Selector တရူင် လေနာက်မှလေရးတဲ့  Selector ကို အတည်ယူပြပီး၊  Selector မတရူင် ပုိတိကျရေတဲ့  Selector ကို
အတည်ယူတယ်လို့ လုိတိုရှင်း မှတ်နိုင်ပါတယ်။

Element Selector, Class Selector နဲ့ ID Selector တို့မှာ ID Selector က Priority အပြမင်ဆုံး၊ ဦးစားလေပး
အလုပ်လုပ်မယ့်  Selector  ပြဖစ်ပါတယ်။  Element  Selector  ကလေတာ့  Priority  အနိမ့်ဆုံးပါ။  Class
Selector ကလေတာ့ Element Selector ထက် Priority ပြမင့်ပြပီး ID Selector ထက် နိမ့်ပါတယ်။ ဒါကိုလည်း
ထည့်သွင်းမှတ်သားသင့်ပါတယ်။

Selector Priority  ကို  Override  လုပ်Dျရေင်ရင်လည်း လုပ်လ့ုိလေတာ့  ရပါတယ်။  !important လ့ုိလေDါ်တဲ့
လေရးထံုးကို အသံုးပြပုရပါတယ်။ ဥပမာ ဒီလုိပါ။

div li {
    color: blue !important;
}

div ol li {
    color: brown;
}

နမူနာအရ  div ol li က ပုိတိကျရေလို့  Priority  ပြမင့်ပါတယ်။  ဒါလေပမယ့်  div li နဲ့  လေရးထားတဲ့
color: blue မှာ !important အမှတ်အသား ပါလေနတဲ့အတွက် Priority နဲ့မဆိုင်လေတာ့ဘဲ သ့ူကိုဦး
စားလေပးအတည်ယူ အလုပ်လုပ်လေပးသွားမှာ ပြဖစ်ပါတယ်။ ဒါလေကြကာင့် <li> ရဲ့ color က blue ပြဖစ်သွားမှာပဲ
ပြဖစ်ပါတယ်။
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လက်စနဲ့ထည့်သွင်းမှတ်သားသင့်တဲ့ သလေဘာသဘာဝ ရှိပါလေသးတယ်။ ဒီလုိပါ။

div li {
    background: yellow;
    color: blue;
}

div ol li {
    color: brown;
}

နမူနာအရ  Priority  နိမ့်တဲ့  div li မှာ  color နဲ့  background  ဆိုပြပီး  သတ်မှတ်Dျရေက်  နှစ်Dုပါဝင်ပါ
တယ်။ Priority ပြမင့်တဲ့ div ol li မှာလေတာ့ color သတ်မှတ်Dျရေက်တစ်Dုပဲ ပါဝင်ပါတယ်။ Priority ပြမင့်
တဲ့ div ol li ကို ဦးစားလေပး အလုပ်လုပ်တဲ့အတွက် <li> ရဲ့ color က brown ပြဖစ်သွားမှာပါ။ ဒါ
လေပမယ့်  div li မှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့  background: yellow လည်း အသက်ဝင်အလုပ်လုပ်မှာ
ပြဖစ်ပါတယ်။  Priority  နိမ့်လ့ုိ  ပယ်တယ်ဆိုလေပမယ့် သတ်မှတ်Dျရေက်ပြDင်း တူတာကိုသာ ပယ်မှာပါ။ မတူတဲ့
သတ်မှတ်Dျရေက်လေတွကိုလေတာ့ လေပါင်းပြပီး အလုပ်လုပ်လေပးသွားမှာပဲ ပြဖစ်ပါတယ်။

ဒါလေတွက  စိတ်ရှုပ်စရာ  လေကာင်းDျရေင်လေကာင်းလေနပါလိမ့်မယ်။  ဒီလေလာက်ကြကီး  Dက်လှတဲ့သလေဘာသဘာ
ဝလေတွလေတာ့ မဟုတ်ပါဘူး။ စာနဲ့ရှင်းပြပရတာထက် လက်လေတွ့ပြပရတာက ပုိလေကာင်းနိုင်တဲ့ အလေကြကာင်းအရာ
မျရေ ို းလေတွ  ပြဖစ်လေနလို့ပါ။  ဒါလေကြကာင့်  လက်လေတွ့Dျရေလေရးပြပီး  စမ်းကြကည့်လိုက်ပါ။  စာအလေနနဲ့  ဖတ်ကြကည့်ရတာ
စိတ်ရှုပ်စရာ ပြဖစ်လေနမယ်ဆိုရင်လေတာင် Dျရေလေရးကြကည့်ပြပီး ပြမင်သွားတဲ့အDါ Dျရေက်ပြDင်းသလေဘာလေပါက်သွားတာကို
လေတွ့ရပါလိမ့်မယ်။

ဒီ Selector လေတွနဲ့  တဲွဖက်လေလ့လာရတဲ့ Pseudo-Class ဆိုတာ ရိှပါလေသးတယ်။ ဆက်ကြကည့်ကြကပါမယ်။

Pseudo-Classes
Pseudo-Classes လေတွကို လေရတွက်ကြကည့်တဲ့အDါ (၅၀) လေကျရော်ရှိလေနတာကို လေတွ့ရပါတယ်။ အကုန်လံုးလေတာ့
တစ်Dါတည်း ကြကည့်စရာမလုိပါဘူး။ အသံုးမျရေားမယ့် ဟာလေတွကို  လေရးွမှတ်ထားပြပီး ကျရေန်တာကို  လုိအပ်လာ
လေတာ့မှ  ကြကည့်လုိက်ရင်ရပါတယ်။  ပထမဆုံး  :hover, :active, :visited ဆိုတဲ့  Pseudo-
Class (၃) Dုကလေန စကြကည့်ပါမယ်။
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Pseudo-class  လေတွကို  Selector  လေတွနဲ့ တွဲသံုးလ့ုိ ရပါတယ်။ Full-colon  (:) နဲ့စပါတယ်။ Full-colon
နှစ်Dု (::) နဲ့လေရးရတဲ့ Pseudo-Element ဆိုတာလေတွ ရှိပါလေသးတယ်။ အ့ဲဒါလေတွကိုလေတာ့ ထည့်မကြကည့်Dျရေင်
လေသးပါဘူး။  လေနာက်မှ  ဆက်လေလ့လာရမှာပါ။  အDုကြကည့်Dျရေင်တဲ့  Pseudo-Class  (၃)  Dုရဲ့  အလုပ်လုပ်ပံုကို
စမ်းသပ်နိုင်ဖို့အတွက် ဒီလိုလေရးစမ်းလို့ရပါတယ်။

 HTML 
<a href="#one">Link One</a>
<a href="#two">Link Two</a>

HTML Link နှစ်Dုထည့်ထားပါတယ်။ ဒီ Link လေတွအတွက် CSS ကုဒ်ကို ဆက်လက်လေလ့လာကြကည့်ပါ။

 CSS 
a {
  color: blue;
}

a:hover {
  color: red;
}

a:active {
  color: green;
}

a:visited {
  color: brown;
}

ဒီကုဒ်အရ Link လေတွအားလံုးဟာ စာလံုးအပြပာလေရာင် ပြဖစ်ရပါမယ်။ တစ်ကယ်လေတာ့ နဂိုကတည်းက ပြပာပြပီး
သားပါ။ တမင်သလေဘာသဘာဝ ပုိလေပါ်လွင်လေအာင် ထပ်လေပးလုိက်တာပါ။ a:hover မှာ အနီလေရာင်လ့ုိ လေပြပာ
လုိက်တဲ့အတွက်  Link လေတွလေပါ်မှာ  Pointer ပြဖတ်သွားရင်  (သ့ုိမဟုတ်) Link လေတွကို  Pointer နဲ့ လေထာက်
လုိက်ရင် အနီလေရာင် လေပြပာင်းသွားမှာပါ။  a:active မှာ အစိမ်းလေရာင်လ့ုိ သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်  Link
လေတွကို နှိပ်လုိက်ရင် နှိပ်လုိက်တဲ့အDျရေနိ်လေလးမှာ အစိမ်းလေရာင်ပြဖစ်သွားမှာပါ။ a:visited မှာ brown လ့ုိ
လေပြပာထားတဲ့အတွက် တစ်Dါနှိပ်ဖူးတဲ့ လင့်လေတွဟာ အပြပာလေရာင် မဟုတလ်ေတာ့ဘဲ နီညိုလေရာင် ပြဖစ်သွားမှာပါ။
Codepen ထဲမှာ လေရးပြပီး စမ်းကြကည့်လ့ုိ ရပါတယ်။



Bootstrap – လိမေု - တိမေု - ရှင်း – အDန်း (၂) - CSS 52

ဒါဟာ အသံုးမျရေားမယ့်  Pseudo-Class (၃)  မျရေ ို းရဲ့  သလေဘာသဘာဝပါပဲ။  :hover တို့  :active တို့ကို
ကြကိုက်တဲ့  Element  လေတွအတွက်  သတ်မှတ်လေပးလ့ုိရပါတယ်။  Link  အပါအဝင် နှိပ်လ့ုိရတဲ့  Dလုပ်လေတွမှာ
အမျရေားအားပြဖင့် သတ်မှတ်ကြကလေလ့ ရှိပါတယ်။ :visited ကလေတာ့ Link လေတွအတွက်ပဲ သတ်မှတ်လ့ုိရတဲ့
Pseudo-Class ပါ။ ဆက်လက်လေလ့လာသင့်တဲ့ Pseudo-Class (၃) Dုအလေကြကာင်းကို ထပ်လေပြပာပါမယ်။

:first-child,  :last-child နဲ့  :nth-child ဆိုတဲ့  Pseudo-class  လေတွ  ဟာလည်း
လေတာ်လေတာ်လေလး အသံုးဝင်တဲ့ လုပ်လေဆာင်Dျရေက်လေတွ ပြဖစ်ပါတယ်။ Select လုပ်ထားတဲ့  Element လေတွထဲက
ထိပ်ဆုံးတစ်Dုပဲ လုိDျရေင်တယ်၊ လေနာက်ဆုံးတစ်Dုပဲ လုိDျရေင်တယ်၊ တစ်Dုလေကျရော်လိုDျရေင်တယ်၊ နှစ်Dုလေကျရော်လုိDျရေင်
တယ်၊ စသပြဖင့် လေရွးDျရေယ်ဖ့ုိအတွက် အသံုးပြပုရပါတယ်။ ဥပမာ - 

 HTML 
<ul>
  <li>Item One</li>
  <li>Item Two</li>
  <li>Item Three</li>
  <li>Item Four</li>
  <li>Item Five</li>
</ul>

ဘာမှအဆန်းအပြပားမဟုတ်ပါဘူး၊  Item  တစ်Dျရေ ို ့ပါဝင်တဲ့  List  တစ်Dုပြဖစ်ပါတယ်။  သ့ူအတွက်  CSS  ကို
လေလ့လာကြကည့်ပါ။

 CSS 
ul li:first-child {
  font-weight: bold;
}
ul li:last-child {
  font-style: italic;
}
ul li:nth-child(3) {
  color: red;
}
ul li:nth-child(2n) {
  background: cyan;
}
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:first-child ကို သံုးပြပီး ပထမဆုံး <li> ရဲ့စာလံုးကို Bold လုပ်ထားပါတယ်။ :last-child ကို
သံုးပြပီး လေနာက်ဆုံး <li> ကို စာလံုးလေစာင်း Italic လုပ်ထားပါတယ်။ :nth-child(3) လ့ုိလေပြပာထားတဲ့
အတွက်  သံုးDုလေပြမာက်  <li> ရဲ့စာလံုးအလေရာင်  အနီလေရာင်ပြဖစ်လေနမှာပါ။  တစ်ကြကိမ်ပဲ  အသက်ဝင်မှာပါ။
:nth-child(2n) လ့ုိလေပြပာထားတဲ့အတွက် နှစ်Dုလေပြမာက် <li> တိုင်းမှာ လေနာက်Dံအလေရာင် ပါဝင်သွား
မှာ  ပြဖစ်ပါတယ်။  (၂)  Dုလေကျရော်  ရိှသမျှအကုန်လံုးမှာ  အသက်ဝင်မှာပါ။  ဒါမျရေ ို းလေတွလေကြကာင့်  လေတာ်လေတာ်
အသုံးဝင်တဲ့ Pseudo-Class လေတွလ့ုိ လေပြပာတာပါ။ ရလဒ်ကဒီလုိပြဖစ်မှာပါ – 

ဒီလေလာက်ဆုံးရင် အလေပြDDံဆင့်အလေနနဲ့ လေလ့လာသင့်တဲ့  Selector  လေတွ  Pseudo-Class  လေတွ စုံသွားပါပြပီ။ ဒီ
အလေပြDDံလေတွနဲ့ အသားကျရေပုိင်နိုင်ပြပီဆိုမှ ကျရေန်တဲ့  Pseudo-Class  လေတွ  Pseudo-Element  လေတွကို လေလ့လာ
ပါ။ အထူးသပြဖင့် အသုံးဝင်နိုင်တာလေတွက :empty, :not နဲ့ :target ဆိုတဲ့ Pseudo-Class လေတွ နဲ့
အတူ  ::before, ::after နဲ့  ::placeholder ဆိုတဲ့  Pseudo-Element  လေတွပြဖစ်ပါတယ်။
:focus, :checked, :readonly, :enabled, :disabled, :valid, :invalid
စသပြဖင့်  Input  လေတွနဲ့  တွဲသံုးရတဲ့  Pseudo-class  လေတွလည်း  ရှိပါလေသးတယ်။  အမည်လေတွလေလာက်ပဲ
မှတ်ထားပြပီး လေနာက်လုိအပ်လာလေတာ့မှ ဆက်လက်လေလ့လာသွားလုိက်ပါ။
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CSS Display
Element လေတွမှာ မတူကွဲပြပားတဲ့ Display Type အမျရေ ို းမျရေ ို းရှိပြပီး၊ အ့ဲဒီ Display Type ကို CSS နဲ့ စီမံလ့ုိရပါ
တယ်။ အလေပြDDံအကျရေဆုံးနဲ့ အလေရးကြကီးဆုံး Display Type (၂) မျရေ ို းရှိပါတယ်။ block နဲ့  inline တို့ ပြဖစ်
ကြကပါတယ်။ တစ်Dျရေ ို ့  Element  လေတဟွာ  block Element  လေတွပြဖစ်ပြပီး  တစ်Dျရေ ို ့  Element  လေတွကလေတာ့
inline Element  လေတွပြဖစ်ကြကပါတယ်။ ဒီသလေဘာသဘာဝကို  ပြမင်ဖ့ုိ  လက်လေတွ့လေရးစမ်းကြကည့်မှ ပုိပြမင်ပါ
လိမ့်မယ်။ ဒါလေကြကာင့် နမူနာလေတွ ပြပပါမယ်။ တစ်Dါတည်း လုိက်လေရးကြကည့်ဖ့ုိ တုိက်တွန်းလုိပါတယ်။

နမူနာကိုလေလ့လာကြကည့်ပါ။  <div> Element  နှစ်Dုနဲ့  <span> Element  နှစ်Dရုှိပါတယ်။  <div> ဟာ
block Element  ပြဖစ်ပြပီး  <span> ကလေတာ့  inline Element  ပါ။  CSS  မှာ  div, span နှစ်Dုလံုး
အတွက် တူညီတဲ့  Property လေတွကို သတ်မှတ်ထားလေပမယ့် တစ်ဖက်က လေဖာ်ပြပပုံမှာကြကည့်လုိက်ပါ၊ လေဖာ်ပြပ
ပံုမတူကြကပါဘူး။ Display Type မတူကြကလို့ပါ။

<div> Element  လေတွက  လေနရာရှိသလေလာက်  အပြပည့်လေနရာယူလေဖာ်ပြပထားတာကို  လေတွ့ရမှာပြဖစ်ပြပီး
<span> Element  လေတွကလေတာ့  သ့ူ  Content  ရှိသလေလာက်လေလးပဲ  လေနရာယူထားပါတယ်။  လေနာက်ထပ်
သတိပြပုရမှာက <div> လေတွဟာ အလေပါ်လေအာက် အစီအစဉ်နဲ့လေဖာ်ပြပပြပီး <span> လေတွကလေတာ့ လေဘးDျရေင်း
ကပ် အစီအစဉ်နဲ့ လေဖာ်ပြပပါတယ်။ <div> မ့ုိလ့ုိ ဒီလုိလေဖာ်ပြပတာ <span> မ့ုိလ့ုိ ဒီလုိလေဖာ်ပြပတာ မဟုတ်ပါ
ဘူး။ Display Type လေကြကာင့် block ကို တစ်မျရေ ို းလေဖာ်ပြပပြပီး inline ကို တစ်မျရေ ို းလေဖာ်ပြပလေနတာပါ။
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<div> ကဲ့သို့လေသာ  တစ်ပြDား  Block  Element  လေတရွှိပါတယ်။  ဥပမာ  -  <h1> … <h6>, <p>,
<ul>, <ol> စတဲ့  Element  လေတဟွာ  block အမျရေ ို းအစား  Element  လေတွပါ။  <label>, <a>,
<b>, <em> စတဲ့ Element လေတကွလေတာ့ inline အမျရေ ို းအစား Element လေတွပါ။ Block အားလံုးဟာ
နမူနာမှာ  ပြပထားတဲ့  <div> နဲ့  တူညီတဲ့လက္ခဏာရှိပြပီး၊  Inline  အားလံုးကလေတာ့  နမူနာမှာပြပထားတဲ့
<span> နဲ့ တူညီတဲ့ လက္ခဏာရှိပါတယ်။ နမူနာကို နည်းနည်း ထပ်ပြပင်ကြကည့်ပါမယ်။

ဒီတစ်Dါ width နဲ့  height ဆိုတဲ့  Property နှစ်Dုထပ်တိုးလုိက်တာပါ။ ဒီလုိ အရွယ်အစားသတ်မှတ်တဲ့
Property  လေတဟွာ  Block  ပြဖစ်တဲ့  <div> မှာသက်ဝင်အလုပ်လုပ်လေပမယ့်  Inline  ပြဖစ်တဲ့  <span> မှာ
သက်ဝင်ပြDင်းမရှိဘူးဆိုတာကို  သတိပြပုရမှာပါ။  Inline Element  လေတွကို  အရွယ်အစားသတ်မှတ်လို့  မရပါ
ဘူး။ အ့ဲဒါကို မသိရင် လေရးထားတဲ့  Property လေတွက အလုပ်လည်း မလုပ်ဘူးဆိုပြပီးလေတာ့ စိတ်ညစ်သွားနိုင်
ပါတယ်။  စိတ်ညစ်စရာမလုိပါဘူး၊  သဘာဝအရ  Inline  လေတွကို  အရွယ်အစား  သတ်မှတ်လ့ုိ  မရတာပါ။
လေနာက်ထပ်ထူးပြDားDျရေက်အလေနနဲ့ Block လေတွ အလေပါ်လေအာက် အစီအစဉ်အတိုင်း ပြပတယ်ဆိုတာကို ထပ်လေပြပာ
Dျရေင်ပါတယ်။ အရွယ်အစားသတ်မှတ်လုိက်လ့ုိ လေနရာလွတ်လေတွ လေဘးမှာပုိထွက်လာလေပမယ့် လေဘးမှာကပ်ပြပီး
မပြပဘဲ လေအာက်ဘက်မှာပဲ ပြပတာကို သတိပြပုပါ။
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Display Type ကို လေပြပာင်းလ့ုိရပါတယ်။ display လ့ုိလေDါ်တဲ့ CSS Property ကိုသုံးရပါတယ်။ ဒီလုိပါ။

နမူနာမှာ  span လေတွကို  display: block လ့ုိလေပြပာလိုက်ပါပြပီ။ ဒါလေကြကာင့် မူလက  Inline  ပြဖစ်လေနတဲ့
<span> Element  လေတဟွာ  အDလုေတာ့  Block  ပြဖစ်သွားပြပီမ့ုိလ့ုိ  အားသာDျရေက်အလေနနဲ့  အရွယ်အစား
သတ်မှတ်လ့ုိရသွားသလုိ အားနည်းDျရေက်အလေနနဲ့  လေဘးDျရေင်းကပ်ပြပလို့မရလေတာဘ့ဲ  အလေပါ်လေအာက်ဆင့်ပြပီး  ပြပ
သွားတာကို လေတွ့ရမှာပဲ ပြဖစ်ပါတယ်။ ဒီသလေဘာသဘာဝဟာ CSS အလေပြDDံလေတွထဲမှာ အလေရးအကြကီးဆုံးတစ်
Dု အပါအဝင်ပြဖစ်ပါတယ်။ display Property အတွက် အသံုးမျရေားမယ့် Value (၄) Dုရှိပါတယ်။

• inline
• block
• none
• flex

inline နဲ့ block ကလေတာ့ ရှင်းပါတယ်။ Element ရဲ့ Display Type ကို လုိDျရေင်သလုိ လေပြပာင်းလုိက်တာ
ပါ။  ဟုတ်ပါတယ်၊  Block  လေတွကိုလည်း  လုိအပ်ရင်  Inline  လေပြပာင်းလ့ုိရပါတယ်။  လုိလေတာ့လုိDဲပါတယ်။
none ကလေတာ့  လေဖျရောက်ထားလုိက်တာပါ။  Element  ကို  လေဖျရောက်ထားDျရေင်ရင်  display: none လ့ုိ
သတ်မှတ်လေပးလုိက်တာ ထံုးစံပါပဲ။ flex ကလေတာ့ လေနာက်မှလေပါ်တဲ့ Display Type ပါ။ Layout လေတွလုပ်ဖ့ုိ
အသုံးဝင်ပါတယ်။ လေဘးDျရေင်းကပ်မပြပတဲ့ Block လေတွဟာ flex အတွင်းမှာဆိုရင် ပြပကြကပါတယ်။ ဒီလုိပါ –



Bootstrap – လိမေု - တိမေု - ရှင်း – အDန်း (၂) - CSS 57

ပင်မ <div> မှာ class ကို wrap လ့ုိလေပးထားပြပီး display: flex Property ကိုသံုးထားတာ လေတွ့
ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါလေကြကာင့် သ့ူအတွင်းထဲက  <div> လေတွဟာ  Block  လေတွဆိုလေပမယ့် လေဘးDျရေင်းကပ်စီပြပီး ပြပ
သွားလေပးတာကို  လေတွ့ရမှာပဲ  ပြဖစ်ပါတယ်။ အ့ဲဒီမှာ  flex-grow ဆိုတဲ့  Property  ကိုလည်း သတိပြပုပါ။
အတွင်း  Element  လေတွမှာ  width နဲ့  အကျရေယ်သတ်မှတ်မထားပါဘူး။ သတ်မှတ်Dျရေင်ရင်သတ်မှတ်လ့ုိ ရပါ
တယ်။ နမူနာမှာလေတာ့ width အစား flex-grow: 1 လ့ုိ လေပြပာထားပါတယ်။ (၁) လေနရာစာယူမယ်လို့
လေပြပာလိုက်တာပါ။ ပြပီးလေတာ့မှာ :first-child နဲ့ ပထမဆုံးတစ်Dုကို flex-grow: 2 လ့ုိ လေပြပာထား
တဲ့အတွက် သူက (၂) လေနရာစာ ယူပြပီးလေတာ့ လေဖာ်ပြပလေနတာကိုလည်း သတိပြပုကြကည့်ပါ။ တန်ဖုိးလေတွကို ကိုယ့်
စိတ်တိုင်းကျရေ လေပြပာင်းပြပီးလေတာ့ စမ်းကြကည့်နိုင်ပါတယ်။

Flexbox  လ့ုိလေDါ်တဲ့  ဒီသလေဘာသဘာဝဟာ ကျရေယ်ပြပန့်သလုိ  အသံုးလည်း  ဝင်ပါတယ်။  Element  လေတွကို
လေဘးDျရေင်းတိုက်  ပြပလေစDျရေင်တာလား၊ အလေပါ်လေအာက်ပြပလေစDျရေင်တာလား၊ မဆန့်လေတာ့ရင် ဘာလုပ်ရမှာလည်း၊
ဆန့်လေအာင် Dျရေုံ့ပြပလေပးရမှာလား၊ လေနာက်တစ်လုိင်း ဆင်းပြပလေပးရမှာလား၊ အနိမ့်အပြမင့် မညီရင် အလေပါ်ဘက်
ကို အညီယူလေပးရမှာလား၊ အလယ်ကိုအညီယူလေပးရမှာလား၊ စသပြဖင့် သတ်မှတ်လ့ုိရတဲ့ Flexbox Property
လေတွ  အမျရေားကြကီးရှိလေနပါတယ်။  ဒီလေနရာမှာ  အ့ဲဒီလေလာက်ထိ  ကျရေယ်ကျရေယ်ပြပန့်ပြပန်မသွားလေသးဘဲ၊  အလေပြDDံ
သလေဘာပြဖစ်တဲ့ display: flex သတ်မှတ်လေပးလုိက်ရင် သ့ူအထဲက Block Element လေတွကို လေဘးDျရေင်း
ကပ် အစီအစဉ်နဲ့ပြပလေပးတယ်ဆိုတဲ့ အDျရေက်လေလာက်ကိုပဲ မှတ်ထားလေပးပါ။ 
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display Property  မှာတစ်ပြDား  Value  လေတွ  ရှိပါလေသးတယ်။  inline-block, list-item,
table, table-cell, inline-flex, grid, inline-grid စသပြဖင့်ရှိတာလေတာ့ အမျရေား
ကြကီးပါပဲ။  လုိအပ်လာတဲ့အDျရေနိ်မှာ  ဆက်လက်လေလ့လာသွားရမှာပြဖစ်ပါတယ်။  နည်းပညာလေလ့လာတာ
ကလေတာ့  ဒီလုိပဲ  တစ်ဆင့်Dျရေင်းသွားမှပဲ  ရပါမယ်။  တစ်Dါတည်း  အကုန်သိDျရေင်လ့ုိလေတာ့  မလွယ်ပါဘူး။
အလေရးကြကီးပြပီး  အသံုးမျရေားတာလေတွ  အရင်ကြကည့်ပြပီး  အသုံးနည်းတာလေတွကို  လုိအပ်လာမှ  ပြပန်ကြကည့်ရတဲ့
သလေဘာပါပဲ။ 

CSS Box Model
ပြပီးDဲ့တဲ့ နမူနာလေတွမှာ margin တို့  padding တို့လ့ုိ  Property လေတွကိုထည့်သံုးပြပDဲ့လေပမယ့် ရှင်းမပြပDဲ့ပါ
ဘူး။  သပ်သပ်ရှင်းရမှာ  မ့ုိလ့ုိပါ။  ဒါလေတွကလည်း  အလေရးကြကီးပါတယ်။  CSS  မှာ  Box  Model  လ့ုိလေDါ်တဲ့
သလေဘာသဘာဝ ရိှပါတယ်။  Element  လေတွရဲ့ အရွယ်အစားလေပါ်မှာ သက်လေရာက်လေစတဲ့  Property  လေတွပါ။
(၅) Dရုှိပါတယ်။

• width
• height
• margin
• padding
• border

ဒီ (၅) Dုမှာ width နဲ့  height ကလေတာ့ ရှင်းပါတယ်။ Element ရဲ့လုိDျရေင်တဲ့အရွယ်အစားရဖ့ုိအတွက် ဒီ
Property  လေတွနဲ့  သတ်မှတ်ရတာပါ။  margin Property  ကလေတာ့  တစ်ပြDား  Element  လေတွနဲ့
ဘယ်လေလာက်Dွာပြပရမလဲဆိုတဲ့  အကွာအလေဝး  သတ်မှတ်ဖ့ုိအတွက်  သံုးရပါတယ်။  padding Property
ကလေတာ့  Element  ရဲ့လေဘာင်နဲ့  Element  ထဲမှာရှတိဲ့အရာလေတွ  ဘယ်လေလာက်  Dွာပြပရမလဲဆိုတဲ့  အကွာ
အလေဝးကို  သတ်မှတ်ဖ့ုိအတွက်  သံုးရတာပါ။  border ကလေတာ့  Element  လေတွမှာ လေဘာင်Dတ်ဖ့ုိအတွက်
အသုံးပြပုရပါတယ်။ ဒီနမူနာကို လေလ့လာကြကည့်ပါ။
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width:400px နဲ့  height:400px သတ်မှတ်ထားတဲ့  Element  အတွင်းထဲမှာ  width:400px နဲ့
height:200px သတ်မှတ်ထားတဲ့  Element (၂)  Dရုှိလေနတာပါ။  သူဟာနဲ့သူ  အရွယ်အစားကိုက်ညီလ့ုိ
ကွက်တိပါပဲ။  အ့ဲဒီလုိ  ကွကတ်ိပြဖစ်လေနတဲ့  Element  လေတွမှာ  တစ်Dုနဲ့တစ်Dုလည်း  Dွာပြပီးလေတာ့  ပြပလေစDျရေင်
တယ်။  အထဲမှာရှိတဲ့  စာနဲ့  Element  လေဘာင်နဲ့လည်း  ကပ်လေနလ့ုိ  ကွာသွားလေစDျရေင်တယ်။  ဒါလေကြကာင့်
margin နဲ့ padding Property လေတွ သတ်မှတ်လုိက်တဲ့အDါ ဒီလိပုြဖစ်သွားမှာပါ။
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သတ်မှတ်Dျရေက်အရ Element တစ်Dုနဲ့တစ်Dု ကွာသွားပါပြပီ။ အထဲကစာနဲ့ လေဘာင်နဲ့လည်း ကွာသွားပါပြပီ။ ဒါ
လေပမယ့်  လေဖာ်ပြပပုံအဆင်မလေပြပလေတာ့ပါဘူး။  အဆင်မလေပြပရတဲ့အလေကြကာင်းရင်းကလေတာ့  Element  ရဲ့
အရွယ်အစား မူလထက် ပုိကြကီးသွားလ့ုိပါ။ width လေတွ height လေတွ မလေပြပာင်းဘဲနဲ့ မူလထက်ပိုကြကီးသွား
ရပြDင်း  အလေကြကာင်းရင်းကလေတာ့  သတ်မှတ်လိုက်တဲ့  margin လေတွ  padding လေတွကို  Element  ရဲ့
အရွယ်အစားမှာ  လေပါင်းထည့်သွားလ့ုိပါ။  width က  400 ဆိုလေပမယ့်  padding:  20px လေကြကာင့်
ဘယ်ညာ တစဘ်က်ကို  20 စီထပ်တိုးသွားမှာပါ။  margin: 10px လေကြကာင့် ဘယ်ညာ တစ်ဘက်ကို  10
စီထပ်တိုးသွားမှာပါ။  ဒါလေကြကာင့်  width မှာ  400 လ့ုိလေပြပာထားလေပမယ့်  တစ်ကယ့်  Element  ရဲ့
အရွယ်အစားက  460 ပြဖစ်သွားပါလေတာ့တယ်။  height လည်းအတူတူပါပဲ။  200 လ့ုိသတ်မှတ်ထားလေပ
မယ့် တစ်ကယ့်အရွယ်အစားက 260 ပြဖစ်သွားပါပြပီ။

ဒါလေကြကာင့် ပင်မ Element ထဲမှာ မဆန့်လေတာ့တဲ့အတွက် အDုလုိ လေကျရော်ထွက်၊ လျှထွံက်ပြပီး အဆင်မလေပြပပြဖစ်
သွားရတာပါ။  ဒီသလေဘာသဘာဝကိုနားလည်ဖ့ုိ  အလေရးကြကီးပါတယ်။  နားမလည်ရင်  margin လေလး
သတ်မှတ်လုိက်တာနဲ့  အကုန်လံုးပျရေက်ကုန်တယ်ဆိုပြပီး  စိတ်ညစ်ရပါလိမ့်မယ်။  စတိ်ညစ်စရာမလုိပါဘူး။
အရွယ်အစား လေပြပာင်းသွားလ့ုိ ပြပန်ညိှလေပးလုိက်ရင် ရပါတယ်။ ဒီလုိပါ။

အDုလေတာ့ ကွက်တိပြဖစ်သွားပါပြပီ။ width ကို 340 လ့ုိလေလျှာ့ပြပီး သတ်မှတ်လုိက်တဲ့အတွက် ထပ်တိုးလာတဲ့
margin, padding လေတွနဲ့ လေပါင်းလုိက်တဲ့အDါ 400 ပြဖစ်သွားလို့ အDုလုိကွက်တိအဆင်လေပြပသွားပြDင်းပဲ
ပြဖစ်ပါတယ်။
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Border လည်းအတူတူပါပဲ။ Border သတ်မှတ်လုိက်တာနဲ့ မူလအရွယ်အစားမှာ ထပ်တိုးသွားမှာပါ။ နမူနာ
မှာ ပင်မ Element မှာ Border ထည့်ပြပထားပါတယ်။

 CSS 
border: 5px solid red;

လေရှ့ဆုံးက  5px က  Border  ရဲ့  အရွယ်အစားပြဖစ်ပြပီး၊  solid ကလေတာ့  Border  Style  ပြဖစ်ပါတယ်။
သတ်မှတ်လ့ုိရတဲ့  Style  အမျရေ ို းမျရေ ို း  ရှိလေပမယ့်  solid, dotted နဲ့  dashed (၃)  မျရေ ို းကို  အသံုးမျရေားပါ
တယ်။ ကိုယ့်ဘာသာ လေပြပာင်းပြပီး စမ်းကြကည့်နိုင်ပါတယ်။ solid ကလေတာ့ လုိင်းအပြပည့် လေဘာင်Dတ်တာပါ။
dotted ကလေတာ့  အစက်လေလးလေတွနဲ့  လေဘာင်Dတ်တာပါ။  dashed ကလေတာ့  လုိင်းပြပတ်လေလးလေတွနဲ့
လေဘာင်Dတ်တာပါ။ လေနာက်ဆုံးက red ကလေတာ့ Border ရဲ့ အလေရာင်ပြဖစ်ပါတယ်။ နှစ်သက်ရာအလေရာင် လေပး
လ့ုိရပါတယ်။ စမ်းရလွယ်တဲ့  red, green, blue, purple, brown, black စတဲ့အလေရာင်
လေတွနဲ့ပဲ စမ်းကြကည့်လုိက်ပါ။ Dဏလေနမှ အလေရာင်လေတွ အလေကြကာင်း ထပ်လေပြပာလေပးပါမယ်။

အတွင်းထဲက  Element  လေတွမှာလည်း  Border  လေပးကြကည့်ပါ။  margin,  padding တို့လုိပဲ  မူလ
အရွယ်အစားမှာ  ထပ်တိုးသွားတာကို  လေတွ့ ရပါလိမ့်မယ်။  width,  height ကို  ပြပန်ညှိလေပးလုိက်ရင်
အဆင်လေပြပသွားပါလိမ့်မယ်။

margin လေတွ padding လေတွ border လေတွကို အDုလုိ တစ်ဘက်Dျရေင်း လေပးလို့ရပါတယ်။

 CSS 
margin-top: 10px;
margin-right: 10px;
padding-left: 10px;
border-bottom: 5px solid red;

px အစား သံုးလ့ုိရနိုင်တဲ့ တစ်ပြDား Unit အလေကြကာင်းကို Dဏလေနလေတာ့ လေပြပာပြပပါမယ်။ လေလာလေလာဆယ် စမ်း
Dျရေင်ရင် px နဲ့ပဲလေရှ့ကတန်ဖုိးကို လေပြပာင်းပြပီး စမ်းကြကည့်နိုင်ပါတယ်။ margin, padding လေတွ လေရးနည်း
လေနာက်ထပ် (၂) နည်း မှတ်သင့်ပါလေသးတယ်။
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 CSS 
padding: 10px 20px;
margin: 10px 20px 5px 30px;

နမူနာမှာ  padding အတွက်  Value  နှစ်Dုကိုလေပးထားပါတယ်။  လေရှ့က  10px က  top  နဲ့ bottom
အတွက်ပါ။ လေနာက်က 20px ကလေတာ့  left နဲ့  right အတွက်ပြဖစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ တစ်လေကြကာင်းထဲ
လေရးပြပီး  အလေပါ်လေအာက်၊  လေရှ့ လေနာက် မတူလေအာင် လေပးလ့ုိရတာပါ။  margin အတွက်လေတာ့  Value  လေလးDု
လေပးထားပါတယ်။ top, right, bottom, left ဆိုတဲ့ သလေဘာပါ။ ဒီနည်းနဲ့ တစ်လေကြကာင်းထဲလေရး
ပြပီး  မျရေက်နှာစာလေလးဘက်လုံး  Value  တစ်Dုစီ  လေပးလ့ုိရပြDင်းပြဖစ်ပါတယ်။  margin-left နဲ့  margin-
right အတွက်  auto ဆိုတဲ့  Value  လည်းရှိပါလေသးတယ်။  ဘယ်ဘက်ကလေနရာလွတ်နဲ့  ညာဘက်က
လေနရာလွတ်ကို နှစ်ဘက်ညီလေအာင် ယူလေပးသွားမှာပါ။ ဒါလေကြကာင့်  Element  ကို အလယ်မှာ လေဖာ်ပြပလေစလုိရင်
auto လ့ုိ margin ကို သတ်မှတ်လေပးကြကလေလ့ ရိှပါတယ်။ ဒါလေပမယ့် သတိပြပုပါ၊ auto ဆိုတဲ့  Value ဟာ
top နဲ့ bottom အတွက် အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ ဒီလိုကုဒ်မျရေ ို းကို မကြကာDဏလေတွ့ရနိုင်ပါတယ်။

 CSS 
margin: 20px auto;

margin-top နဲ့  margin-bottom ကို  20px လ့ုိသတ်မှတ်ပြပီး  margin-left နဲ့  margin-
right ကို auto လ့ုိ သတ်မှတ်လေပးလုိက်တာပါ။

လေနာက်ဆုံးတစ်Dုထပ်မှတ်ပါ။  box-sizing လ့ုိလေDါ်တဲ့  Property  ပါ။  လေနာက်မှ  ထပ်တိုးလာတဲ့
လေတာ်လေတာ်အသံုးဝင်တဲ့  Property ပြဖစ်ပါတယ်။ Element မှာ box-sizing ကို  bordered-box လ့ုိ
လေပးလုိက်ရင် အDတုက်လေနတဲ့  ပြပဿနာလေတွ လေတာ်လေတာ်မျရေားမျရေား  လေပြပလည်သွားပါတယ်။ ဘာပြဖစ်လ့ုိလဲဆို
လေတာ့  padding လေတွ  border လေတွ  လေပးလုိက်လ့ုိ  လုိအပ်လာတဲ့လေနရာကို  ထပ်တိုးမယူဘဲ၊  မူလ
width, height ထဲကလေန ဖ့ဲယူသွားမှာ ပြဖစ်လ့ုိ padding ထည့်လုိက်တာ Size လေပြပာင်းသွားတယ်ဆို
တာမျရေ ို း ပြဖစ်စရာမလုိလေတာ့ပါဘူး။
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နမူနာကိုလေလ့လာကြကည့်ပါ။  box-sizing လေပးထားတဲ့အတွက်  Element  ရဲ့  width, height ကို
ကိုယ်လေပးDျရေင်တဲ့အတိုင်း  400, 200 လ့ုိလေပးထားပါတယ်။  padding လေတွ  border လေတွပါလေပမယ့်
လည်း ပြပန်ညိှစရာ မလုိလေတာ့ပါဘူး။ margin လေပးDျရေင်ရင်လေတာ့ မရပါဘူး။ margin အတွက် ပြပန်ညှိလေပးရ
မှာပါ။

CSS Position
CSS  ကိုအသံုးပြပုပြပီး  Element  လေတွလေဖာ်ပြပရမယ့်  တည်လေနရာကို  ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျရေ  အတိအကျရေလည်း
သတ်မှတ်လေပးလ့ုိရပါတယ်။ ဒီနည်းက ဝဘ်ဆိုက် Layout လေတွဘာလေတွ လုပ်တဲ့လေနရာမှာ သိပ်အသုံးမဝင်လေပ
မယ့်  UI Component  လေတွအတွက်လေတာ့ လေတာလ်ေတာ်အသံုးဝင်ပါတယ်။  Layout  အတွက် သိပ်အသံုးမဝင်
ဘူးဆိုတာက၊  စဉ်းစားကြကည့်ပါ။  Layout  မှာပါတဲ့  Element  လေတွကိုသာ  တစ်DုDျရေင်း  စိတ်တိုင်းကျရေ
အတိအကျရေ  လေနရာသတ်မှတ်ထားမယ်ဆိုရင်၊  ပြပင်Dျရေင်တဲ့အDါ  ဘယ်လုိလုပ်မလဲ။  အကုန်လံုးကို  လုိက်ပြပင်
ရလေတာ့မှာပါ။ လက်လေတွ့မကျရေပါဘူ။ ဒါကိုတမင်ကြကိုလေပြပာတာပါ။  CSS Position Property  အလေကြကာင်း သိ
သွားရင် အရမ်းသလေဘာကျရေသွားပြပီး လေနရာတိုင်းမှာ သံုးDျရေင်စိတ် လေပါ်လာတတ်ပါတယ်။ လေနရာတိုင်း သံုးလ့ုိ
လေတာ့ အဆင်လေပြပမှာမဟုတ်ဘူး၊ သ့ူသင့်လေတာ်ရာလေနရာမှာသာ အသံုးပြပုရမှာပြဖစ်တယ် ဆိုတဲ့သလေဘာပါ။ နမူ
နာကိုကြကည့်ပါ။
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<div> Element  နှစ်Dရုှိပြပီး နှစ်Dုလံုးအတွက် ဆင်တူတဲ့  Property  လေတွသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ထူးပြDား
Dျရေက် အလေနနဲ့နှစ်Dုလံုးမှာ position: absolute သတ်မှတ်Dျရေက်ပါဝင်ပြDင်း ပြဖစ်ပါတယ်။ ဒါလေကြကာင့် ဒီ
Element  လေတွရဲ့ တည်လေနရာကို  အတိအကျရေသတ်မှတ်လ့ုိရသွားပါပြပီ။ နမူနာမှာ  top နဲ့  left Property
လေတွကိုသံုးပြပီး လေနရာမတိမ်းမယိမ်း သတ်မှတ်ထားလ့ုိ တစ်Dုလေပါ်တစ်Dု ထပ်ပြပီး လေဖာ်ပြပလေနတာကို လေတွ့ ရမှာ
ပြဖစ်ပါတယ်။ အ့ဲဒီတန်ဖုိးလေတွကို လေပြပာင်းပြပီးစမ်းကြကည့်လ့ုိရပါတယ်။

position မှာ fixed လ့ုိလေDါ်တဲ့ Value လည်း ရှိပါလေသးတယ်။ absolute နဲ့ အလေပြDDံအားပြဖင့် တူပြပီး
Scroll  Behavior  မှာ  ကွာသွားပါတယ်။  absolute က  Scroll  ဆွဲလုိက်ရင်  Scroll  နဲ့အတူပါသွားပြပီး
fixed ကလေတာ့  Scroll နဲ့မပါဘဲ  သတ်မှတ်ထားတဲ့  လေနရာမှာ  အပြမဲတည်ရှိလေနမှာပါ။  ဘာကိုလေပြပာတာလဲ
မျရေက်စိထဲမှာ မပြမင်ရင် CSS ကုဒ်ထဲမှာ ဒီလုိပြဖည့်ပြပီး စမ်းကြကည့်ပါ။

 CSS 
body {
  height: 2000px;
}

.box1 {
  position: fixed;
  … 
}
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Body Height ကို 2000 လေပးလုိက်လ့ုိ Scroll Bar လေပါ်လာပါလိမ့်မယ်။ .box1 ရဲ့ position ကိုလေတာ့
absolute မဟုတ်လေတာ့ဘဲ fixed လ့ုိလေပြပာင်းလေပးထားပါတယ်။ ဒါလေကြကာင့် Box နှစ်Dု Scroll Behavior
မတူလေတာ့ပါဘူး။ စမ်းလေရးပြပီး Scroll ဆွဲကြကည့်ပါ၊ ဘာကွာလဲဆိုတာကို ကိုယ်တိုင် လေတွ့ပြမင်ရပါလိမ့်မယ်။

position မှာ  relative ဆိုတဲ့  Value  တစ်Dုလည်းရှိပါလေသးတယ်။ သ့ူရဲ့သလေဘာသဘာဝက နည်း
နည်း ထူးပြDားပါတယ်။ နမူနာကိုကြကည့်ပါ။

နမူနာမှာ .box2 ကို .box1 ထဲမှာ ထည့်ထားပါတယ်။ .box1 အတွက် Style လေတွကိုလေလ့လာကြကည့်ရင်
margin ကိုသုံးပြပီးအလယ်ပ့ုိထားတာ လေတွ့ရနိုင်ပါတယ်။ ပြပီးလေတာ့ position: relative လ့ုိလည်း
လေပးထားပါတယ်။ ဒီလုိလေပးထားတဲ့အတွက် သူ့အထဲမှာရှိတဲ့  .box2  ရဲ့  Position  ကိုတွက်တဲ့ထဲမှာသူနဲ့
Relative  ယူပြပီးတွက်လေပးသွားမှာပဲပြဖစ်ပါတယ်။ ဒီ  position: relative သာမပါDဲ့ရင်  .box2 ရဲ့
top နဲ့  left ကို  50px လ့ုိသတ်မှတ်ထားလ့ုိ Document Border ကလေန 50px စီDွာပြပသွားမှာပါ။ အDု
လေတာ့ Document Border ကလေန 50px စီDွာပြပတာ မဟုတ်လေတာဘ့ဲ .box1 ရဲ့ Border ကလေန 50px စီ
Dွာပြပလေနတာကို  လေတွ့ပြမင်ရပြDင်း  ပြဖစ်ပါတယ်။  ပုိပြပီးလေတာ့  ပြမင်သာလေစဖ့ုိ  ကိုယ်တိုင်  position:
relative Property ကို ထည့်ပြပီးတစ်Dါ၊ ပြဖုတ်ပြပီးတစ်Dါ စမ်းကြကည့်လုိက်ပါ။ ပြမင်သွားပါလိမ့်မယ်။

Position အလေကြကာင်းလေလ့လာတဲ့အDါ တဲွဖက်အသံုးပြပုလေလ့ရှိတဲ့ Property (၂) Dုရှိပါလေသးတယ်။ z-index
နဲ့ opacity တို့ ပြဖစ်ပါတယ်။ ဒီနမူနာလေလးကို ထပ်ကြကည့်လေပးပါ။
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နမူနာမှာ .box1 လေရာ .box2 ပါ position: absolute ပြဖစ်ပါတယ်။ တည်လေနရာမတိမ်းမယိမ်းမို့
လ့ုိ တစ်Dုနဲ့တစ်Dု ထပ်လေနပါတယ်။ .box1 အတွက် z-index: 2 လ့ုိလေပးထားတဲ့အတွက် .box1 ကို
အလေပါ်ကထပ်ပြပီး ပြမင်ရမှာပြဖစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်လက်လေတွ့ စမ်းကြကည့်ပါ။  z-index ပါရင်တစ်မျရေ ို း၊ မပါ
ရင်တစ်မျရေ ို း  စမ်းကြကည့်လုိက်ပါ။  z-index ရဲ့  အလုပ်လုပ်ပံုက ရိုးရိုးလေလးပါ။  Element  လေတွထပ်လာတဲ့
အDါ z-index တန်ဖုိး ပြမင့်တဲ့သူကို အလေပါ်ကထပ်ပြပီး ပြပလေပးမှာ ပြဖစ်ပါတယ်။ opacity လေတာ့ နမူနာမှာ
ပြမင်လေတွ့လေနရတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ Element ရဲ့ Transparency Level ကို ညိှဖ့ုိ သံုးနိုင်ပါတယ်။ Value 0 ဆိရုင်
မိှန်လွန်းလို့  လံုးဝလေပျရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။  Value  1 ဆိုရင်  ထင်ရှားလွန်းလုိ့  မူရင်းအတိုင်း  ပြမင်ရပါလိမ့်
မယ်။  0 နဲ့  1 ကြကားထဲမှာ  ကိုယ်လုိသလေလာက်တန်ဖုိးကို  လေပးထားပြDင်းအားပြဖင့်  ထွင်းလေဖာက်ပြမင်ရတဲ့
Element လေတွကို ရရှိမှာ ပြဖစ်ပါတယ်။

ဒီလေလာက်ဆိုရင်  CSS  နဲ့ပက်သက်ပြပီး  သိသင့်တဲ့  သလေဘာသဘာဝလေတွ  အလေတာ်စုံလေနပါပြပီ။  Selector,
Display Type, Box Model နဲ့  Position တို့ကို လေလ့လာDဲ့ပြDင်းပြဖစ်ပါတယ်။ Property လေတွ Value လေတွက
လေလ့လာရတာ မDက်ပါဘူး။ အကုန်အလွတ် မှတ်ထားစရာလည်း မလုိပါဘူး။ လုိလေတာ့မှ ပြပန်ကြကည့်ပြပီးလေရး
သွားလ့ုိ ရပါတယ်။ အDုလေဖာ်ပြပDဲ့တဲ့  သလေဘာသဘာဝလေတွကို  လေကာင်းလေကာင်းနားလည်ဖို့က ပုိအလေရးကြကီးပါ
တယ်။ ဒါလေတွနားလည်မှသာ CSS ကို ကျွမ်းကျရေင်ပိုင်နိုင်စွာ အသံုးDျရေနိုင်မှာပါ။
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CSS Unit
CSS  နဲ့  Element  လေတွရဲ့  အရွယ်အစားတို့  ဖွန့်အရွယ်အစားတို့လုိ  အရွယ်အစားလေတွ သတ်မှတ်တဲ့အDါမှာ
သံုးရတဲ့ Unit လေတွရှိပါတယ်။ အ့ဲဒီထဲက လေရးွDျရေယ်သတိပြပုသင့်တာလေတွကလေတာ့ -

• px
• %
• em
• rem
• fr

- တို့ပြဖစ်ပါတယ်။ px ကို Fixed Unit လေDါ်ပါတယ်။ အရွယ်အစားကို အတိအကျရေပံုလေသ သတ်မှတ်လိုက်တာ
ပါ။ တစ်လက်မလ့ုိ လေပြပာလုိက်ရင် ဘယ်လေလာက်အရွယ်အစားလဲ မျရေက်စိထဲ တန်းပြမင်သလုိပဲ 12px လ့ုိလေပြပာ
လုိက်ရင်  ဘယ်လေလာက်အရွယ်အစားလဲဆိုတာ  မျရေက်စိထဲမှာ  ပြမင်ကြကလေလ့ရှိပါတယ်။  အားလံုးနဲ့  ရင်းနှီးပြပီး
သား Unit ပါ။

10px 12px 16px 21px 26px 32px 40px
အရွယ်အစားလေတွ သတ်မှတ်ဖ့ုိ Unit လေတွလေရးတဲ့အDါ တန်ဖုိးနဲ့ ကပ်လေရးရပါတယ်။ Dွာလေရးလ့ုိမရပါဘူး။ % နဲ့
em ကိုလေတာ့  Relative  Unit  လ့ုိလေDါ်ပါတယ်။  200% ဆိုရင်  နှစ်ဆဆိုတဲ့  အဓိပ္ပါယ်ပါ။  ဒါလေကြကာင့်မူလ
အရွယ်အစားရဲ့နှစ်ဆ အရွယ်အစားကို ရရိှမှာပါ။  Browser လေတွရဲ့  Default Font Size က အမျရေားအားပြဖင့်
16px  ပြဖစ်တယ်လ့ုိ မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါလေကြကာင့်  Element  တစ်Dုအတွက်  font-size: 200% လ့ုိလေပြပာ
ရင် နှစ်ဆပြဖစ်တဲ့အတွက်  32px အရွယ်အစားကို  ရရှိမှာပြဖစ်ပါတယ်။  1em ဆိရုင် စာလံုးတစ်လုံးစာဆိုတဲ့
အဓိပ္ပါယ်ပါ။ ဒါလေကြကာင့် font-size: 2em လ့ုိလေပြပာလိုက်ရင် နှစ်လံုးစာလ့ုိ လေပြပာလုိက်တဲ့ သလေဘာပြဖစ်လို့
font-size: 200% နဲ့ အတူတူပဲလုိ့ လေပြပာမယ်ဆိုရင် လေပြပာလ့ုိရပါတယ်။

ဒါလေပမယ့်  width, height လုိဟာမျရေ ို းမှာလေတာ့ ကွဲလဲွမှုရှိပါတယ်။  width: 100% ဆိရုင် အကျရေယ်
လေနရာ ရှိသလေလာက် အပြပည့်ယူမယ်လ့ုိ လေပြပာလုိက်တာပါ။  width: 100em ဆိုရင် စာလံုး အလံုး(၁၀၀)
စာ လေနရာအကျရေယ်ယူမယ်လုိ့ လေပြပာတာပြဖစ်သွားလ့ုိ သလေဘာသဘာဝမတူလေတာ့ပါဘူး။ ဒီ px, % နဲ့  em တို့
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ဟာ အသံုးအမျရေားဆုံး  Unit  လေတွပါ။  rem နဲ့  fr တို့ကလေတာ့  လေနာက်မှထပ်တိုးလာတဲ့  Unit  လေတွပြဖစ်ပြပီး
တစ်ပြဖည်းပြဖည်း အသံုးတွင်ကျရေယ်လာလေနလေပမယ့် ဒီအဆင့်မှာ လုိတာထက် ပုိရှုပ်သွားမှာစိုးလ့ုိ Dျရေန်ထားDဲ့ပါ
မယ်။ ထံုးစံအတိုင်း ဆက်လက်လေလ့လာသင့်တဲ့ အရာလေတွမှန်းသိလေအာင် ထည့်လေပြပာDဲ့တဲ့ သလေဘာပါ။

CSS Color
CSS မှာ အလေရာင်တန်ဖုိး အမျရေ ို းမျရေ ို းရှိကြကပါတယ်။ အသံုးမျရေားကြကတာလေတွကလေတာ့ Color Name, RGB, Hex
နဲ့  RGBA  တို့ပြဖစ်ပါတယ်။  Color  Name  လေတွကိုလေတာ့  ကုဒ်လေတွစမ်းလေရးတဲ့အDါ  အပြမန်လေရးထည့်လ့ုိရတဲ့
အတွက် အသံုးဝင်လေပမယ့်၊ လက်လေတွ့အသံုး နည်းပါတယ်။ သံုးလ့ုိရတဲ့  Color Name  စာရင်း အပြပည့်အစုံ
ကို ဒီမှာကြကည့်လ့ုိရပါတယ်။

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/color_value

မှတ်ရလွယ်တာလေလးတစ်Dျရေ ို ့ လေရးွမှတ်Dျရေင်ရင် ဒီ Color Name လေတွကို မှတ်ထားလို့ရပါတယ်။

black, white, gray, silver, red, green, lime, blue, navy, cyan,
yellow, gold, purple, orange, brown, pink, violet

အ့ဲဒါကိုမှ  lightblue, darkblue စသပြဖင့်  လေရှ့ က  light တို့  dark တို့နဲ့  တွဲစမ်းကြကည့်နိုင်ပါ
တယ်။ အလေရာင် အားလံုးအတွက် light, dark မူကွဲလေတွ မရှိလေပမယ့် အမျရေားအားပြဖင့် ရှိကြကပါတယ်။ ဒီ
လေလာက်ဆိုရင်ကိုပဲ Color Name လေတွ လေတာ်လေတာ်သံုးလ့ုိရလေနပါပြပီ။

Color Code လေတွထဲက RGB ရဲ့ လေရးထံုးနဲ့ Hex ရဲ့လေရးထံုးက ဒီလုိပါ။

 CSS 
p {
    color: rgb(21, 179, 201);
    background: #C0EEF5;
    border: 5px solid #55E;
}

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/color_value
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color Property အတွက် rgb() ကိုသံုးထားပါတယ်။ လေရးထံုးအရ rgb ရဲ့လေနာက်က ကွင်းစကွင်းပိတ်
ထဲမှာ အလေရာင်ကုဒ် (၃) Dုကို Comma Dံပြပီးလေပးရတာပါ။ လေရှ့ ဆုံးက အနလီေရာင်အတွက်၊ အလယ်က အစိမ်း
လေရာင်အတွက်၊  လေနာက်ဆုံးက  အပြပာလေရာင်အတွက်  ပြဖစ်ပါတယ်။  တန်ဖုိးလေတွမှာ  အနိမ့်ဆုံးက  0 ပြဖစ်ပြပီး
အပြမင့်ဆုံးက  255 ပြဖစ်ပါတယ်။ ဒါလေကြကာင့်  rgb(255, 0, 0) ဆိုရင်  အနလီေရာင်ကို  ရပါတယ်။ အနီ
တန်ဖုိး  အပြမင့်ဆုံး  ပြဖစ်လေနလုိ့ပါ။  နမူနာမှာလေပးထားတဲ့  rgb(21, 179, 201) ကလေတာ့  အပြပာလေရာင်
ဘက်ကိုပါတဲ့ စိမ်းပြပာလေရာင်ပါ။ အပြပာလေရာင်တန်ဖုိး အပြမင့်ဆုံးပြဖစ်ပြပီး အစိမ်းလေရာင်တန်ဖိုးလည်း ပြမင့်လ့ုိပါ။

Dန့်မှန်းလ့ုိရလေအာင်  လေပြပာပြပတာပါ။  လက်လေတွ့မှာ  ဘယ်ကုဒ်ဆိုရင်  ဘာအလေရာင်လဲဆိုတာ  ကိုယ်ဘာသာ
တွက်လေနစရာ  မလုိပါဘူး။  Color  Code  ယူလ့ုိရတဲ့  နည်းပညာလေတွမှ  အမျရေားကြကီးပါ။  Google  မှာ  Color
Picker လ့ုိရိုက်ရှာလုိက်ရင်လေတာင် အလေရာင်လေရွးလ့ုိရတဲ့လုပ်လေဆာင်Dျရေက်ကို တန်းရပါတယ်။ ဒီလိုပါ -

 
ကိုယ်လုိDျရေင်တဲ့အလေရာင်ကို လေထာက်လုိက်တာနဲ့  Hex နဲ့  RGB သာမက တစ်ပြDား Color Code အမျရေ ို းအစား
လေတွကိုပါ  ရရှိမှာပြဖစ်ပါတယ်။  Hex  Code  လေတွကိလုေတာ့  လေရှ့ဆုံးက  # သလေက�တလေလးနဲ့စပြပီး  လေရးလေပးရပါ
တယ်။  သ့ူမှာလည်း  (၃)  ပုိင်းပါတာပါပဲ။  အနိမ့်ဆုံးက  00 ပြဖစ်ပြပီး  အပြမင့်ဆုံးက  FF ပြဖစ်ပါတယ်။
Hexadecimal Number System ကိုသုံးလ့ုိ အပြမင့်ဆုံးက FF ပြဖစ်လေနတာပါ။ ဒီလေနရာမှာ ကြကားပြဖတ်ပြပီးလေတာ့
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Hexadecimal  အလေကြကာင်း  မလေပြပာလေတာ့ပါဘူး။  အနိမ့်ဆုံးက  00 ပြဖစ်ပြပီး  အပြမင့်ဆုံး  FF ပြဖစ်တယ်လ့ုိသာ
မှတ်ထားပါ။ ဒါလေကြကာင့် #FF0000 ဆိုရင် အနီလေရာင်ရပါတယ်။ လေရှ့ဆုံးက အနီတန်ဖုိးအပြမင့်ဆုံး ပြဖစ်လေနလို့
ပါ။ အတိုလေကာက်လေရးမယ်ဆိုရင် တန်ဖုိး စုစုလေပါင်း (၆) လံုးမဟုတ်ဘဲ (၃) လံုးပဲလေပးလ့ုိရပါတယ်။ #F00 ဆို
ရင် #FF0000 နဲ့အတူတူပါပဲ။

RGBA Color  ကလေတာ့  RGB  ကိုလေနာက်ဆုံးကလေန  Alpha Transparency  ပါသွားတာပါ။  RGB  လေရးသလုိပဲ
လေရးရပါတယ်။ ဒီလုိပါ။

 CSS 
p {
    background: rgba(255, 0, 0, 0.5);
}

လေနာက်ဆုံးက 0.5 ကလေတာ့  Color  ရဲ့  Transparency Level  ပြဖစ်ပြပီးလေတာ့  0.5 လ့ုိလေပြပာထားတဲ့အတွက်
တစ်ဝက်တစ်ပျရေက် ထွင်းလေဖာက်ပြမင်ရတဲ့ အလေရာင်ကိုရရှိမှာပဲပြဖစ်ပါတယ်။

CSS Properties
လေရှ့ပုိင်းမှာ နမူနာ  Property  လေတွကို လုိအပ်သလုိ ထည့်သွင်းလေဖာ်ပြပDဲ့လေပမယ့် ကျရေန်လေနတာလေတွလည်း ရိှပါ
လေသးတယ်။ အ့ဲဒီထဲက အလေပြDDံကျရေပြပီး အသုံးမျရေားတဲ့  Property  လေတွကို  စုစည်းပြပီးလေတာ့ ဆက်လက်လေဖာ်ပြပ
လေပးပါမယ်။

background – background က လေရှ့ နမူနာလေတွမှာ ပါDဲ့ပြပီးသားပါ။ ဒါလေပမယ့် Color သတ်မှတ်ပံုပဲ ပါ
Dဲ့တာပါ။ Image လေတွကိုလည်း Background အလေနနဲ့ သံုးDျရေင်ရင်သံုးလုိ့ရပါတယ်။ ဒီလုိပါ -

 CSS 
background: url(image/path);

url() နဲ့  သံုးDျရေင်တဲ့  Image  ရဲ့တည်လေနရာကို  လေပးရပြDင်းပြဖစ်ပါတယ်။  url() အစား  linear-
gradient() ကိုလည်းသံုးနိုင်ပါတယ်။ နှစ်လေရာင်စပ်ထားတဲ့ လေရာင်လေပြပးကိုရပါလိမ့်မယ်။ ဒီလုိပါ -
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 CSS 
background: linear-gradient(45deg, blue, green);

45deg လေနရာမှာ  90deg, -45deg စသပြဖင့်  ကိုယ့်စိတ်တိုင်းက  ဒီဂရီလေပြပာင်းလေပးလ့ုိရပါတယ်။  သ့ူ
လေနာက်မှာ တွဲစပ်Dျရေင်တဲ့ အလေရာင်နှစ်လေရာင် လုိက်ရတာပါ။ ဒီတိုင်းလေပြပာလေနရတာ သိပ်မပြမင်ရင် Codepen ထဲ
မှာ ဒါလေလး လက်လေတွ့လေရးပြပီး စမ်းကြကည့်လုိက်ပါ။

 HTML 
<div class="box"></div>

 CSS 
div {
  width: 600px;
  height: 400px;
  background: linear-gradient(45deg, cyan, green);
  border-radius: 20px;
}

ကိုယ့်စိတ်ကူး လေကာင်းရင် လေကာင်းသလို တွဲစပ်အလေရာင်လေဖာ်လ့ုိရတဲ့အတွက် လေတာ်လေတာ်အသံုးဝင်တယ် ဆို
တာကိုလေတွ့ရပါလိမ့်မယ်။

border-radius –  နမူနာလေတွမှာ ကြကည့်လုိက်ရင်  Block  လေတွအကုန်လံုးက လေလးလေထာင့်စပ်စပ်လေတွဆို
တာကို လေတွ့ရနိုင်ပါတယ်။ အ့ဲဒီလုိလေလးလေထာင့်စပ်စပ်မဟုတ်ဘဲ လေထာင့်Dျရေ ို းလေလးလေတွကို လေကွးပြပီးလေတာ့ပြပလေစ
Dျရေင်ရင်  border-radius  ကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။  အလေပါ်ကနမူနာမှာ  ထည့်သံုးပြပထားDဲ့ပါတယ်။  စမ်းကြကည့်ပါ။
Element ရဲ့ width, height နဲ့ border-radius ကို တူလေအာင်လေပးလိုက်ရင် လေလးလေထာင့် မဟုတ်
လေတာ့ဘဲ စက်ဝုိင်းပံုစံလေဖာ်ပြပတဲ့ Element ကိုရပါလိမ့်မယ်။ ဒါလည်းပဲ လက်လေတွ့စမ်းကြကည့်သင့်ပါတယ်။

cursor – Mouse Pointer ရဲ့အသွင်အပြပင်ကို cursor Property နဲ့ လေပြပာင်းနိုင်ပါတယ်။ Value အလေနနဲ့
pointer, wait, crosshair, text, move စသပြဖင့်အမျရေ ို းမျရေ ို းလေပးလ့ုိရပါတယ်။  pointer
ဆိုရင် လက်ညိှုးလေလးလေထာက်ထားတဲ့ပံု၊  wait ဆိရုင်  Hourglass  ပံု၊  move ဆိုရင် လေလးဘက်လေလးတန်
မျှားပြပထားတဲ့ပံု စသပြဖင့် ရနိုင်ပါတယ်။
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font-family – စာလေတွလေဖာ်ပြပတဲ့အDါ အသံုးပြပုလေဖာ်ပြပလေစလိုတဲ့ဖွန့်ကို သတ်မှတ်လေပးဖို့အတွက် သုံးရတဲ့
Property ပြဖစ်ပါတယ်။

 CSS 
font-family: roboto, helvetica, arial, sans-serif;

နမူနာအရ  roboto ဖွန့်ကိုသံုးပြပီး  စာလေတွကိုပြပလေစDျရေင်တဲ့သလေဘာပါ။  အကယ်၍  User  ရဲ့  Device  မှာ
roboto ဖွန့်မရှိရင်  helvetica ကို သံုးလေပးပါ၊ မရှိရင်  arial ကိုသံုးလေပးပါ၊ မရှိရင်  sans-serif
ကို သံုးလေပးပါလ့ုိ အဆင့်ဆင့် သတ်မှတ်လေပးထားလုိက်တာပါ။

@font-face –  User  ရဲ့  Device  မှာ  ဖွန့်မရှိလို့  လေဖာ်ပြပလေစလုိတဲ့ပံုစံ  မလေပါ်ဘူးဆိုတာမျရေ ို း  မပြဖစ်လေစဖို့
အတွက်  ဒီသတ်မှတ်Dျရေက်နဲ့  ဖွန့်ဖုိင်ကို  Dျရေတိ်ထားလေပးလ့ုိရပါတယ်။  Property  လေတွကြကားထဲမှာ  ထည့်
လေပြပာထားလေပမယ့် ဒါက Property မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလုိလေရးရပါတယ်။

 CSS 
@font-face {
    font-family: roboto;
    src: url(path/to/roboto.font);
}

နမူနာအရ roboto ဖွန့်ဖုိင်ရဲ့တည်လေနရာကို  url() နဲ့လေပးထားပါတယ်။ ဒါလေကြကာင့်  Download လုပ်ပြပီး
သံုးလေပးသွားမှာပြဖစ်လို့  User ရဲ့  Device ထဲမှာ အ့ဲဒီဖွန့် ရှရိှိ မရှိရှိ အဆင်လေပြပသွားမှာ ပြဖစ်ပါတယ်။ ဒီကုဒ်က
လေရးထံုးကို  နမူနာပြပတာပါ။  ဒီအတိုင်းလေရးလ့ုိ  မပြပည့်စုံလေသးပါဘူး။  လက်လေတွ့မှာ  ဖွန့်ဖိုင်တစ်Dု  မှန်မှန်ကန်
ကန်  အလုပ်လုပ်ဖ့ုိဆိုရင်  Format  မှန်ဖ့ုိလည်း လုိပါလေသးတယ်။  .ttf, .otf, .woff, .eot စ
သပြဖင့်  ဖွန့်  Format  အမျရေ ို းမျရေ ို းရှိပါတယ်။  ဒါလေကြကာင့်  လေရးထုံးကိုပဲ  မှတ်ထားပါ။  တစ်ကယ်  အလုပ်လုပ်ဖ့ုိ
အတွက်လေတာ့ ကိုယ်တိုင်လေရးစရာမလုိပါဘူး။ Google Fonts လုိလေနရာမျရေ ို းကလေန သွားယူလုိက်ရင်ရပါတယ်။
နည်းနည်းဆက်လေလ့လာကြကည့်လုိက်ပါ။ သိပ်မDက်ပါဘူး။

- https://fonts.google.com/

https://fonts.google.com/
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@import –  ဒါလည်းပဲ လုိအပ်လ့ုိ ထည့်လေပြပာတာပါ။  Property  လေတာ့ မဟုတ်ပါဘူး။  HTML Document
ကလေန CSS ဖုိင်ကို  <link> Element သံုးပြပီးDျရေတိရ်ပါတယ်။ CSS ဖုိင်ကလေန အပြDား CSS ဖုိင်ကို Dျရေတိ်Dျရေင်
ရင်လေတာ့ @import ကို သံုးပြပီးDျရေတိ်လို့ရပါတယ်။ ဒီလုိပါ -

 CSS 
@import url(path/to/css.file)

Dျရေတိ်Dျရေင်တဲ့ CSS ဖုိင်ရဲ့ တည်လေနရာကို url() သံုးပြပီးDျရေတိရ်တာပါ။

list-style – <ul> လေတွ <ol> လေတွမှာလေဖာ်ပြပတဲ့  Bullet လေတွ Number လေတွကို  list-style နဲ့
လေပြပာင်းလုိ့ရပါတယ်။ ဒီလုိပါ -

 CSS 
ul {
    list-style: square;
}

Bullet Value အလေနနဲ့ square, circle, disc တို့ကို အသံုးမျရေားပါတယ်။ Number Value အလေနနဲ့
lower-alpha, upper-alpha, lower-roman, upper-roman တို့ကိုအသံုးမျရေားပါတယ်။

text-align – စာလေတွကို left, right, center, justify စသပြဖင့် Value လေတွနဲ့ လုိသလုိ
စီပြပီးပြပလ့ုိ ရပါတယ်။ 

 CSS 
p {
    text-align: center;
}

text-decoration –  စာလေတွကို  Underline  တားဖ့ုိ  (သ့ုိမဟုတ်)  ဖျရေက်ထားသကဲ့သ့ုိ  ကန့်လတ်ပြဖတ်
လုိင်းထည့်ဖုိ့ သံုးပါတယ်။ Underline လေတွ၊ လုိင်းပြဖတ်လေတွ ပြပန်ပြဖုတ်Dျရေင်ရင်လည်း သံုးလ့ုိရပါတယ်။
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 CSS 
a {
    text-decoration: none;
}

နမူနာအရ  <a> Element  ရဲ့  Underline  ကိုပြဖုတ်လုိက်တာပါ။  Underline  ထည့်Dျရေင်ရင်  underline
Value ကိုသံုးနိုင်ပြပီး လုိင်းပြဖတ်ထည့်Dျရေင်ရင် line-through Value ကိုသံုးနိုင်ပါတယ်။

line-height,  letter-spacing,  word-spacing –  စာလေကြကာင်းတစ်လေကြကာင်းနဲ့  တစ်
လေကြကာင်းကြကား အကွာအလေဝး၊ စာလံုးတစ်လံုးနဲ့တစ်လံုးကြကားက အကွာအလေဝးသတ်မှတ်ဖို့နဲ့  Word  တစ်Dုနဲ့
တစ်Dုကြကား အကွာအလေဝးသတ်မှတ်ဖ့ုိအတွက် သံုးနိုင်ပါတယ်။

 CSS 
p {
   line-height: 2em;
   letter-spacing: 2px;
   word-spacing: 5px;
}

နမူနာအရ line-height ကို 2em လ့ုိလေပြပာထားတဲ့အတွက် စာလေကြကာင်းလေတွကို နှစ်ဆDွာပြပီးပြပလေပးမှာပါ။
လုိင်းလေတွ အရမ်းကျဲရေသွားပါလိမ့်မယ်၊ စာလေတွဖတ်လ့ုိ သိပ်လေကာင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။ နမူနာအလေနနဲ့ လေပးထား
တာပါ။  အ့ဲဒီလုိ  line-height မထည့်ဘဲ  သ့ူ  Default  အတိုင်းကလည်း  သိပ်အဆင်မလေပြပပါဘူး။
စာလေကြကာင်းလေတွ တစ်လေကြကာင်းနဲ့တစ်လေကြကာင်း ကပ်လွန်းပါတယ်။ အဂ�လိပ်စာလေတွအတွက် အသင့်လေတာ်ဆုံး
လ့ုိ  လေပြပာလ့ုိရတဲ့  line-height ပမာဏကလေတာ့  1.5em ပြဖစ်ပါတယ်။ ပြမန်မာစာလေတွအတွက်ကလေတာ့
သံုးထားတဲ့  ဖွန့်လေပါ်မူတည်လ့ုိ ဖတ်လ့ုိလေကာင်းလေလာက်မယ့် အကွာအလေဝးပမာဏကို  အမျရေ ို းမျရေ ို းလေပြပာင်းစမ်း
ပြပီး သင့်လေတာ်တဲ့ပမာဏကို သတ်မှတ်လေပးဖို့ လုိပါလိမ့်မယ်။

CSS Comments
လေနာက်ဆုံးတစ်Dျရေက်အလေနနဲ့  CSS  လေတွမှာ ကိုယ်ဘာသာလေရးမှတ်Dျရေင်တာလေတရွှိရင်  /* နဲ့  */ ကြကားထဲမှာ
Comment  လေတွကို လေရးမှတ်နိုင်တယ်ဆိုတာလေလး ထည့်မှတ်ပါ။ အလုပ်လုပ်တဲ့အDါ အ့ဲဒီ  Comment  လေတွ
ကို ထည့်အလုပ်လုပ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
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 CSS 
/* Some CSS Comments */
.menu {

/* Another comments */
    color: white;
    background: purple; /* Some more comments */
}

တစ်ကယ်လေတာ့  CSS ဟာ အရမ်းကြကီးမDက်လေပမယ့် သ့ူဟာနဲ့သူ လေတာ်လေတာ်လေလး ကျရေယ်ပြပန့်တဲ့ဘာသာရပ်
တစ်Dုပါ။  Text  Effect  လေတွ  Image  Effect  လေတွလည်း  အမျရေားကြကီးရှိပါလေသးတယ်။  စလေကးDျရေုံ့Dျဲရေ့နဲ့  3D
အသွင်အပြပင်လို  ကိစ္စမျရေ ို းလေတွထိ  CSS  နဲ့စီမံလ့ုိရပါတယ်။  Animation  လေတွလည်း  ဖန်တီးအသံုးDျရေလ့ုိ  ရပါ
တယ်။  Grid Layout  လေတွဖန်တီးလ့ုိ  ရပါတယ်။ အDုလေဖာ်ပြပDဲ့တဲ့  အလေပြDDံလေတွကိုသာ လေသDျရောရလေအာင်လုပ်
ထားပါ။ အDျရေနိ်တန်လ့ုိ ဆက်လေလ့လာတဲ့အDါ အဆင်လေပြပသွားပါလိမ့်မယ်။

တစ်ကယ်လေတာ့  Style  လေတွ အကုန်လံုးကို ကိုယ်တိုင်လုပ်စရာလေတာ့ မလုိပါဘူး။ ဒီစာအုပ်ရဲ့ ရည်ရွယ်Dျရေက်
ကိုက  Bootstrap  လုိနည်းပညာမျရေ ို းကလေပးတဲ့  အသင့်သံုးလ့ုိရတဲ့  လုပ်လေဆာင်Dျရေက်လေတွကို  သံုးတတ်လေစဖ့ုိ
ပြဖစ်ပါတယ်။  ဒါလေပမယ့်  အသင့်သံုးလ့ုိရတာပဲ  သံုးတတ်ပြပီး  ကိုယ့်ဘာသာ  မလုပ်တတလ်ေတာ့ဘူးဆိုရင်
လေရရှည်မှာ အဆင်လေပြပမှာမဟုတ်လ့ုိ အDုလုိသိသင့်တဲ့ အလေပြDDံလေတွကို လေကြကညက်လေအာင် အရင်လေပြပာလေနပြDင်း
ပြဖစ်ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြပီးလေတာ့ Bootstrap အလေကြကာင်းကို လေဖာ်ပြပပါလေတာ့မယ်။
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အခန်း (၃) – Bootstrap Intro

Bootstrap CSS Framework  ဟာ  Web Design  နဲ့  Web Development  လေလာကကို ကိုင်လှုပ်ပြပီး တစ်
လေDတ်ဆန်းသွားလေစDဲ့တဲ့  နည်းပညာတစ်Dုပါ။  Bootstrap  မတိုင်Dင်က  Web  Designer  လေတွ  Web
Developer လေတွဟာ HTML, CSS, JavaScript လေတွကို ကိုယ်တိုင် Dျရေလေရးပြပီးလေတာ့ ကိုယ့်စိတ်ကူးဉာဏ်ရှရိင်
ရှိသလုိ  ဝဘ်ဆိုက်လေတွကို  ဖန်တီးDဲ့ကြကပါတယ်။  Bootstrap  ထွက်လေပါ်လာပြပီး  လေနာက်မှာလေတာ့  ကိုယ်တိုင်
အကုန်လုပ်စရာ  မလုိလေတာ့ဘဲ  Bootstrap  က  လေပးထားတဲ့  အသင့်သံုး  Components  နဲ့  Layouts
လုပ်လေဆာင်Dျရေက်လေတွကို  အသံုးDျရေပြပီးလေတာ့ ဖန်တီးနိုင်လာကြကပါတယ်။ ကိုယ့်စိတ်ကူးဉာဏ်နဲ့  တီထွင်Dျရေင်ရင်
လည်း လံုးဝကွဲပြပား ဆန်းပြပားတဲ့ ဖန်တီးမှုလေတွထက် Bootstrap ကို အလေပြDပြပုထားတဲ့ ဖန်တီးမှုလေတွကို ပုိပြပီး
လေတာ့ လုပ်လာကြကပါတယ်။

Web Developer တစ်ဦးအလေနနဲ့ Bootstrap လေပါ်Dါစက မကြကိုက်ပါဘူး။ ဘာပြဖစ်လ့ုိလဲဆိုလေတာ့ ဒီလုိပါ။

တစ်ပြDား Software အမျရေ ို းအစားလေတွနဲ့ယှဉ်ရင် Web ရဲ့ အားသာDျရေက်ကလေတာ့ HTML, CSS, JavaScript ရဲ့
အကူအညီနဲ့ အကန့်အသတ်လေဘာင် လေတာလ်ေတာ်နည်းပြပီး စိတ်ကူးဉာဏ်ရှိရင်ရှိသလေလာက် ထူးပြDားဆန်းပြပား
တဲ့ User Interface လေတွဖန်တီးနိုင်ပြDင်းပဲ ပြဖစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၅-၂၀၁၀ ကြကားကာလဟာ Web ရဲ့ လေရwလေDတ်ပါ
ပဲ။  Web Designer  လေတွ  Web Developer  လေတွ အပြပိုင်အဆိုင် လက်စွမ်းလေတွပြပပြပီး တီထွင်လုိက်ကြကတာမှ
အပြပိုင်အဆိုင်ပါပဲ။  ဒါလေပမယ့်  အ့ဲဒီအားသာDျရေက်ကပဲ  Web  ရဲ့  အားနည်းDျရေက်လည်း  ပြဖစ်လေနပြပန်ပါတယ်။
စိတ်ကူးရှိသလို  ဖန်တီးလ့ုိရတာ မှန်လေပမယ့်၊ အကုန်ကိုယ့်ဘာသာ ဖန်တီးလေနရပါတယ်။ ထပ်Dါထပ်Dါ ပြပန်
ပြပီးလေတာ့ ဖန်တီးရပါတယ်။ တစ်လေယာက်ကို တစ်မျရေ ို းစီ ထွင်ကြကလေတာ့၊ သံုးတဲ့ User က၊ ဟိုလေနရာမှာတစ်မျရေ ို း၊
ဒီလေနရာမှာတစ်မျရေ ို း၊ မျရေက်စိလေတွ လည်ကြကပါတယ်။

Bootstrap  လေပါ်လာတဲ့အDါ သ့ူမှာ  User Interface  လေတတွည်လေဆာက်ဖ့ုိ အသင့်သံုးနိုင်တဲ့  Layouts  လေတွ
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Components လေတွ ပါဝင်လာပါတယ်။ လေတာလ်ေတာ်လေလး အဆင်လေပြပတဲ့အတွက် အDျရေနိ်တိုအတွင်း လူကြကိုက်
မျရေားပြပီး လူသံုးမျရေားသွားပါတယ်။ ဒီလေတာ့ ဟိုဝဘ်ဆိုက် ကြကည့်လုိက်လဲ ဒီပံုစံ၊ ဒီဝဘ်ဆိုက် ကြကည့်လုိက်လဲ ဒီ
ပံုစံ၊  ပံုစံတူလေတွ  မျရေားလာလေတာ့တာပါပဲ။  အ့ဲဒါကို  မကြကိုက်Dဲ့တာပါ။  မူလ  Web နည်းပညာရဲ့  လွပ်လွပ်လပ်
လပ် ဖန်တီးတဲ့အလေလ့အကျရေင့်လေတွ တစ်ပြဖည်းပြဖည်း နည်းပါးလေပျရောက်ကွယ်သွားပြပီလ့ုိ ပြမင်Dဲ့တာပါ။

အDျရေနိ်ကာလတစ်Dု  လေရာက်လာလေတာ့မှ  အ့ဲဒါကသာလျှင်  ပုိလေကာင်းတဲ့နည်းဆိုတာကို  သိလာDဲ့ရတာပါ။
အသုံးပြပုသူ  User  က ရှုDျရေင်စဖွယ်၊ သံုးDျရေင်စဖွယ်ပြဖစ်တာကို လုိDျရေင်လေပမယ့် အလွန်အမင်း ဆန်းပြပားတာကို
လေတာ့မလုိDျရေင်ပါဘူး။  Consistence  ပြဖစ်တာကို  လုိDျရေင်တာပါ။  သံုးရလွယ်ကူတာကို  လုိDျရေင်တာပါ။
Bootstrap  ထွက်လေပါ်လာပြပီးလေနာက်မှာလေတာ့  Menu  ရဲ့ဖဲွ့စည်းပံု၊ ပါဝင်တဲ့  Component  လေတွရဲ့ ဖဲွ့စည်းပံု၊
Layout ရဲ့ဖဲွ့စည်းပံု၊ ဒါလေတွဟာ Dပ်ဆင်ဆင်လေတွ ပြဖစ်လာလေတာ့ User အတွက်က လေတာလ်ေတာ် အဆင်လေပြပပါ
တယ်။ ဘယ်သွားသွား အလေရာင်အလေသွးနဲ့ ဖဲွ့စည်းပံုသာ ကွဲပြပားသွားမယ်၊ အသံုးပြပုနည်းက အသစ်အဆန်း
မဟုတ်လေတာ့ဘဲ သိရှိကျွမ်းဝင်ပြပီး ပြဖစ်တဲ့ ပံုစံကိုသာ ရရိှမှာပြဖစ်ပါတယ်။

ဒီသလေဘာသဘာဝလေကြကာင့်ပဲ  Bootstrap  ဟာ  လက်ရှိမှာလူသံုးအမျရေားဆုံး  နည်းပညာတစ်Dုပြဖစ်လေနတာပါ။
Bootstrap နဲ့ အပြပိုင် Foundation လုိ အလားတူ နည်းပညာလေတွ ရိှလေသးလေပမယ့် Bootstrap ကသာလျှင်
အဓိကနည်းပညာ  ပြဖစ်လာDဲ့ပါတယ်။  အDုလေနာက်ပိုင်းမှာ  Bootstrap  နဲ့  ရည်ရွယ်Dျရေက်တူလေပမယ့်
သလေဘာသဘာDျရေင်း  မတူလေတာ့တဲ့  Tailwind  လ့ုိလေDါ်တဲ့  နည်းပညာတစ်Dု  လေDတ်စားစ  ပြပုလေနပါတယ်။
Bootstrap  ကို  လေကျရော်ပြဖတ်ပြပီး  အဓိကနည်းပညာလေနရာကို  ယူသွားမလားဆိုတာလေတာ့  လေပြပာဖ့ုိလေစာပါလေသး
တယ်။ လေစာင့်ကြကည့်ကြကရဦးမှာပါ။

Bootstrap  ဟာ  လေလ့လာရလွယ်ကူတဲ့နည်းပညာတစ်Dုပါ။  HTML/CSS  အလေပြDDရံှိသူ  မည်သူမဆို  ကိုယ့်
ဘာသာ လေလ့လာအသံုးDျရေလ့ုိ ရနိုင်ပါတယ်။  Bootstrap Documentation  ဟာ ရှင်းလင်းပြပီး အစီအစဉ်ကျရေ
တဲ့အတွက် ဒီ Documentation နဲ့တင် လေလ့လာသူလေတွအတွက် လေတာ်လေတာ်အဆင်လေပြပလေနပါပြပီ။

- https://getbootstrap.com/docs

ဒါလေပမယ့်  Documentation  ဆိုတာ  ရှိသမျှအကုန်ပါလေအာင်  လေဖာ်ပြပရပါတယ်။  သင်ယူလေလ့လာ  ဖ့ုိထက်၊
လက်လေတွ့အသုံးDျရေDျရေနိ် လုိအပ်လာတဲ့အDါ ကိုးကားဖ့ုိအတွက် ပုိပြပီးလေတာ့သင့်လေတာ်ပါတယ်။ သင်ယူလေလ့လာ

https://getbootstrap.com/docs
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လေနတဲ့အDျရေနိ်မှာလေတာ့  လုိလိုမလုိလုိ  ရှိသမျှအကုန်ကြကည့်တယ်  ဆိုတဲ့နည်းဟာ  ထိလေရာက်တဲ့လေလ့လာမှု
မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုDျရေင်ပါတယ်။ အစပုိင်းမှာ အလေပြDDံကျရေတဲ့ သလေဘာသဘာဝလေတွကို နားလည်လေအာင်လုပ်၊ ပြပီး
တဲ့အDါ  အသံုးမျရေားတဲ့  လုပ်လေဆာင်Dျရေက်လေတွကို  ဦးစားလေပးပြပီး  လေရွးDျရေယ်လေလ့လာရတာပါ။  အလေပြDDံသလေဘာ
သဘာဝကို လေကာင်းလေကာင်းနားလည်ရင် အသံုးနည်းတဲ့ ကိစ္စလေတွက Dျရေက်ပြDင်းလုပ်စရာ မလုိပါဘူး။ လုိအပ်
လာလေတာ့မှ  ကြကည့်လုိက်လို့  ရနိုင်ပါတယ်။  အဆက်မပြပတ်  လေလ့လာရင်းအသံုးDျရေသွားတဲ့    Continuous  
Learning    စနစ်   ဆိုပါလေတာ့။  ဒီနည်းနဲ့သာ  ကလေန့လေDတ်လုိ  လေလ့လာစရာလေတွ  မဆုံးနိုင်လေအာင်  မျရေားလှတဲ့
အလေပြDအလေနမှာ  ထိထိလေရာက်လေရာက်  လေလ့လာအသံုးDျရေနိုင်မှာပါ။  ဒါလေကြကာင့်  ဒီစာအုပ်မှာ  HTML/CSS  လုိ
အလေပြDDံသလေဘာသဘာဝလေတွကို  အရင်ဦးစားလေပးလေဖာ်ပြပDဲ့ပြပီး၊  လေနာက်တစ်ဆင့်အလေနနဲ့  Bootstrap  ရဲ့
အလေရးကြကီးပြပီး အသံုးမျရေားမယ့် အလေကြကာင်းအရာလေတွကို လေရွးထုတ်လေဖာ်ပြပသွားမှာ ပြဖစ်ပါတယ်။

အလေပါ်မှာလေပးထားတဲ့ Link ကလေန Bootstrap Documentation ကိုသွားကြကည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် လေတွ့ရမယ့်
အလေDါ်အလေဝါ် အသံုးအနှုံးလေလးလေတွ ရိှပါတယ်။ ဒီအသံုးအနှုံးလေလးလေတွက သင့်တင့်တဲ့အလေတွ့အကြကုံ ရှိထား
ပြပီး Web Developer တစ်လေယာက်အတွက် အထူးအဆန်း မဟုတ်လေပမယ့်၊ အDုမှစလေလ့လာမယ့် သူအတွက်
လေတာ့ အထူးအဆန်း ပြဖစ်လေနနိုင်ပါတယ်။ အလေပြDDံသလေဘာသဘာဝကို  အရင်နားလည်လေအာင် လုပ်ရမယ်ဆို
တဲ့ လေလ့လာမှုလမ်းစဉ်နဲ့အညီ Bootstrap  ကိုလက်လေတွ့မလေလ့လာDင် ဒီအလေပြDDံအသံုးအနှုံးလေလးလေတွကို အ
ရင်ကြကိုပြပီး ရှင်းပြပထားDျရေင်ပါတယ်။

CSS Reset
ပြပီးDဲ့တဲ့အDန်းမှာ CSS အလေကြကာင်းလေပြပာတုံးက Browser Default Style ဆိုတဲ့ အသံုးအနှုံးတစ်Dု ပါသွားDဲ့ပါ
တယ်။  <h1> ဆိုရင်  စာလံုးကြကီးကြကီးနဲ့  ပြပလေပးတယ်။  <p> ဆိရုင်  တစ်Dုနဲ့တစ်Dု  နည်းနည်းDွာပြပီး  ပြပလေပး
တယ်။  <ul><li> ဆိုရင်  Bullet  စာရင်းနဲ့ပြပလေပးတယ်။  <a> ဆိရုင်  စာလံုးအပြပာလေရာင်နဲ့  Underline
တားပြပီးပြပလေပးတယ်။ စသပြဖင့် လုပ်လေဆာင်Dျရေက်လေတွကို  Browser Default Style လ့ုိလေDါ်တာပါ။ ကိုယ်လေရး
လေပးထားတာ မဟုတ်ဘဲ  Browser လေတွက မူလကတည်းက သတ်မှတ်ထားတဲ့  Default Style  လေတွ ပြဖစ်ပါ
တယ်။

ပြပဿနာက၊ အ့ဲဒီ  Default Style  လေတွဟာ တစ်ကယ်တမ်း အသံုးမဝင်ပြDင်း ပြဖစ်ပါတယ်။ သူကသာ Style
လုပ်လေပးထားတာ၊ လေပးထားတဲ့အတိုင်း  သံုးလ့ုိလည်း အဆင်မလေပြပပါဘူး။  အဆင်လေပြပတဲ့ပံုစံပြဖစ်လေအာင် ပြပန်
ပြပင်ပြပီး အပြမဲတမ်းလေရးရတာပဲ။ ပြပီးလေတာ့  Browser  တစ်Dုနဲ့တစ်Dု အ့ဲဒီ  Default Style  လေတွက မတူကြကပြပန်
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ဘူး။ နည်းနည်းကွဲကြကပြပန်တယ်။ ဒီလေတာ့ တစ်Dျရေ ို ့ Element လေတွရဲ့ လေဖာ်ပြပပံုရလဒ်က Browser တစ်Dုမှာပံုစံ
တစ်မျရေ ို း၊ လေနာက် Browser ကျရေလေတာ့ လေနာက်ပံုစံတစ်မျရေ ို း ပြဖစ်လေနတတ်ပါတယ်။ အမျရေားကြကီးကွာသွားတာလေတွ
ရှိသလုိ၊ နည်းနည်းလေလး မသိမသာ ကွာတာလေတွလည်း ရှိလေနပါတယ်။ 

CSS Reset  ဆိုတာ အ့ဲဒီလုိ  အသံုးမဝင်တဲ့အပြပင်  Browser  တစ်Dုနဲ့တစ်Dု  မတူဘဲကွဲပြပားလေနတဲ့  Default
Style လေတွကို ဖယ်ထုတ်ပစ်လုိက်တာပါ။ ကိုယ့်ဘာသာ လေရးလို့ရသလုိ၊ အသင့်လေရးထားပြပီးသား Reset ကုဒ်
လေတွကို ယူသံုးလ့ုိလည်း ရနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဘာသာ လေရးမယ်ဆိုရင် ဥပမာက ဒီလုိပါ -

HTML  ထဲမှာ  <h1><h2><ul><li> Element  လေတွထည့်ထားလေပးမယ့်  ရလဒ်ကိုကြကည့်လုိက်ရင်  ဘာ
Style  မှမပါလေတာ့ဘဲ  ရိုးရိုးစာလေတွလုိ  တန်းစီပြပီး  ပြပလေနတာကို  လေတွ့ရမှာပါ။  CSS  နဲ့ပဲ  <h1><h2> ရဲ့
font-weight တန်ဖုိးကို  normal လ့ုိသတ်မှတ်ပြပီး နဂိုပါလေနတဲ့  Bold ကို ပြဖုတ်လိုက်ပါတယ်။ <ul>
အတွက် list-style တန်ဖုိး none လ့ုိလေပြပာပြပီး နဂိုပါလေနတဲ့ Bullet လေတွကို ပြဖုတ်လုိက်ပါတယ်။ နဂိုပါ
လေနတဲ့  margin, padding လေတွ အကုန်  ပြဖုတ်လုိက်ပါတယ်။ ဒါလေကြကာင့်  Default Style  လေတွ အကုန်
ပြပုတ်သွားလို့ အားလံုးကို ရိုးရိုးစာလေတွလို တန်းစီပြပီးပြပလေနတာပါ။ ဒီသလေဘာကို CSS Reset လ့ုိလေDါ်ပြDင်း ပြဖစ်
ပါတယ်။
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ဒီ  Reset  ကုဒ်မျရေ ို းကို  ကိုယ့်ဘာသာ  လေရးစရာမလုိပါဘူး။  အသင့်လေရးပြပီးသားလေတွ  ရိှပါတယ်။  Element
အားလံုးအတွက်  တစ်Dုမကျရေန်  ကိုယ့်ဘာသာလေရးရင်  စုံမှာမဟုတ်ပါဘူး။  ဒါလေကြကာင့်လုိအပ်ရင်  အထပ်ထပ်
စမ်းထားပြပီးသား ပြပည့်စုံတဲ့  အသင့်သံုး  Reset  ကုဒ်လေတွကို အသုံးပြပုသင့်ပါတယ်။  Bootstrap  ကလေတာ့ အ
ရင် Version အလေဟာင်းလေတွမှာ normalize.css လ့ုိလေDါ်တဲ့ နည်းပညာကိုသံုးပါတယ်။ သူလည်း Reset တစ်
မျရေ ို းပါပဲ။ ဒါလေပမယ့် သူကလေတာ့ ရိှသမျှ Default Style လေတွကို အကုန်ပြဖုတ်မပြပစ်ဘဲ၊ <h1> ဆိုရင် လေDါင်းစီး
နဲ့တူလေအာင် Dပ်ကြကီးကြကီးပြပမယ်။ <ul> ဆို  Bullet နဲ့ပဲ ဆက်လက်လေဖာ်ပြပလေပးသွားမှာ ပြဖစ်ပါတယ်။ သူလုပ်
လေပးမှာက Browser မတူလ့ုိ ကွဲပြပားလေနတတ်တဲ့ အသွင်အပြပင်လေတွကို ညီသွားလေအာင် ညိှလေပးလုိက်မှာပါ။
ဒါလေကြကာင့် အကျရေဉ်းDျရေုပ်အလေနနဲ့ Reset   နဲ့   Normalize   ဆိုပြပီး နှစ်မျရေ ို းရှိတယ်။   Reset   က   Default Style   လေတွ  
အကုန်ရှင်းပြပစ်ပြပီး    Normalize   ကလေတာ့   Default Style   လေတွကို ညီလေအာင် ညှိလေပးလုိက်တယ်လ့ုိ မှတ်နိုင်ပါ  
တယ်။  Bootstrap  က လေနာက်ပုိင်း  Version  လေတွမှာ  Reboot  လ့ုိအမည်လေပးထားတဲ့  normalize.css  နဲ့
သလေဘာသဘာဝ ဆင်တူတဲ့ နည်းစနစ်ကို သံုးပါတယ်။

Vendor Prefix
CSS  နဲ့လုပ်လ့ုိရတာလေတွအမျရေားကြကီးပါ။  ပြပီးDဲ့တဲ့အDန်းမှာလည်း  လေပြပာDဲ့ပါတယ်။ ဒီလုပ်လေဆာင်Dျရေက်လေတွမှာ
အဆင့်အမျရေ ို းမျရေ ို းရှိပါတယ်။  လေဆွးလေနွးဆဲအဆင့်၊  စမ်းသပ်တဲ့အဆင့်၊  လက်လေတွ့အသုံးDျရေအဆင့်  စသပြဖင့်
အဆင့်ဆင့်  ရှိကြကပါတယ်။  ဒီစာအုပ်မှာ  လေဖာ်ပြပထားတာလေတွ  အားလုံးက  လက်လေတွ့အသံုးDျရေအဆင့်
လုပ်လေဆာင်Dျရေက်လေတွ ပြဖစ်ပါတယ်။ တစ်Dျရေ ို ့ စမ်းသပ်ဆဲအဆင့် CSS ရဲ့ လုပ်လေဆာင်Dျရေက်လေတွကို ထည့်သွင်း
အသုံးပြပုလုိရင် ဒီအတိုင်းသုံးလ့ုိ မရပါဘူး။ Vendor Prefix လ့ုိလေDါ်တဲ့ လေရးထံုးတစ်မျရေ ို းကို အသံုးပြပုရလေလ့ ရှိ
ပါတယ်။ ဥပမာ - ဒီလုိကုဒ်မျရေ ို းကို ရံဖန်ရံDါ လေတွ့ရနိုင်ပါတယ်။

 CSS 
p {
    background: yellow;
    background: linear-gradient(90deg, yellow, green);
    background: -moz-linear-gradient(90deg, yellow, green);
    background: -webkit-gradient(linear, top, yellow, green);
    background: -o-linear-gradient(90deg, yellow, green);
    background: -ms-linear-gradient(90deg, yellow,green);
}

ဒါကလေတာ့  Linear  Gradient  လုပ်လေဆာင်Dျရေက်ကို  စမ်းသပ်ဆဲအဆင့်မှာ  လေရးDဲ့ကြကရတဲ့ကုဒ်ပါ  (အDုလေတာ့
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လက်လေတွ့အသုံးDျရေလ့ုိ  ရလေနပြပီမုိ့လ့ုိ  ဒါမျရေ ို းလေတွ  မလုိလေတာ့ပါဘူး)။  background တစ်Dုထဲကိုပဲ  (၆)  Dါ
လေရးထားရပါတယ်။ ပထမဆုံးတစ်Dုမှာ  Background ကို ရိုးရိုး  Color  အလေနနဲ့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဒါ
လေကြကာင့် ဆက်လက်လေရးသားတဲ့  စမ်းသပ်အဆင့်ကုဒ်လေတွကို  Browser  က နားမလည်ရင်လည်း ကိစ္စမရှိပါ
ဘူး၊ ဒီ Color ကိုပဲအသုံးပြပု အလုပ်လုပ်သွားမှာပါ။ ဒီနည်းကို Fallback Style လ့ုိ လေDါ်ပါတယ်။ သံုးDျရေင်တာ
က ဆက်လက်လေရးသားထားတဲ့  စမ်းသပ်အဆင့် ကုဒ်လေတွပြဖစ်ပြပီး၊  အကယ်၍ အဆင်မလေပြပရင် ရိုးရိုး  Color
ကိုပဲသံုးမယ်ဆိုတဲ့ သလေဘာမျရေ ို း ပြဖစ်သွားပါတယ်။

Linear  Gradient  အတွက်  တစ်ကယ့လ်ေရးနည်းအမှန်က  linear-gradient() ပြဖစ်ပါတယ်။  ဒါကို
တစ်Dျရေ ို ့  Browser  လေတွက လုိက်နာတယ်။  တစ်Dျရေ ို ့  Browser  လေတွကပုိလေကာင်းတယ်ထင်တဲ့  နည်းကိုသံုး
တယ်။  ဒါလေကြကာင့်  Browser  တစ်Dုနဲ့တစ်Dု  ဒီအဆင့်မှာ  အလုပ်လုပ်ပံုမတူကြကပါဘူး။  ဒါလေကြကာင့်သံုးDျရေင်ရင်
သက်ဆိုင်ရာ  Browser  က  သတ်မှတ်ထားတဲ့  Prefix  လေတွ  လေရှ့ ကDံပြပီး  လေရးလေပးရပါတယ်။  တစ်ပြDား
Browser လေတွမှာ ဒီကုဒ်က အလုပ်လုပ်မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို လေပါ်လွင်သွားလေအာင်လ့ုိပါ။

-moz- Prefix နဲ့စတဲ့လုပ်လေဆာင်Dျရေက်လေတွက Mozilla Firefox Browser  အတွက်ပါ။ -webkit- Prefix
နဲ့စတဲ့ လုပ်လေဆာင်Dျရေက်လေတွကလေတာ့ Google Chrome နဲ့ Apple Safari Browser လေတွ အတွက်ပါ။ ဒီနှစ်Dု
က  Browser  အလေနနဲ့  မတူလေပမယ့် သံုးထားတဲ့  Rendering Engine  လေDါ်  HTML/CSS  ကုဒ်လေတွလေပါ်မှာ
အလေပြDDံပြပီး သင့်လေတာ်တဲ့ရလဒ်ကို  လေဖာ်ပြပလေပးတဲ့  နည်းပညာက အတူတူပဲမ့ုိလ့ုိပါ။ ဒီအလေကြကာင်းကို  ဒီလေနရာ
မှာ အကျရေယ်မDျဲရေ့လေတာ့ပါဘူး။ တစ်Dျရေ ို ့   Browser   လေတွက   Browser   သာမတူတာ၊   Rendering Engine   တူကြက  
တယ်လို့  အကျရေဉ်းDျရေုပ်  မှတ်နိုင်ပါတယ်။  -o- Prefix  က  Opera  Browser  အတွက်ပြဖစ်ပြပီးလေတာ့  -ms-
Prefix ကလေတာ့ Microsoft Internet Explorer အတွက်ပါ။

အDုလေနာက်ပုိင်းမှာ Google Chrome, Apple Safari, Opera, Brave, Microsoft Edge စတဲ့ Browser လေတွ
အားလံုးက သံုးထားတဲ့ Rendering Engine တူကြကပါတယ်။ မတူတာဆိုလ့ုိ Major Browser ထဲမှာ Firefox
တစ်Dုပဲ ကျရေန်လေတာ့တယ်လ့ုိလေတာင် ဆိုနိုင်ပါတယ်။ Vendor Prefix လေတွကိုလည်း အသံုးလေတာ့ နည်းလာကြက
ပါပြပီ။ ဒါလေပမယ့် အDျရေ ို ့လေနရာလေတွမှာ ဆက်သံုးလေနကြကရဆဲပါပဲ။  Vendor Prefix  ဆိုတဲ့အသံုးအနှုံးက ဘာကို
ဆိုလုိတာလဲဆိုတာကို သိလေစဖ့ုိနဲ့ ရံဖန်ရံDါ Vendor Prefix လေတွသံုးပြပီး လေရးထားတဲ့ကုဒ်လေတွကို လေတွ့တဲ့အDါ
သူတို့ရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို သိရှိလေစဖ့ုိအတွက် ထည့်သွင်းလေဖာ်ပြပပြDင်း ပြဖစ်ပါတယ်။
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Preprocessor
ပြပီးDဲ့တဲ့အDန်းမှာလည်း လေပြပာDဲ့ပါတယ်။ Web Document လေတွ တည်လေဆာက်ဖ့ုိအတွက် Style Language
မူကွဲလေတွ  နှစ်မျရေ ို းသံုးမျရေ ို း  မရှိဘဲ  CSS  တစ်မျရေ ို းတည်းသာ ရှိပါတယ်။  Language  အလေနနဲ့  မူကွဲမရှိလေပမယ့်
LESS လ့ုိလေDါ်တဲ့ နည်းပညာနဲ့ SASS လ့ုိလေDါ်တဲ့ Preprocessor နည်းပညာလေတွလေတာ့ ရှိပါတယ်။ Bootstrap
က အရင် Version အလေဟာင်းလေတွမှာ LESS ကိုသုံးပြပီး လေနာက်ပုိင်း Version လေတွမှာ SASS ကိုသံုးပါတယ်။

ဒီနည်းပညာလေတွက CSS မှာ မူလကမပါတဲ့ လေရးထံုးလေတွကို ပြဖည့်စွက်လေပးထားကြကပါတယ်။ ဥပမာ - LESS
ကိုအသံုးပြပုလေရးသားထားတဲ့ ဒီကုဒ်ကိုလေလ့လာကြကည့်ပါ။

 LESS 
@primary: blue;

button {
  background: @primary;
}

a {
  color: @primary;
}

@primary ဆိုတဲ့  Variable တစ်Dုနဲ့  blue ဆိုတဲ့  Color Value ကို သတ်မှတ်လေပး ထားလုိက်တာပါ။ ဒါ
လေကြကာင့် လေနာက်ပုိင်း လုိအပ်တဲ့လေနရာမှာ ပြပန်သံုးလ့ုိရသွားပါတယ်။ နမူနာအရ button ရဲ့ background
နဲ့  a ရဲ့  color တို့ဟာ blue ပြဖစ်သွားမှာပါ။  blue လ့ုိတိုက်ရိုက်မလေပးလေတာ့ဘဲ၊  blue တန်ဖုိးရှိလေနတဲ့
@primary ကိုလေပးလုိက်တာပါ။  ဒီနည်းကလေပးတဲ့  အားသာDျရေက်ကလေတာ့၊  အလေကြကာင်းအမျရေ ို းမျရေ ို းလေကြကာင့်
စိတ်ကူးလေပြပာင်းပြပီး အလေရာင် blue ကို မသံုးDျရေင်လေတာ့ဘူး purple လေပြပာင်းသံုးDျရေင်တယ်ဆိုရင် တစ်DုDျရေင်း
လုိက်ပြပင်ဖ့ုိ မလုိလေတာ့ပဲ @primary ရဲ့ တန်ဖုိးကို purple လ့ုိ လေပြပာင်းလေပးလုိက်ယံုပါပဲ။ @primary ကို
သံုးထားသမျှ လေနရာအားလံုး purple ပြဖစ်သွားမှာပါ။ ဒီလုိပါ -
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 LESS 
@primary: purple;

button {
  background: @primary;
}

a {
  color: @primary;
}

SASS နဲ့ဆိုရင် ဒီလုိလေရးရပါတယ်။

 SASS 
$primary: blue;

button {
  background: $primary;
}

a {
  color: $primary;
}

အတူတူပါပဲ။  Variable အပြဖစ်သတ်မှတ်ဖို့  @ ကိုမသံုးလေတာ့ဘဲ  $ ကိုသုံးသွားတာပဲ ကွာသွားပါတယ်။ တစ်
Dျရေ ို ့ Style Rule လေတွကို LESS မှာ ဒီလုိလည်း ပြပန်လေDါ်သံုးလ့ုိ ရပါလေသးတယ်။

 LESS 
.button {
  background: blue;
  color: white;
  padding: 6px 12px;
}

button {
  .button();
}

a {
  .button();
}
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.button မှာလေရးထားတဲ့  သတ်မှတ်Dျရေက်လေတွကို  button အတွက်ယူသုံးလုိက်သလုိ၊  a အတွက်လည်း
ယူသံုးလုိက်တာပါ။ ဒါလေကြကာင့် တူညီတဲ့  Rule လေတွကို တစ်Dါလေရးထားယံုနဲ့ လုိတဲ့လေနရာက ယူသံုးလ့ုိရသွား
သလို၊  ပြပင်ဖ့ုိလုိရင်လည်း  တစ်လေနရာမှာ  ပြပင်လုိက်ယံုနဲ့  ယူသံုးထားတဲ့လေနရာအားလံုးမှာ  သက်လေရာက်သွား
လေစမှာပဲ ပြဖစ်ပါတယ်။

အလားတူကုဒ်ကို SASS မှာ ဒီလိုလေရးရပါတယ်။

 SASS 
@mixin button {
  background: blue;
  color: white;
  padding: 6px 12px;
}

button {
  @include button;
}

a {
  @include button;
}

သူကလေတာ့  @mixin Keyword  ကိုသုံးပြပီး  Rule  လေတွကို  ကြကိုလေရးလေပးရပြပီး  ယူသံုးDျရေင်တဲ့လေနရာမှာ
@include နဲ့ ပြပန်ယူသုံးလုိက်တာပါ။

SASS  မှာ  SASS  နဲ့  SCSS  ဆိုပြပီးလေရးထုံးမူကွဲ  (၂)  မျရေ ို းရှိပါလေသးတယ်။ တစ်ကယ်လေတာ့ အDုနမူနာလေပးDဲ့တဲ့
ကုဒ်လေတွကို SCSS လ့ုိလေDါ်မှ ပုိမှန်ပါမယ်။ SASS လေရးထံုးအမှန်နဲ့ဆိုရင် ဒီလုိပြဖစ်မှာပါ။

 SASS 
@mixin button
  background: blue
  color: white
  padding: 6px 12px
button
  @include button

a
  @include button
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သိပ်မကွာပါဘူး။ Bracket လေတွ ပါပြDင်း/မပါပြDင်း နဲ့ Semi-colon လေတွ ပါပြDင်း/မပါပြDင်း ကွာသွားတာပါ။ နှစ်
မျရေ ို းလုံး ဘယ်လုိလေရးလေရး ကြကိုက်တဲ့နည်းကို သံုးပြပီးလေရးနိုင်ပါတယ်။ ဒါလေကြကာင့် SASS နဲ့ SCSS ဆိုတဲ့အသုံးအ
နှုံး (၂) မျရေ ို းလေတွ့ရင် မျရေက်စိမလည်ပါနဲ့။ အတတူူပါပဲ၊ လေရးထုံးနည်းနည်းလေလး ကွာသွားတာပါ။

ဒီနည်းပညာလေတွကိုသံုးပြပီးလေရးထားတဲ့ကုဒ်လေတွကို  တိုက်ရိုက်သံုးလ့ုိမရပါဘူး။  Browser  လေတွက  CSS  ကိုပဲ
နားလည်ကြကတာပါ။  LESS  လေတွ  SASS  လေတွကို  နားမလည်ကြကပါဘူး။  ဒါလေကြကာင့်  ဒီကုဒ်လေတွကို  Browser
နားလည်တဲ့  CSS  ပြဖစ်လေအာင် အရင်လေပြပာင်းလေပးရပါတယ်။ ဒီလုိမျရေ ို း  CSS    ပြဖစ်လေအာင်  အရင်ကြကိုလေပြပာင်းပြပီး  
လေတာ့မှသာ သံုးလ့ုိရတဲ့အတွက်   Preprocessor   နည်းပညာလေတွလ့ုိ လေDါ်ကြကတာပါ  ။

Preprocessor  နည်းပညာလေတရွဲ့ လေရးနည်းအလေသးစိတ်ကို  အDုတစ်Dါတည်းလေလ့လာဖ့ုိ မဟုတ်လေသးပါဘူး။
လုိအပ်လာလေတာ့မှ  ဆက်လက်လေလ့လာ  ကြကရမှာပါ။  ဒီစာအုပ်ရဲ့  လေနာက်ဆုံးDန်းမှာလေတာ့  Bootstrap  ကို
Customize  လုပ်လ့ုိရတဲ့  SASS  ကုဒ်တစ်Dျရေ ို ့ကို  နမူနာထည့်လေပးထားပါတယ်။  လေလာလေလာဆယ်မှာ
Preprocessor ဆိုတဲ့အသံုးအနှုံးကိုလေတွ့ရင် ဘာကိုလေပြပာလေနတာလဲဆိုတာ သိဖို့က အဓိကပါ။

CDN
Bootstrap အပါအဝင် CSS နည်းပညာလေတွ၊ JavaScript နည်းပညာလေတွ၊ Font နဲ့ Icon နည်းပညာလေတွကို
ပံုစံ (၃) မျရေ ို းနဲ့ ရယူအသံုးပြပုနိုင်လေလ့ ရိှပါတယ်။ Download, CDN နဲ့ NPM တို့ပြဖစ်ပါတယ်။

Download  ကလေတာ့  ရှင်းပါတယ်။  လေပးထားတဲ့ဖုိင်လေတွကို  Download  လုပ်ပြပီး  ကိုယ့်ပလေရာဂျရေက်ထဲမှာ
ထည့်သွင်းအသံုးပြပုပြDင်း ပြဖစ်ပါတယ်။ ဥပမာ ဒီလုိပါ -

<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css"> 

နမူနာအရ  bootstrap.min.css ဆိုတဲ့ဖုိင်က  css ဖုိဒါထဲမှာ  ရှတိယ်ဆိုတဲ့သလေဘာနဲ့  Path
လမ်းလေကြကာင်းလေပးပြပီး  Dျရေတိ်ဆက်ထားတာပါ။  ဒါလေကြကာင့်  bootstrap.min.css ဖုိင်ကို  ကြကိုတင်
Download ယူပြပီး css ဖုိဒါထဲမှာ ထည့်ထားလေပးဖို့ လုိအပ်မှာပြဖစ်ပါတယ်။
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CDN ကလေတာ့ ဖုိင်လေတွကို  Download လုပ်စရာမလုိဘဲ ဆာဗာကလေန တိုက်ရိုက်Dျရေတိ်သံုးတဲ့နည်း ပြဖစ်တယ်
လ့ုိ အတိုDျရေုပ် ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ ဒီလုိပါ -

<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.com/css/bootstrap.min.css">

နမူနာမှာ  bootstrap.min.css ဖုိင်ရဲ့  CDN  ဆာဗာလိပ်စာအပြပည့်စုံကိုလေပးပြပီး Dျရေတိ်ဆက်လုိက်တာ
ပါ။ နမူနာပြဖစ်ပါတယ်၊ တစ်ကယ်Dျရေတိ်ဖ့ုိဆိုရင် URL က ဒီထက်ပိုရှည်ပါလိမ့်မယ်။ Version နံပါတ်လေတွ ဘာ
လေတွ ပါလေသးလို့ပါ။

လုိအပ်တဲ့ဖုိင်လေတွကို  CDN ဆာဗာကလေနတိုက်ရိုက် Dျရေတိ်သံုးလုိက်ရင် လက်လေတွ့မှာ အကျရေ ို းရှိပါတယ်။ CDN
ဆိုတာ  Content  Distribution  Network  (သ့ုိ)  Content  Delivery  Network  ရဲ့  အတိုလေကာက်  ပြဖစ်ပါ
တယ်။  Google CDN, Microsoft  CDN, Cloudflare CND  စသပြဖင့်  CDN Network  လေတွ ရိှကြကပါတယ်။
Google တို့ Microsoft တို့က အသံုးမျရေားတဲ့ ဖုိင်လေတွကို အမျရေားအဆင်လေပြပလေစဖ့ုိအတွက် သူတို့ရဲ့ CDN ဆာဗာ
လေတွလေပါ်မှာ တင်ထားလေပးကြကပါတယ်။ CDN ဆာဗာလေတွဆိုတာ ကမ္ဘာအနှံ့မှာ ပြဖန့်ပြပီးလေတာ့ ထားကြကတာပါ။
ဒါလေကြကာင့်  အသုံးပြပုသူ    User    နဲ့အနီးဆုံးဆာဗာကလေန လုိတဲ့ဖုိင်လေတွကို Dျရေလေပးနိုင်မှာ ပြဖစ်ပါတယ်  ။ စင်ကာပူ
လေန အသံုးပြပုသူအတွက် လုိတဲ့ဖုိင်ကို စင်ကာပူ ဆာဗာကလေန Dျရေလေပးပြပီး၊ ရန်ကုန်ကလေန အသံုးပြပုသူအတွက်
လုိတဲ့ဖိုင်ကို ရန်ကုန်ဆာဗာကလေန Dျရေလေပးတဲ့ အလုပ်မျရေ ို းကို CDN ကလုပ်လေပးနိုင်ပါတယ်။

CDN ရဲ့ တစ်ပြDားအားသာDျရေက်လေတွလည်း ရှိပါလေသးတယ်။ ဒီလေနရာမှာလေတာ့ အကျရေယ်မDျဲရေ့နိုင်ပါဘူး။ လုိရင်း
အလေနနဲ့  CDN ဆာဗာလေတွက အသံုးပြပုသူ User နဲ့ အနီးဆုံး ဆာဗာကလေန ဖုိင်လေတွကိုDျရေလေပးနိုင်တယ်လ့ုိသာ
အတိုDျရေုပ် မှတ်ထားပါ။

NPM
NPM ကလေတာ့ Node Package Manager ရဲ့ အတိုလေကာက် ပြဖစ်ပါတယ်။ အရင်က JavaScript နည်းပညာ
လေတွအတွက်ပဲ သံုးကြကလေပမယ့် အDုလေတာ့ နည်းပညာအစုံအတွက် သံုးကြကပါတယ်။ CSS နဲ့ JavaScript နည်း
ပညာလေတွမှာ  Dependency  လ့ုိလေDါ်တဲ့  ဆက်စပ်လုိအပ်Dျရေက်လေတွ  ရှိကြကပါတယ်။  Bootstrap  ရဲ့အရင်
Version  လေတွမှာ  jQuery  လ့ုိလေDါ်တဲ့  JavaScript  နည်းပညာ လုိအပ်ပါတယ်။  jQuery  မပါရင်  Bootstrap
က အပြပည့်အဝ အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ ဒါလေကြကာင့် jQuery ဟာ Bootstrap အတွက် Dependency လ့ုိ ဆိုနိုင်
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ပါတယ်။ ဖုိင်လေတွကို ကိုယ့်ဘာသာ Download လုပ်မယ်ဆိုရင် Dependency လေတွကိုလည်း ကိုယ့်ဘာသာ
Download  ထပ်လုပ်ရပါတယ်။  Bootstrap  ကို  Download  လုပ်၊  ပြပီးရင်  jQuery  ကိုလည်း  ထပ်ပြပီး
Download  လုပ်ရမှာပါ။  NPM ကလေတာ့  Dependency    လေတွကို အလုိအလေလျှာက်    Download    လုပ်လေပးနိုင်  
တဲ့ နည်းပညာပြဖစ်ပါတယ်။ Command Line နည်းပညာပြဖစ်ပါတယ်။ ဥပမာ -

npm install bootstrap

ဒီ  Command က Bootstrap ကို  Download လုပ်လေပးပါလ့ုိ လေပြပာလုိက်တာပါ။ ထူးပြDားDျရေက်အလေနနဲ့  NPM
က  jQuery  အပါအဝင်  Bootstrap  ရဲ့  Dependency  လေတွကို  အလုိအလေလျှာက် တစ်Dါတည်း  Download
လုပ်လေပးသွားမှာ ပြဖစ်ပါတယ်။

NPM လုိနည်းပညာမျရေ ို းဟာလည်း ကျရေယ်ပြပန့်ပါတယ်။ ထံုးစံအတိုင်း ဒီအဆင့်မှာ ဘယ်လုိနည်းပညာမျရေ ို းလဲ
သိလေစဖ့ုိသာ  ရည်ရွယ်ပါတယ်။  NPM  နဲ့  ဖုိင်လေတွကို  လေဒါင်းလုိက်ရင်  လုိအပ်တဲ့  Dependency  လေတွကို
တစ်Dါတည်း အလုိအလေလျှာက် တွဲလေဒါင်းလေပးတယ်လ့ုိ အတိုDျရေုပ် မှတ်ထားလုိက်ပါ။ 

Minify
CSS  နည်းပညာလေတွ  JavaScript  နည်းပညာလေတွကို  တီထွင်ကြကသူလေတွက  ပံုစံနှစ်မျရေ ို းနဲ့  လေပးကြကလေလ့ရှိပါ
တယ်။ မူရင်းကုဒ် နဲ့ အ့ဲဒီကုဒ်ကို ကျရေုံ့သွားလေအာင် Dျရေုံ့ထားတဲ့ ကုဒ်ပြဖစ်ပါတယ်။ ကုဒ်လေတွကိုကျရေုံ့သွားလေအာင်
Dျရေုံ့လုိက်တဲ့လုပ်ငန်းကို    Minify   လုပ်တယ်လ့ုိ လေDါ်ပါတယ်  ။ Dျရေုံ့တယ်ဆိုတာ အမျရေားအားပြဖင့် ကုဒ်ထဲမှာပါတဲ့
Space လေတွ Indent လေတွ Comment လေတွကို ဖယ်ထုတ်လုိက်တာပါ။ ဒီ Space လေတွ Comment လေတွပါလ့ုိ
သာ ကုဒ်က ဖတ်ကြကည့်လ့ုိရနိုင်တာပါ။ ဒါလေကြကာင့်  Minify  လုပ်ထားတဲ့  ကုဒ်ကလေတာ့ ဘာလေတွလေရးထားလဲ
ဖတ်ကြကည့်လ့ုိ အဆင်လေပြပလေတာ့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ 

အကျရေဉ်းDျရေုပ်အားပြဖင့် လေရးထားတဲ့ကုဒ်ကိုလေလ့လာDျရေင်ရင် မူရင်းကုဒ်ကိုသုံးရမှာပြဖစ်ပြပီး၊ လက်လေတွ့အသံုးပြပုဖ့ုိ
အတွက်လေတာ့  Minify  ကုဒ်ကိုယူရမှာပါ။ Dျရေုံ့ထားတဲ့အတွက် ဖုိင်အရွယ်အစား လေသးသွားလ့ုိ  User အတွက်
Download လုပ်ရတာ ပုိပြမန်သွားမှာပြဖစ်ပါတယ်။ 
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မူရင်းကုဒ်နဲ့ Minify လုပ်ထားတဲ့ကုဒ် ကွဲပြပားအာင် ဖုိင်အမည်လေပးတဲ့အDါ လေနာက်ကလေန .min ဆိုတာလေလး
ထည့်လေပးလေလ့ရှိပါတယ်။ ဥပမာ  bootstrap.css ဆိရုင် မူရင်းကုဒ်ပြဖစ်ပြပီး  bootstrap.min.css
ဆိုရင် Minify လုပ်ထားတဲ့ ကုဒ်ဖုိင် ပြဖစ်နိုင်ပါတယ်။ 

လေပးထားတဲ့နမူနာမှာ မူရင်းကုဒ်နဲ့ Minify ကုဒ်တို့ရဲ့ ကွာပြDားပံုကို ယှဉ်တွဲလေလ့လာကြကည့်ပါ။

 Normal CSS  Minify CSS 
html {
  font-family: sans-serif;
  line-height: 1.15;
}

article, aside {
  display: block;
}

body {
  margin: 0;
  font-family: Roboto, Arial;
  font-size: 1rem;
  font-weight: 400;
  line-height: 1.5;
  color: #212529;
  text-align: left;
  background-color: #fff;
}

hr {
  box-sizing: content-box;
  height: 0;
  overflow: visible;
}

html{font-family:sans-
serif;line-
height:1.15}article,aside{disp
lay:block}body{margin:0;font-
family:Roboto,Arial;font-
size:1rem;font-
weight:400;line-
height:1.5;color:#212529;text-
align:left;background-
color:#fff}hr{box-
sizing:content-
box;height:0;overflow:visible}

ဒီအDန်းရဲ့ရည်ရွယ်Dျရေက်ကလေတာ့ အDုလုိအသုံးအနှုံးလေတွကို ကြကိုတင်ရှင်းလင်းထားပြDင်းအားပြဖင့် လေနာက်ပုိင်း
မှာ ဆက်လက်လေလ့လာရတာ ပုိမုိပြမန်ဆန်သွားလေစဖို့  ပြဖစ်ပါတယ်။ ကြကိုရှင်းမထားရင် ဘာကိုဆိုလုိမှန်း မသိ
တဲ့ အတိုလေကာက် အသံုးအနှုံးလေတွလေကြကာင့် လေနာက်ပုိင်းမှာ မျရေက်စိလည်လေနကြကမှာ စိုးလ့ုိပါ။
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အခန်း (၄) – CSS Components

Bootstrap  ကို  CSS  Components,  JavaScript  Components,  Layouts  စသပြဖင့်အပုိင်းလုိက်Dွဲပြပီး
လေလ့လာ သွားကြကပါမယ်။ ဒီအDန်းမှာ လေလ့လာမယ့် Components လေတွကလေတာ့ CSS Component လေတွပါ။
ရိုးရိုးလေလးလေပြပာရရင် ကြကိုတင်လေရးသားလေပးထားတဲ့ CSS ကုဒ်လေတွပါပဲ။ ဥပမာ - <a> Element လေတွကို CSS
နဲ့ Button ပံုစံလေလးလေတွ ပြဖစ်လေအာင် ကိုယ့်ဘာသာ လေရးမယ်ဆိုရင် ရပါတယ်။ ဒီလုိလေရးရမှာပါ။

 HTML 
<a href="#" class="first">Link Button</a>
<a href="#" class="second">Link Button</a>

 CSS 
a {

display: inline-block;
padding: 10px 20px;
color: white;
text-decoration: none;
border-radius: 5px;

}

.first {
background: blue;;

}

.second {
background: green;

}
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နမူနာအရ  <a> Element  နှစ်Dုလံုးအတွက်  padding လေတွ  border-radius လေတွ  သတ်မှတ်
လေပးလုိက်တဲ့အတွက်  Button  လေလးလေတွနဲ့  တူသွားပါတယ်။ ပြပီးလေတာ့မှ  အလေရာင်မတူDျရေင်လ့ုိ  သက်ဆိုင်ရာ
class အလုိက်  background လေတွ သတ်မှတ်လေပးထားတာပါ။ စမ်းကြကည့်လုိက်ရင် ရလဒ်က ဒီလုိပံုစံ
ပြဖစ်ပါလိမ့်မယ်။

အလားတူ ရလဒ်မျရေ ို းရဖ့ုိအတွက် Bootstrap ကိုအသံုးပြပုပြပီး အDုလုိ လေရးနိုင်ပါတယ်။
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CSS  ကုဒ်လေတွ ကိုယ့်ဘာသာ မလေရးလေတာ့ပါဘူး။  @import နဲ့  Bootstrap CSS  ဖုိင်ကို  Dျရေတိ်လေပးလုိက်ပြပီး
Element လေတွမှာ Bootstrap က သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း class ကို မှန်လေအာင်လေပးလုိက်ယံုနဲ့ လုိDျရေင်တဲ့
ရလဒ်ကို ရရိှပြDင်းပြဖစ်ပါတယ်။  Bootstrap  က CSS  ကုဒ်လေတွကို ကြကိုလေရးလေပးထားတဲ့အတွက်ကိုယ်က အDု
လုိ အသင့်ထည့် သံုးနိုင်ပြDင်း ပြဖစ်ပါတယ်။  Bootstrap    သလေဘာသဘာဝ အနှစ်Dျရေုပ်က ဒါပါပဲ။ သူက    CSS  
ကုဒ်လေတွ လေရးထားလေပးတယ်။ ကိုယ်က ယူသံုးနိုင်ပါတယ်။

Bootstrap  ကို  စတင်အသံုးပြပုနိုင်ဖ့ုိအတွက် နည်းလမ်းအမျရေ ို းမျရေ ို း  ရှိပါတယ်။ သ့ူဝဘ်ဆိုက်ကိုသွားပြပီးလေတာ့
Download ရယူနိုင်သလုိ NPM နဲ့လည်း Download ရယူနိုင်ပါတယ်။ CDN ကလေန တိုက်ရိုက်Dျရေတိ်ပြပီးလေတာ့
လည်း အသံုးပြပုလ့ုိရပါတယ်။ ဒီစာအုပ်မှာလေတာ့  Code Pen ကိုအသံုးပြပုပြပီး နမူနာလေတွ လေဖာ်ပြပလေနသလုိ စာ
ဖတ်သူကိုလည်း  Code  Pen  မှာပဲ  တစ်Dါတည်း  လုိက်လေရးစမ်းလေစလုိတဲ့အတွက်  CDN  ကလေန တိုက်ရိုက်
Dျရေတိ်ဆက် အသံုးပြပုတဲ့နည်းကို သံုးပါမယ်။

CDN  ကလေန Dျရေတိ်Dျရေင်ရင်  နည်းလမ်းနှစ်မျရေ ို းနဲ့  Dျရေတိ်နိုင်ပါတယ်။  တစ်နည်းကလေတာ့  HTML  ထဲမှာ  အDုလုိ
<link> Element ကိုသုံးပြပီး Dျရေတိ်နိုင်ပါတယ်။

 HTML 
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/ 
dist/css/bootstrap.min.css">

လေနာက်တစ်နည်းအလေနနဲ့ အထက်ကနမူနာမှာသုံးDဲ့သလုိ CSS ထဲမှာ @import နဲ့ Dျရေတိ်ပြပီးသံုးနိုင်ပါတယ်။

 CSS 
@import("https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/
bootstrap.min.css");

ဒီလေနရာမှာ Version နံပါတ်ကိုသတိထားပါ။ နမူနာလေပးထားတဲ့  Bootstrap ဖုိင်လိပ်စာမှာ 5.1.3  လ့ုိပါလေနပါ
တယ်။ ဒီစာလေရးလေနစဉ်မှာ  ထွက်ထားတဲ့  လေနာက်ဆုံး  Version  ပါ။  စာဖတ်သူက  လက်လေတွ့စမ်းသပ်စဉ်မှာ
လေနာက်ဆုံးလေရာက်ရှိလေနတဲ့    Version   ကိုလေလ့လာပြပီး အ့ဲဒီ    Version   ကို အသံုးပြပုသင့်ပါတယ်  ။  Bootstrap ရဲ့
Documentation မှာပဲ ကြကည့်လိုက်လ့ုိ ရပါတယ်။
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- https://getbootstrap.com/

ဆက်လက်ပြပီး  Bootstrap  ရဲ့  Component  နမူနာလေတွ စတင်လေလ့လာပါလေတာ့မယ်။  Code Pen  မှာ  CDN
ကဖုိင်ကို <link> လေတွ @import လေတွနဲ့လေတာင်Dျရေတိ်စရာမလိုပါဘူး။ Pen Setting ရဲ့ CSS Section မှာ
ကိုယ်သံုးDျရေင်တဲ့ ဖုိင်ကို ကြကိုထည့်လေပးထားလ့ုိရပါတယ်။ ဒီလုိပါ –

Setting ရဲ့  CSS Section ကိလုေရွးလုိက်ရင် Preprocessor, Reset, Vendor Prefix စသပြဖင့် Option လေတွ့
ကို လေတွ့ ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါလေတွအလေကြကာင်းကို ကြကိုလေပြပာပြပထားပြပီးသားပါ။ ဒါလေပမယ့် ကိုယ့်ဘာသာ အ့ဲဒီနည်း
ပညာလေတွ တစ်DုDျရေင်းလေရွးလေပးစရာ မလုိပါဘူး။ Bootstrap ကို သံုးမှာမ့ုိလုိ့  Bootstrap ထဲမှာ ဒါလေတွအကုန်
ပါပြပီးသားပါ။  External  Stylesheets  ဆိုတဲ့  လေနရာမှာသာ  Bootstrap  CSS  ဖုိင်တည်လေနရာကို  ထည့်
လေပးလုိက်ရင်ရပါပြပီ။ 

ထည့်ရမယ့်လိပ်စာကို လေဖာ်ပြပလေပးလိုက်ပါတယ်။ ကူးလေရးမယ့်အစား Bootstrap Documentation မှာ သွား
ရှာပြပီး ထည့်လေပးလုိက်သင့်ပါတယ်။ ကူးလေရးမယ်ဆိုရင်၊ ရှည်တဲ့အတွက် စာလံုးလေတွကျရေန်ပြပီး မှားနိုင်လ့ုိ နည်း
နည်းဂရုစိုက်လေပးပါ။

https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css

https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css
https://getbootstrap.com/
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ဒီလိုထည့်သွင်းပြပီးပြပီဆိုရင်လေတာ့  Bootstrap  Component  နမူနာလေတွ  စတင်လေရးသား  စမ်းသပ်လ့ုိရပါပြပီ။
တစ်Dါတည်း လက်လေတွ့လုိက်လုပ် ကြကည့်လေစDျရေင်ပါတယ်။ မDက်သလုိ လေပျရော်ဖုိ့လည်းလေကာင်းပါတယ်။ လွယ်
လွယ်လေလးနဲ့ ရလဒ်လေတွ့ပြမင်ရမှာ မ့ုိလ့ုိပါ။ 

Alerts
Alert  Component  ဟာ  အသုံးဝင်တဲ့  Component  တစ်Dုပါ။  ဝဘ်ဆိုက်နဲ့  User  Interface  လေတွ
တည်လေဆာက်တဲ့အDါ User ကို အသိလေပးစာ၊ သတိလေပးစာလေလးလေတွ ပြပDျရေင်တဲ့အDါ သံုးကြကပါတယ်။ အလုပ်
တစ်Dု ပြပီးသွားလေကြကာင်း အသိလေပးမယ်။ Error တက်သွားလေကြကာင်း သတိလေပးမယ် စသပြဖင့်ပါ။ alert Class
ကို သံုးရပါတယ်။ ဒီလုိပါ။

<div class="alert alert-success">
    Successfully completed something
</div>

ဒါဆိုရင်  သပ်သပ်ရပ်ရပ်  အလေရာင်Dျရေယ်ပြပီး  ပြပလေပးတဲ့  Alert  Box  ပံုစံလေလးတစ်Dုကို  ရရှိမှာပြဖစ်ပါတယ်။
Bootstrap မှာ Color Class လေတွရှိပါတယ်။ နမူနာမှာပါတဲ့  alert-success ဟာ Color Class တစ်Dု
ပြဖစ်ပါတယ်။ တစ်ပြDား Color Class လေတရွှိပါလေသးတယ်။

• primary
• secondary
• success
• danger
• warning
• info
• light
• dark

alert-success ရဲ့ success လေနရာမှာ လေပးထားတဲ့ Color Class လေတွထဲက ကြကိုက်တာနဲ့ အစားထုိး
ပြပီး သံုးလ့ုိရပါတယ်။ အDုလုိ နမူနာလေလးတစ်Dျရေ ို ့ စမ်းကြကည့်လုိက်ပါ။
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alert Class ကိုသံုးထားလ့ုိ Alert Box လေလးလေတွနဲ့ ပြပတာDျရေင်းတူလေပမယ့် Color Class မတူလ့ုိ အလေရာင်
လေလးလေတွ  ကွဲပြပားသွားတာကို  လေတွ့ ရမှာပါ။  Bootstrap  နဲ့  ဒါမျရေ ို းလေလးလေတွကို  အလွယ်တကရူရှိနိုင်တာပါ။
Color Class   လေလးလေတွကို မှတ်ထားလေပးပါ။ လေနာက်ပုိင်းမှာ DဏDဏ အသုံးပြပုရမှာပါ  ။

List Groups
ဆက်လက်လေလ့လာDျရေင်တာကလေတာ့  List  Group  ပြဖစ်ပါတယ်။  သူလည်း  အသံုးမျရေားပါတယ်။  <ul> တို့
<ol> တို့လုိ  Bullet/Number  List  လေတွကို  App  လေတွမှာလေတွ့ရလေလရ့ှိတဲ့  Block  List  လေလးပြဖစ်လေအာင်
ဖန်တီးလေပးပါတယ်။ ဒီလိုလေရးရပါတယ်။

 HTML 
<ul class="list-group">

<li class="list-group-item">Item One</li>
<li class="list-group-item">Item Two</li>
<li class="list-group-item">Item Three</li>
<li class="list-group-item">Item Four</li>
<li class="list-group-item">Item Five</li>

</ul>
တစ်ကယ်လေတာ့  <ul> လေတွ  <ol> လေတွမှ မဟုတ်ပါဘူး၊  မည်သည့်  Element  ကိုမဆို  သံုးလုိ့ရပါတယ်။
ပင်မ Element မှာ list-group Class လေပးပြပီး အတွင်းထဲက Item လေတွမှာ list-group-item ကို
လေပးဖ့ုိသာလုိပါတယ်။  ရလဒ်ကိုကြကည့်လုိက်မယ်ဆိုရင်  အDုလုိ  သပ်သပ်ရပ်ရပ်  လေဘာင်Dတ်လေပးထားတဲ့
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Block List လေလးနဲ့ ပြပလေပးတာကို လေတွ့ရမှာ ပြဖစ်ပါတယ်။

Item  လေတွထဲက တစ်Dုကို  လေရးွထားတဲ့ပံုစံ  (သ့ုိမဟုတ်)  ဦးစားလေပးလေဖာ်ပြပတဲ့  ပံုစံ  ပြဖစ်လေစDျရေင်ရင်  active
Class ကိုသံုးနိုင်ပါတယ်။ active Class ပါသွားတဲ့ Item ကို Highlight လုပ်ပြပီးပြပလေပးတာပါ။ 

 HTML 
<ul class="list-group">

<li class="list-group-item">Item One</li>
<li class="list-group-item active">Item Two</li>
<li class="list-group-item">Item Three</li>
<li class="list-group-item">Item Four</li>
<li class="list-group-item">Item Five</li>

</ul>

ရလဒ်ကိုကြကည့်လုိက်မယ်ဆိုရင် အDုလုိပံုစံပြဖစ်ပါလိမ့်မယ်။
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active Class  ပါသွားတဲ့  Item  ကို  Highlight  လုပ်ပြပီးပြပလေပးတာပါ။  active ကိုမသံုးဘဲ လေစာလေစာက
လေပြပာDဲ့တဲ့ Color Class လေတွကို သံုးမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်။ ဒီလုိပါ –

နမူနာမှာ  list-group-item-success ကို  သံုးပြပထားပါတယ်။  success အစား  နှစ်သက်ရာ
Color Class နဲ့အစားထုိးပြပီးစမ်းကြကည့်နိုင်ပါတယ်။ 
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Tables
Bootstrap  Documentation  ကိုသွားကြကည့်လိုက်ရင်  Table  ကို  Component  စာရင်းထဲမှာ  လေတွ့ရမှာ
မဟုတ်ပါဘူး။ Content စာရင်းထဲမှာ ထည့်ထားပါတယ်။ ဒါလေပမယ့် Table ဟာလည်းပဲ Component တစ်
Dုအလေနနဲ့ အသံုးမျရေားပါတယ်။ သူ့အတွက် Class ကလည်း အထူးမှတ်စရာ မလုိပါဘူး။ table ဆိုတဲ့ Class
ကိုပဲ သံုးရတာပါ။ ဒီလုိပါ – 

 HTML 
<table class="table">

<tr>
<th>ID</th>
<th>Name</th>
<th>Age</th>

</tr>
<tr>

<td>1</td>
<td>Alice</td>
<td>22</td>

</tr>
<tr>

<td>2</td>
<td>Bob</td>
<td>23</td>

</tr>
</table>

table နဲ့အတူ ပူးတွဲပြပီးသံုးကြကလေလ့ရှိတဲ့  Class  လေတွလေတာ့ ရှိပါတယ်။  table-striped နဲ့  table-
bordered တို့ကို အသံုးမျရေားကြကပါတယ်။ table-striped က Row လေတွကို ပြပတဲ့အDါ တစ်လေကြကာင်း
လေကျရော်စီ  အလေရာင်Dွဲပြပလေစဖို့  ပြဖစ်ပါတယ်။ အသံုးဝင်ပါတယ်။ ပါဝင်တဲ့အDျရေက်အလက်မျရေားတဲ့  Table  လေတွမှာ
အ့ဲဒီလုိDွဲပြပမှသာ အDျရေက်အလက်လေတွကို  ဖတ်ရတာ အဆင်လေပြပလေစမှာ ပြဖစ်ပါတယ်။  table-bordered
ကလေတာ့ Table ကို လေဘာင် အပြပည့်Dတ်ပြပီး ပြပလေစDျရေင်တဲ့အDါ သံုးဖ့ုိပါ။ မပြဖစ်မလေန ထည့်လေပးရမှာ မဟုတဘ်ဲ
လုိအပ်ရင်သံုးဖ့ုိ ပြဖစ်ပါတယ်။ စမ်းကြကည့်လုိက်မယ်ဆိုရင် ရလဒ်ကို အDုလုိလေတွ့ပြမင်ရမှာပါ။
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နမူနာမှာ  table-striped နဲ့  table-bordered တို့ကိုပါထည့်ပြပထားပါတယ်။ မပါဘဲလည်း စမ်း
ကြကည့်သင့်ပါတယ်။ ဒီလေတာ့မှ ဘာကွာလဲဆိုတာကို လက်လေတွ့ပြမင်သွားမှာပါ။ Table နဲ့ပက်သက်ပြပီး လုပ်လ့ုိ
ရတာလေတွ  အမျရေားကြကီးရှိပါတယ်။  ဒါလေပမယ့်  ဒီလေနရာမှာ  အသံုးမျရေားမယ့်  လုပ်လေဆာင်Dျရေက်လေလးလေတွကိုသာ
လေရွးမှတ်ပါ။ Table မှာလည်း Color Class လေတွသံုးလ့ုိရပါတယ်။ ဒီလုိပါ –

နမူနာမှာလေပးထားတဲ့ table-dark ရဲ့ dark လေနရာမှာ တစ်ပြDား Color Class နဲ့အစားထိုးပြပီး စမ်းကြကည့်
လ့ုိရပါတယ်။
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Forms
Form  ဟာလည်းပဲ  Documentation  မှာသွားကြကည့်ရင်  Component  စာရင်းထဲမှာ  မပါပါဘူး။  သီးပြDား
လေDါင်းစဉ်တစ်Dုနဲ့ Dွဲလေပးထားပါတယ်။ ဒီလေနရာမှာလေတာ့ တစ်Dါတည်းပဲ တွဲပြပီးလေဖာ်ပြပပါမယ်။ သ့ူမှာ လေရးစရာ
နဲ့ မှတ်စရာနည်းနည်းလေတာ့ မျရေားပါတယ်။ ဒီလုိပါ –

 HTML 
<form>

<div class="mb-3">
<label for="name">Name</label>
<input type="text" id="name" class="form-control">

</div>
<div class="mb-3">

<label for="address">Address</label>
<textarea id="address" class="form-control"></textarea>
<div class="form-text">Enter your full address</div>

</div>
<div class="mb-3">

<label for="gender">Gender</label>
<select id="gender" class="form-select">

<option>Male</option>
<option>Female</option>

</select>
</div>
<button class="btn btn-primary">Submit Form</button>

</form>

ပထမဆုံး <div> မှာ လေပးထားတဲ့ mb-3 Class ကို သတိပြပုပါ။ Margin Bottom သတ်မှတ်လုိက်တာပါ။
တစ်Dုနဲ့တစ်Dု နည်းနည်းကွာသွားလေစဖို့အတွက်ပါ။ အသံုးဝင်တဲ့ Utility Class ပြဖစ်ပါတယ်။ အရင် Version
လေတွမှာ  form-group လ့ုိလေDါ်တဲ့  Class  တစ်Dုပါလေပမယ့်  Bootstrap 5  မှာ  မပါလေတာ့တာကို  လေတွ့ရပါ
တယ်။ ဒါလေကြကာင့်  Input Group  လေတွ တစ်Dုနဲ့တစ်Dု  ကွာသွားလေစဖ့ုိ  mb Class  ကိုပဲ  သံုးရလေတာ့မှာပါ။  3
လေနရာမှာ 1-5 ကြကိုက်တဲ့တန်ဖုိး လေပြပာင်းလေပးကြကည့်ပါ။ အဓိက Input သံုးမျရေ ို းပြဖစ်တဲ့  Text Input, Textarea
နဲ့  Select တို့ကို နမူနာလေပးထားပါတယ်။ Text Input နဲ့  Textarea တို့အတွက်  form-control ဆိုတဲ့
Class ကိုသုံးပါတယ်။ Select အတွက်လည်း form-control ကိုပဲ သံုးလ့ုိရပါတယ်။ ဒါလေပမယ့် Select
Box မှန်းလေပါ်လွင်လေစတဲ့ Down Arrow လေလးလေနာက်ဆုံးမှာ ပါလေစDျရေင်လ့ုိ form-select ဆိုတဲ့ Class ကို
သံုးထားတာကို သတိပြပုရမှာ ပြဖစ်ပါတယ်။
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နမူနာမှာ  form-text Class  ကိုသံုးထားတဲ့  Element  တစ်Dုပါလေသးတာကိုလည်း  လေတွ့ရနိုင်ပါတယ်။
ဘာကိုလေရးပြဖည့်ရမှာလဲရှင်းပြပတဲ့ ရှင်းလင်းDျရေက်လေလးလေတွ တွဲထည့်ဖို့အတွက် သင့်လေတာ်ပါတယ်။ လေနာက်ဆုံး
တစ်Dုပြဖစ်တဲ့  Button  ကလေတာ့  ဟိုးအလေပါ်မှာလည်း  တစ်Dါလေတွ့Dဲ့ဖူးပြပီးသားပါ။  btn Class  ကိုသံုးပြပီး
primary လေနရာမှာ တစ်ပြDား Color Class လေတွကို လုိအပ်ရင် သံုးနိုင်ပါတယ်။ ရလဒ်ကို စမ်းကြကည့်လုိက်
မယ်ဆိုရင် အDုလုိလေတွ့ရမှာပါ။

လေနာက်ထပ်ပြဖည့်စွက်လေလ့လာသင့်တာကလေတာ့  Input  Group  လ့ုိလေDါ်တဲ့  လုပ်လေဆာင်Dျရေက်ပြဖစ်ပါတယ်။
Input လေတွကို Button လေတွ၊ စာလေတွနဲ့ ပူးတွဲပြပီး ကြကည့်လေကာင်းလေအာင် ပြပတဲ့လုပ်လေဆာင်Dျရေက်မျရေ ို းပါ။

 HTML 
<form>

<div class="input-group mb-3">
<input type="text" class="form-control">
<button class="btn btn-secondary">Search</button>

</div>
<label for="email">Enter Your Gmail Address</label>
<div class="input-group mb-3">

<input type="text" id="email" class="form-control">
<span class="input-group-text">@gmail.com</span>

</div>
</form>
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နမူနာမှာ <div> ရဲ့  Class ကို  input-group လ့ုိ သတ်မှတ်လေပးထားတာကို သတိပြပုပါ။ နမူနာနှစ်မျရေ ို း
လေပးထားပါတယ်။ ပထမတစ်Dုက Text Input နဲ့ Button ကို Input Group ထဲမှာ ထည့်လိုက်တဲ့အDါ ပူးတွဲ
ပြပီး  ကြကည့်လေကာင်းလေအာင်  ပြပလေပးမှာပါ။  Button  မဟုတ်ဘဲ ရိုးရိုးစာကို  Input  နဲ့တွဲပြပDျရေင်တယ်ဆိုရင်လေတာ့
input-group-text Class  သတ်မှတ်ထားတဲ့  Element  ကိုသုံးတယ်ဆိုတာကို  လေတွ့ရနိုင်ပါတယ်။
စမ်းကြကည့်လုိက်ရင် ရလဒ်ကဒီလုိပြဖစ်မှာပါ။

input-group-text Class သတ်မှတ်ထားတဲ့ Element ကို Input ရဲ့လေရှ့မှာထားလ့ုိရသလုိ လေနာက်မှာ
ထားလ့ုိလည်း ရပါတယ်။ လေရှ့လေနာက်နှစ်Dုထည့်Dျရေင်လည်း ရပါတယ်။ လေရှ့မှာDျရေည်းပဲနှစ်Dု၊ လေနာက်မှာDျရေည်းပဲ
နှစ်Dုထည့်Dျရေင်ရင်လည်း ရတာပါပဲ။ အမျရေ ို းမျရေ ို းစမ်းကြကည့်နိုင်ပါတယ်။

Bootstrap 5 Alpha 3 ကျရေလေတာ့မှ စပါလာတဲ့ Floating Label လုပ်လေဆာင်Dျရေက်ကိုလည်း ပြဖည့်စွက် လေဖာ်ပြပ
Dျရေင်ပါတယ်။ Bootstrap မှာ ဒီလုပ်လေဆာင်Dျရေက်က အDုမှပါလေပမယ့် လက်လေတွ့ပလေရာဂျရေက်လေတွမှာ လူသံုးမျရေား
လေနပြပီးသားပါ။  Google  ရဲ့  Material Design  လ့ုိလေDါ်တဲ့  လေနာက်ထပ် ဒီဇုိင်းနည်းပညာ တစ်Dုကလေနလာတဲ့
လုပ်လေဆာင်Dျရေက်ပါ။  Android  Mobile  App  လေတွမှာ  ဒီလုပ်လေဆာင်Dျရေက်ကို  မကြကာDဏလေတွ့ရနိုင်ပါတယ်။
ပထမ Input အတွင်းထဲမှာ Label ကရှိလေနပြပီး Input မှာ Focus ပြဖစ်သွားလေတာ့မှသာ Label လေလးက လေနရာ
ဖယ်လေပးတဲ့ သလေဘာနဲ့ အလေပါ်လေရw့ပြပီး ပြပလေပးတဲ့ လုပ်လေဆာင်Dျရေက်ပြဖစ်ပါတယ်။ အDုလုိလေရးရပါတယ်။
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 HTML 
<div class="form-floating mb-3">
  <input type="text" class="form-control" id="name"
         placeholder="Your Name">
  <label for="name">Your Name</label>
</div>
<div class="form-floating">
  <input type="text" class="form-control" id="email"
         placeholder="Email Address">
  <label for="email">Email Address</label>
</div>

ပင်မ Element မှာ form-floating Class ပါဝင်ပြပီး Input လေတွမှာ placeholder Attribute ပါတာ
ကို  သတိပြပုပါ။  Placeholder  ကို  အရင်ပြပပြပီး  Focus  ပြဖစ်လေတာ့မှ  <label> ကို  လေပြပာင်းပြပလေပးမှာ ပြဖစ်ပါ
တယ်။ Placeholder မပါဘဲလည်း စမ်းကြကည့်နိုင်ပါတယ်။

Button Groups & Pagination
Button Group ကို  Toolbar  ပံုစံ  Button  လေတွစုဖဲွ့ပြပီး သပ်သပ်ရပ်ရပ်ပြပလေစလိုတဲ့အDါ သံုးနိုင်ပါတယ်။ သူ
ကလေတာ့ မှတ်ရလွယ်ပါတယ်။ ထူးထူးဆန်းဆန်း မဟုတ်ပါဘူး။ btn-group ထဲမှာ btn လေတွကို စုစည်း
လေပးလုိက်တာပါပဲ။ ဒီလုိပါ –
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 HTML 
<div class="btn-group">

<a href="#" class="btn btn-primary">Left</a>
<a href="#" class="btn btn-primary">Center</a>
<a href="#" class="btn btn-primary">Right</a>

</div>

<button> Element  ကိုမသံုးဘဲ  <a> Element  လေတွကို သံုးထားတာကို သတိပြပုပါ။ ကိုယ့်လုိအပ်Dျရေက်
လေပါ်မူတည်ပြပီး ကြကိုက်တဲ့  Element ကိုသုံးပါ။ သံုးလ့ုိရပါတယ်။ btn လေတွမှာ Color Class လေတွသံုးတဲ့အDါ
Background  Color  နဲ့  ပြပလေပးတာကို  လေတွ့Dဲ့ကြကပြပီး  ပြဖစ်ပါလိမ့်မယ်။  Background  Color  နဲ့မဟုတ်ဘဲ
Border Color နဲ့ပြပလေစDျရေင်ရင်လည်းရပါတယ်။ ဒီလုိလေရးရပါတယ် –

 HTML 
<div class="btn-group">

<a href="#" class="btn btn-outline-primary">Left</a>
<a href="#" class="btn btn-outline-primary">Center</a>
<a href="#" class="btn btn-outline-primary">Right</a>

</div>

Pagination ဆိုတာကလေတာ့ Content လေတွမျရေားလို့ Dွဲပြပီးပြပတဲ့အDါ 1, 2, 3, 4 စသပြဖင့် လုိDျရေင်တဲ့စာမျရေက်နှာ
ကို  သွားလ့ုိရတဲ့  Dလုပ်လေလးလေတွပါ။ လေတွ့ဖူးကြကပါလိမ့်မယ်။ သူက  Button Group  နဲ့  လေရးသားပံု မတူလေပ
မယ့်  လေဖာ်ပြပပံုဆင်တူပါတယ်။  ဒါလေကြကာင့်  တစ်Dါတည်းအတွဲလိုက်  ထည့်ကြကည့်Dျရေင်ပါတယ်။  <ul><li>
<a>  တို့ကို အသံုးပြပုပြပီး အDုလုိလေရးရပါတယ်။

 HTML 
<ul class="pagination">

<li class="page-item">
<a href="#" class="page-link">1</a>

</li>
<li class="page-item">

<a href="#" class="page-link">2</a>
</li>
<li class="page-item">

<a href="#" class="page-link">3</a>
</li>

</ul>
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<ul> အတွက်  pagination Class  ကိုသတ်မှတ်လေပးရပါတယ်။  <li> အတွက်  page-item ကို
သတ်မှတ်လေပးရပြပီး <a> အတွက် page-link ကို သတ်မှတ်လေပးရပြDင်း ပြဖစ်ပါတယ်။ မှတ်စရာ (၃) Dုပြဖစ်
သွားလေပမယ့် မှတရ်လေတာ့ မDက်လှပါဘူး။ ဒါလေတွအားလုံးကို လေပါင်းပြပီး အDုလုိ နမူနာစမ်းကြကည့်နိုင်ပါတယ်။

Cards
Card Component ကလေတာ့ တစ်Dျရေ ို ့ စုဖဲွ့ပြပီး အတွဲလိုက်ပြပရမယ့်အDျရေက်အလက်လေတွ ပြပဖ့ုိအတွက် သုံးရတဲ့
Component ပါ။ လေDါင်းစဉ်၊ စာကိုယ်၊ Dလုပ်၊ လင့်၊ ပံု စသပြဖင့် သင့်လေတာ်သလုိ တွဲဖက်လေဖာ်ပြပဖ့ုိ လုိအပ်ရင်
သံုးရတာပါ။ အသံုးဝင်ပါတယ်။ လေDါင်းစဉ်၊  စာကိုယ်နဲ့  Dလုပ်တစ်Dုပါတဲ့  Card  တစ်Dုကို  အDုလုိဖန်တီးယူ
နိုင်ပါတယ်။

 HTML 
<div class="card">

<div class="card-body">
<h5 class="card-title">Card Title</h5>
<p>Some card content</p>
<a href="#" class="btn btn-primary">More...</a>

</div>
</div>
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ပင်မ Element မှာ card Class ကို သတ်မှတ်လေပးရပြပီး၊ ကျရေန်တဲ့ လေDါင်းစဉ်လေတွ စာကိုယ်လေတွ အကုန်လံုးကို
card-body ထဲမှာ အကုန်စုထည့် လေပးလုိက်တာပါ။ လေDါင်းစဉ်အတွက်  card-title Class  ကိုသံုးပါ
တယ်။ card-subtitle လည်း လုိအပ်ရင်သံုးလုိ့ရပါလေသးတယ်။ Dလုပ်ကိုလေတာ့ btn Class ပဲသံုးထား
ပြပီး Link လေတွထည့်Dျရေင်ရင် card-link Class ကို btn အစားသံုးနိုင်ပါတယ်။ စမ်းကြကည့်လုိက်ရင် ရလဒ်
ကို အDုလုိလေတွ့ပြမင်ရမှာပါ –

Card အတွင်းထဲမှာ Header, Body နဲ့ Footer ဆိုပြပီး အပုိင်းလုိက်Dွဲထည့်Dျရေင်ရင်လည်း ထည့်လ့ုိရပါတယ်။

 HTML 
<div class="card">

<div class="card-header">
<strong>Card Header</strong>

</div>
<div class="card-body">

Some card content
</div>
<div class="card-footer">

<small>Card Footer</small>
</div>

</div>
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card-header, card-body, card-footer Class လေတွကို သ့ူလေနရာနဲ့သူ သံုးလေပးလုိက်တာပါ။
စမ်းကြကည့်လုိက်မယ်ဆိုရင် အDုလုိ အပိုင်းလုိက်Dွဲပြပီးလေဖာ်ပြပလေပးတဲ့ ရလဒ်ကိုရရှိမှာပြဖစ်ပါတယ်။

List လေတွ Table လေတွ Image လေတွကိုလည်း Card နဲ့တွဲပြပီး သံုးDျရေင်ရင် သံုးလ့ုိရပါလေသးတယ်။ ဒီလုိပါ –
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နမူနာမှာ list-group Component ကို Card ထဲမှာ ထည့်သံုးထားပါတယ်။ list-group-flush
Class  ကို  တွဲလေပးထားတာသတိပြပုပါ။  list-group မှာ  လေဘးလေဘာင်လေတွကို  မပါလေစDျရေင်ရင်  သံုးရတဲ့
Class ပြဖစ်ပါတယ်။ List မှာ လေဘးလေဘာင်လေတွပါလေနရင် Card ရဲ့လေဘာင်နဲ့လေရာပြပီး နှစ်ထပ်ပြဖစ်သွားရင် ကြကည့်
မလေကာင်းလ့ုိ ဒီ  Class ကို တွဲထည့်လေပးထားတာပါ။ Card လေတွကို အလေရာင်လေတွDွဲပြပီး သံုးDျရေင်ရင်လေတာ့  bg,
text, border စတဲ့ Utility Class လေတွကို သံုးနိုင်ပါတယ်။ ဒီလုိပါ –

နမူနာမှာ  bg-primary ကိုသုံးပြပီး  အလေရာင်လေပြပာင်းထားပါတယ်။  တစ်ပြDား  Color  Class  လေတွထဲက
နှစ်သက်ရာကို  သံုးနိုင်ပါတယ်။ လေနာက်Dံ အလေရာင်ထည့်ထားလေတာ့ စာလေတွမဲလေနရင် ဖတရ်တာအဆင်မလေပြပ
လ့ုိ text-light ကိုသံုးထားပါတယ်။ သူလည်းပဲ လုိအပ်ရင်တစ်ပြDား Color Class လေတွ သံုးနိုင်ပါတယ်။ 

လေနာက်Dံအလေရာင် အပြပည့်မထည့်လိုပဲ  Border  လေလာက်ကိုပဲအလေရာင်လေပြပာင်းရင်လည်း ကြကည့်လို့လေကာင်းပါ
တယ်။  border-success လုိ  Class  မျရေ ို းထည့်ပြပီး  စမ်းကြကည့်နိုင်ပါတယ်။  ထံုးစံအတိုင်း  success
အစား နှစ်သက်ရာ Color Class နဲ့သံုးလုိ့ရနိုင်ပါတယ်။
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Navs & Tabs
ဆက်ကြကည့်မှာကလေတာ့  Tab UI  အလေကြကာင်းပါ။ အသံုးဝင်ပြပီး လေနရာတိုင်းမှာ လေတွ့ပြမင်ရတဲ့လုပ်လေဆာင်Dျရေက်
တစ်Dု ပြဖစ်ပါတယ်။  Bootstrap  ကလေတာ့  Navs  လ့ုိလေDါ်ပါတယ်။ သူလည်းပဲ  <ul><li><a> ကိုသုံးရပါ
တယ်။ ဒီလိုပါ –

 HTML 
<ul class="nav nav-tabs">

<li class="nav-item">
<a href="#" class="nav-link active">All User</a>

</li>
<li class="nav-item">

<a href="#" class="nav-link">All User</a>
</li>
<li class="nav-item">

<a href="#" class="nav-link">All User</a>
</li>

</ul>

မှတ်စရာမျရေားလေပမယ့် မှတ်ရလွယ်ပါတယ်။ ပင်မ <ul> အတွက် nav nav-tabs ဆိုတဲ့  Class လေတွကို
လေပးရပြပီး  <li> လေတွအတွက်  nav-itemကိုလေပးရပါတယ်။ <a> လေတွအတွက်လေတာ့  nav-link Class
ကို သတ်မှတ်လေပးရပါတယ်။ active Class ကလေတာ့ လက်ရှိ လေရးွထားသကဲ့သ့ုိ လေဖာ်ပြပလေစလုိတဲ့ တစ်Dုမှာ
သတ်မှတ်လေပးရတာပါ။ စမ်းကြကည့်ရင် ရလဒ်ကို အDုလုိလေတွ့ရမှာ ပြဖစ်ပါတယ်။
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နမူနာမှာ  Tab လေတွက ဘယ်ဘက်တစ်ပြDမ်းမှာ စုဖဲွ့ပြပီး လေနရာယူထားတာပါ။  Screen အပြပည့် လေနရာယူလေစ
Dျရေင်ရင်လေတာ့ nav-fill Class ကို သံုးလေပးနိုင်ပါတယ်။

 HTML 
<ul class="nav nav-tabs nav-fill">

...
</ul>

nav-tabs အစား nav-pills ကိုလည်း သံုးနိုင်ပါတယ်။ 

 HTML 
<ul class="nav nav-pills">

… 
</ul>

တူညီတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်လေပမယ့်  Tab UI  ပံုစံလေတာ့ မဟုတ်လေတာ့ပါဘူး။  Item လေလးလေတွက လေထာင့်လေကွး
Pill Box လေလးလေတွပုံစံ ပြဖစ်သွားတာပါ။ 



Bootstrap – လိမေု - တိမေု - ရှင်း – အDန်း (၄) – CSS Components 110

ဒီလေနရာမှာ  သတိပြပုရမှာကလေတာ့၊  လက်ရှိလေလ့လာလေနတာဟာ  Tab  UI  လေတွ  Pill  UI  လေတရွဲ့  လေဖာ်ပြပပံု
အသွင်အပြပင်ကိုသာ  လေလ့လာလေနပြDင်းပြဖစ်ပါတယ်။  လက်လေတွ့အလုပ်လုပ်ဖ့ုိကလေတာ့  JavaScript  နဲ့
ဆက်စပ် နည်းပညာလေတွ လုိအပ်ပါလေသးတယ်။ CSS Dျရေည်းသက်သက်နဲ့ အလုပ်လုပ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။

Badge
တစ်လက်စထဲ  Notification  လေတွမှာ  လေတွ့ရလေလရ့ှိပြပီး  Count  အလေရအတွက်  လေဖာ်ပြပရာမှာသံုးလေလ့ရှတိဲ့
Component  လေလးတစ်Dုကို  ဆက်ကြကည့်ကြကပါမယ်။  Bootstrap  က  Badge  လ့ုိလေDါ်ပါတယ်။ စမ်းလက်စ
Tab နဲ့ အDုလုိတွဲပြပီး စမ်းကြကည့်နိုင်ပါတယ်။

 HTML 
<ul class="nav nav-tabs">

<li class="nav-item">
<a href="#" class="nav-link active">

All User
<span class="badge bg-primary rounded-pill">20</span>

</a>
</li>
… 

</ul>

<span> Element  မှာ  badge  Class  သံုးလေပးလုိက်တာပါ။  အလေရာင်အတွက်  bg နဲ့အတူ  နှစ်သက်ရာ
Color Class  ကို တဲွသုံးနိုင်ပါတယ်။ နမူနာမှာလေပးထားတဲ့  rounded-pill ကလေတာ့ ပုိဝုိင်းသွားလေအာင်



Bootstrap – လိမေု - တိမေု - ရှင်း – အDန်း (၄) – CSS Components 111

ထည့်လေပးထားတာပါ။  မထည့်လည်းရပါတယ်။  rounded-pill မပါရင်လေတာ့  လေဖာ်ပြပပံုက  နည်းနည်း
လေလးလေထာင့် ပုိဆန်လေနမှာပါ။ မိမိနှစ်သက်ရာကို အသံုးပြပုနိုင်ပါတယ်။ သ့ူလေဖာ်ပြပပံုက ဒီလုိပြဖစ်မှာပါ –

ဒါလေလးကလည်း အလေသးအဖဲွ့လေလးလေပမယ့် အသုံးဝင်တဲ့ လုပ်လေဆာင်Dျရေက်တစ်Dု ပြဖစ်ပါတယ်။

Navbar or Menubar
ဒီအDန်းမှာ  လေလ့လာမယ့်  Component  လေတွထဲမှာ  လေနာက်ဆုံးတစ်Dုအလေနနဲ့  Menubar  အသံုးပြပုပုံကို
လေလ့လာကြကပါမယ်။  Menubar  ဆိုတာ ပလေရာဂျရေက်တိုင်းမှာ  လုိအပ်တဲ့လုပ်လေဆာင်Dျရေက်တစ်Dု  ပြဖစ်ပါတယ်။
Bootstrap  မှာ  Navbar  လ့ုိလေDါ်ပါတယ်။ တစ်ကယ်လေတာ့  Navbar  ရဲ့  အလုပ်လုပ်ပံု  ပြပီးပြပည့်စုံဖ့ုိအတွက်
JavaScript လုိပါတယ်။ JavaScript Component လေတွအလေကြကာင်းကို လေနာက်တစ်Dန်းကျရေလေတာ့မှ သပ်သပ်
လေပြပာမှာပါ။ ဒီမှာထည့် မလေပြပာလေသးပါဘူး။ ဒါလေကြကာင့် JavaScript မလိုတဲ့လေဖာ်ပြပပံုကိုပဲ မှတ်ထားလေပးပါ။

Navbar တစ်Dုရရှိဖ့ုိအတွက် ပင်မ Element မှာ Class (၄) Dု လေပးဖို့ လုိပါတယ်။ navbar, navbar-
expand-{size} navbar-{textcolor}, bg-{color} တို့ပြဖစ်ပါတယ်။  နမူနာမှာ  ပင်မ
Element  အလေနနဲ့  <nav> ကိုသုံးပါမယ်။  Navigation Menu  ပြဖစ်လ့ုိ  <nav> နဲ့ပုိသင့်လေတာ်တဲ့အတွက်
<nav> ကို သံုးထားလေပမယ့် <div> သံုးရင်လည်း ရပါတယ်။ 
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 HTML 
<nav class="navbar navbar-expand-sm navbar-dark bg-primary">

<div class="container-fluid">
<a href="#" class="navbar-brand">App Title</a>
<ul class="navbar-nav">

<li class="nav-item">
<a href="#" class="nav-link active">Home</a>

</li>
<li class="nav-item">

<a href="#" class="nav-link">About</a>
</li>

</ul>
</div>

</nav>

navbar-expand-{size} အတွက်  navbar-expand-sm လ့ုိလေပးထားပါတယ်။  sm ဆိုတာ
Screen  ရဲ့  Size  ကိုလေပြပာတာပါ။ တစ်ပြDား  lg, md စသပြဖင့်  Size  လေတွရှိပါလေသးတယ်။  Layouts  အDန်း
လေရာကလ်ေတာ့မှ  ဒီအလေကြကာင်းလေတွ  လေပြပာပြပပါမယ်။  လေလာလေလာဆယ်လေတာ့  လေပးထားတဲ့အတိုင်းပဲ  စမ်းကြကည့်
လေပးပါ။  စာလေတွကို  အပြဖူလေရာင်လေဖာ်ပြပလေစDျရေင်လ့ုိ  navbar-light ကိုသုံးထားပြပီး  လေနာက်Dံအလေရာင်
အတွက်ကလေတာ့ bg နဲ့အတူ ကြကိုက်တဲ့ Color Class ကို တဲွသုံးလ့ုိရပါတယ်။ စမ်းကြကည့်လုိက်ရင် ရလဒ်က
ဒီလိုပြဖစ်မှာပါ –
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အထဲမှာ  container-fluid လ့ုိလေပးထားတဲ့  <div> တစ်ထပ်  ပါလေသးတာကို  သတိပြပုပါ။  အ့ဲဒီ
အလေကြကာင်းကိုလည်း Layouts အလေကြကာင်း လေပြပာလေတာ့မှ ရှင်းပြပပါမယ်။ အDုလေတာ့ လေပးထားတဲ့အတိုင်းပဲ စမ်း
ကြကည့်လေပးပါ။ အထဲမှာ  navbar-brand Class  ကိုသံုးထားတဲ့  <a> Element  တစ်Dု ပါပါတယ်။ ကိုယ့်
App ရဲ့အမည်ကိုသတ်မှတ်လေပးဖ့ုိအတွက် သံုးရတဲ့ Class ပြဖစ်ပါတယ်။ ဆက်လက်ထည့်သွင်းထားတဲ့ Menu
ရဲ့ဖဲွ့စည်းပံုကလေတာ့  ပြပီးDဲ့တဲ့  Tab  မှာတုံးက  လေရးသားပံုနဲ့အတူတူပါပဲ။  nav  nav-tabs အစား
navbar-nav ကိုသုံးလေပးရတာတစ်Dုပဲ ကွာမှာပြဖစ်ပါတယ်။

လက်ရှိလေဖာ်ပြပDဲ့သမျှလေတွထဲမှာ  အရှုပ်ဆုံး  Component  ပြဖစ်ပါတယ်။  ဒါလေတာင်  အတတ်နိုင်ဆုံး  မလုိတာ
လေတွDျရေန်ပြပီး  မပြဖစ်မလေန  လုိတာလေတွDျရေည်းပဲ  လေရးွလေပးထားတာပါ။  Navbar  နဲ့ပက်သက်ပြပီး  လေနာက်ထပ်
အသုံးဝင်နိုင်တဲ့ လုပ်လေဆာင်Dျရေက်ကလေတာ့ sticky-top လုပ်လေဆာင်Dျရေက်ပြဖစ်ပါတယ်။

 HTML 
<nav class="navbar navbar-expand-sm sticky-top navbar-dark bg-primary">

… 
</nav>

တစ်Dျရေ ို ့  App လေတွမှာ လေတွ့ဖူးပါလိမ့်မယ်။  Scroll  ဆွဲလုိက်တဲ့အDါ ဟိုးအလေပါ်က Bar  က လေပျရောက်မသွားဘဲ
အလေပါ်ဆုံးမှာ  အပြမဲတမ်းလေဖာ်ပြပလေနတဲ့  လုပ်လေဆာင်Dျရေက်မျရေ ို းပါ။  အ့ဲဒါကို  Sticky  Top  လ့ုိ  လေDါ်တာပါ။  စမ်း
ကြကည့်နိုင်ဖ့ုိအတွက် CSS နည်းနည်း လေရးထည့်လေပးရပါမယ်။
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နမူနာ  body ရဲ့  height ကို  2000px လ့ုိလေပးလုိက်တဲ့အတွက်  Screen  မှာ မဆန့်လေတာ့လ့ုိ  Scrollbar
လေပါ်လာပါလိမ့်မယ်။ Scroll  ဆွဲကြကည့်လုိက်ရင် Navbar က လေပျရောက်မသွားဘဲ လေနရာမှာအပြမဲတမ်း ရိှလေနတာ
ကို လေတွ့ ရမှာ ပြဖစ်ပါတယ်။

အDုဆိုရင် ဒီအDန်းမှာလေဖာ်ပြပDျရေင်တဲ့ Component လေတွစုံသွားပါပြပီ။ ဒီလေလာက်လေလ့လာမိပြပီဆိုရင် Bootstrap
ရဲ့ အကူအညီနဲ့ လက်လေတွ့အသံုးဝင်တဲ့ App UI လေတွကို ပြမန်ပြမန်ဆန်ဆန်နဲ့ အလွယ်တစ်ကူ ရရိှနိုင်တယ်ဆို
တာကို  သတိပြပုမိလေလာက်ပါပြပီ။  တစ်Dျရေ ို ့  အသံုးနည်းတဲ့  Component  လေတွလေတာ့  Dျရေန်ထားDဲ့ပါတယ်။  မ
လုိအပ်ဘဲ မှတ်စရာလေတွ မျရေားပြပီး  လေရာကုန်မှာစိုးလ့ုိပါ။  ဒီလေလာက် အစ ရသွားပြပီဆိုရင် ကျရေန်လေနတာလေတွက
ကိုယ့်ဘာသာ ဆက်ကြကည့်သွားလ့ုိ ရလေနပါပြပီ။

JavaScript  နဲ့တွဲသုံးဖုိ့လုိတဲ့  Component  လေတွရှိပါလေသးတယ်။  လေနာက်တစ်Dန်း  Dွဲပြပီးလေတာ့  ဆက်လက်
လေဖာ်ပြပလေပးမှာပါ။  Layouts  နဲ့ပက်သက်တဲ့အလေကြကာင်းလေတွ၊ အသံုးဝင်တဲ့  Utility Classes  အလေကြကာင်းလေတွနဲ့
Icons လေတွအလေကြကာင်းလည်း လေပြပာဖ့ုိကျရေန်ပါလေသးတယ်။ လေနာက်အDန်းလေတွမှာ သ့ူလေနရာနဲ့သူ ဆက်ပြပီးလေတာ့
လေဖာ်ပြပလေပးသွားပါမယ်။
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အခန်း (၅) – JavaScript Components

Bootstrap မှာ JavaScript ကို အသံုးပြပုထားတဲ့ Components လေတွ ပါပါတယ်။ JavaScript အလေကြကာင်းမ
သိရင်လည်း  ကိစ္စမရှိပါဘူး။  Bootstrap  က  JavaScript    ကုဒ်လေတွ  လေရးစရာမလုိဘဲ  သ့ူရဲ့    JavaScript  
Components    လေတွကို  အသံုးပြပုလို့  ရလေအာင်  စီစဉ်လေပးထားပါတယ်  ။  ပထမဆုံးအလေနနဲ့  JavaScript
Component လေတွကို စမ်းသပ်အသံုးပြပုနိုင်ဖ့ုိ  Bootstrap JavaScript ဖုိင်ကို  CDN ကလေန Dျရေတိ်လေပးဖ့ုိ လုိပါ
လိမ့်မယ်။ CSS တုံးကလုိပဲ Codepen ရဲ့ Setting ထဲက JS Section မှာ ထည့်ထားလေပးလုိက်ရင် ရပါတယ်။
External Scripts မှာ ဒီလိပ်စာကို ထည့်လေပးရမှာပါ။

https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/
bootstrap.bundle.min.js
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Setting ထဲမှာ မထည့်ဘဲ HTML ကုဒ်ထဲမှာ ထည့်သံုးDျရေင်ရင် အDုလုိထည့်လ့ုိရပါတယ်။

 HTML 
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/ 
dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

<script> Element ရဲ့ src Attribute တန်ဖုိးမှာ CDN ဖုိင်လိပ်စာကို လေပးလုိက်ရတာပါ။

ဖုိင်အမည်က  bootstrap.bundle.min.js ပါ။  Bundle  ဆိုတဲ့အသံုးအနှုံး  အလေကြကာင်းလေလး ထည့်
လေပြပာDျရေင်ပါတယ်။  Bootstrap  အလုပ်လုပ်ဖ့ုိအတွက်  အရင်  Bootstrap  Version  လေတွမှာ  JavaScript
Library  နှစ်Dုလုိပါတယ်။  jQuery  နဲ့  Popper  လ့ုိလေDါ်ကြကတဲ့  နည်းပညာလေတွပါ။  Bootstrap  5  မှာလေတာ့
jQuery မလုိအပ်လေတာ့ပါဘူး။ ဒါလေပမယ့်  Popper လေတာ့ လုိပါလေသးတယ်။ တစ်ကယ်တမ်း ထည့်မယ်ဆိုရင်
Popper  နဲ့  Bootstrap  ဆိုပြပီး ဖုိင်နှစ်Dု ထည့်ရမှာပါ။ ဒီလေတာ့မှ ပြပည့်စုံပြပီး အလုပ်လုပ်မှာပါ။ အ့ဲဒါကို နှစ်Dု
ထည့်စရာမလုိဘဲ  တစ်Dုထဲနဲ့  ပြပီးသွားလေအာင်  Bootstrap  က  Bundle  ဆိုပြပီး  လေပါင်းလေပးထားပါတယ်။  ဒါ
လေကြကာင့်  Bundle    ဖုိင်ကိုသံုးလုိက်ရင်    Bootstrap    အပြပင်    Popper    ပါ  တစ်Dါတည်း  ပါဝင်သွားတယ်   လ့ုိ
နားလည်ရမှာ ပြဖစ်ပါတယ်။ 

- https://getbootstrap.com/

Dropdowns
JavaScript  Component  လေတွထဲမှာ  ပထမဆုံးလေလ့လာDျရေင်တာကလေတာ့  Dropdown  ပြဖစ်ပါတယ်။  နှိပ်
လုိက်လေတာ့မှ လေပါ်လာတဲ့ Menu လေလးလေတွပါ။ နှိပ်ရတဲ့Dလုပ်အလေနနဲ့ <button> <a> စသပြဖင့် ကြကိုက်တဲ့
Element နဲ့တွဲသံုးလ့ုိရပါတယ်။ ဒါလေကြကာင့် သူ့ကို Menubar လုိ လေနရာမျရေ ို းမှာသာမက နှိပ်လိုက်မှလေပါ်လာတဲ့
Menu လုိအပ်တဲ့ မည်သည့်လေနရာမှာမဆို သံုးလ့ုိရပါတယ်။ လေရးနည်းက ဒီလုိပါ -

 HTML 
<div class="dropdown">

<button class="btn btn-primary dropdown-toggle" 
  data-bs-toggle="dropdown">Send Now</button>

<ul class="dropdown-menu">

https://getbootstrap.com/
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<li><a href="#" class="dropdown-item">Send Now</a></li>
<li><a href="#" class="dropdown-item">Save Draft</a></li>
<li><a href="#" class="dropdown-item">Preview</a></li>

</ul>
</div>

သံုးရတဲ့  Class  နည်းနည်းမျရေားပါတယ်။  ပထမဆုံးအလေနနဲ့  ပင်မ  Element  မှာ  dropdown Class  ကို
သတ်မှတ်လေပးရပါတယ်။  အထဲမှာ  Dလုပ်တစ်Dုနဲ့  List  တစ်Dုပါပါတယ်။  Dလုပ်အတွက်  dropdown-
toggle Class  ကို  သတ်မှတ်လေပးထားပြပီး  List  အတွက်  dropdown-menu ကို  သတ်မှတ်လေပးထားပါ
တယ်။ ပြပီးလေတာ့မှ List ထဲက <a> Element လေတွမှာ dropdown-item Class ကို လေပးလိုက်ရင် ပြပည့်စုံ
သွားပါပြပီ။ ဒါက အသွင်အပြပင်ပဲ ရှိပါလေသးတယ်။ တစ်ကယ် အလုပ်မလုပ်လေသးပါဘူး။ နှိပ်လုိက်မှ လေပါ်လာတဲ့
အလုပ်ကို  လုပ်လေပးဖ့ုိအတွက်  data-bs-toggle=dropdown ဆိုတဲ့  Attribute  ကိုထည့်လေပးရပါ
တယ်။  Bootstrap  က  JavaScript  ကုဒ်လေတွ  လေရးစရာမလုိဘဲ  JavaScript Component  လေတွကို  သံုးလ့ုိ
ရလေအာင် လုပ်လေပးတယ်ဆိုတာ အ့ဲဒီလုိ  Attribute  လေတွနဲ့  လုပ်လေပးထားတာပါ။ ဒီ  Attribute  ပါရင် ကိုယ်
ဘက်က  ကုဒ်လေတွထပ်လေရးလေပးရာ  မလုိလေတာ့ဘဲ၊  နှိပ်လိုက်ရင်  Dropdown  Menu  ကို  ပြပရမယ်ဆိုတာ
Bootstrap က သိသွားပါပြပီ။

ရလဒ်နမူနာမှာ  <hr> Element တစ်Dုကိုသံုးပြပီး  dropdown-divider Class  သတ်မှတ်လေပးထားတာ
ကိုလည်း သတိပြပုပါ။ ဒီလို သတ်မှတ်လေပးထားတဲ့အတွက်  Menu အတွင်းမှာ  Item လေတွကို ပုိင်းပြDားပြပီး ပြပ
လေပးတာကို လေတွ့ရပါမယ်။ လေနာကတ်စ်Dုအလေနနဲ့ထပ်စမ်းကြကည့်Dျရေင်ရင် Dark Menu ကိုစမ်းကြကည့်ပါ။
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ကျရေန်တဲ့ကုဒ်လေတွအတူတူပါပဲ  Dလုပ်က  btn-dark ပြဖစ်သွားပြပီး  Dropdown Menu  မှာ  dropdown-
menu-dark ဆိုတဲ့  Class  တစ်Dုထပ်ပါသွားတာပါ။  ဒီနည်းနဲ့  Bootstrap  ရဲ့  Dropdown
လုပ်လေဆာင်Dျရေက်ကို  Menubar  လေတွ၊  Toolbar  လေတွ၊  Form လေတွနဲ့ တစ်ပြDားလုိအပ်တဲ့ လေနရာလေတွမှာ ထည့်
သံုးလ့ုိ ရပါတယ်။

Collapses
Collapse ကလည်း Dropdown နဲ့ ဆင်ပါတယ်။ သူလည်းပဲ နှိပ်လုိက်မှ လေပါ်လာမယ့် Component တစ်Dု
ပါပဲ။ Menu မဟုတ်လေတာဘ့ဲ ကြကိုက်တဲ့ Component နဲ့ တွဲသံုးရတာ ပြဖစ်သွားပါတယ်။ ဒီလိုပါ –
 

 HTML 
<p>

<a class="btn btn-primary" data-bs-toggle="collapse" href="#item">
Link Button

</a>
</p>

<div class="collapse" id="item">
<div class="card card-body">

<h5 class="card-title"></h5>
<p>Some sample content</p>

</div>
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</div>

နမူနာမှာ နှိပ်တဲ့Dလုပ်အလေနနဲ့ <a> Element တစ်Dုကို သုံးထားပါတယ်။ href မှာ နှိပ်လုိက်ရင် ပြပရမယ့်
Element ရဲ့ ID ကို လေပးထားတာ သတိပြပုပါ။ လုိအပ်ပါတယ်။ အကယ်၍ <a> အစား <button> ကိုသုံး
Dျရေင်တယ်ဆိုရင်လည်း  ရပါတယ်။  Button  မှာ  href Attribute  မရှိလေပမယ့်  data-bs-target
Attribute ကို အစားထုိးပြပီး သံုးနိုင်ပါတယ်။ နှိပ်လုိက်မှ လေပါ်လာလေစDျရေင်တဲ့ Element မှာ ID တစ်Dုရှိဖ့ုိလုိပြပီး
Dလုပ်ကလေန ညွှန်းထားတဲ့  ID  နဲ့ တူဖ့ုိလိုပါတယ်။ ပြပီးတဲ့အDါ  collapse Class  ကို သတ်မှတ်လေပးထားရ
မှာ ပြဖစ်ပါတယ်။ အထဲမှာ ကြကိုက်တာထည့်လ့ုိ ရသွားပါပြပီ။ နမူနာမှာလေတာ့  card တစ်Dုကိုထည့်ပြပထားပါ
တယ်။

သ့ူမှာလည်း  JavaScript  လုပ်လေဆာင်Dျရေက်ကို  ရရှိဖ့ုိအတွက်  data-bs-toggle Attribute  ကိုသံုးထား
တာ သတိပြပုပါ။ Dropdown အတွက် data-bs-toggle ကို dropdown လ့ုိသတ်မှတ်လေပးDဲ့ရသလုိပဲ
Collapse အတွက်လေတာ့ data-bs-toggle ကို collapse လ့ုိသတ်မှတ်လေပးရပြDင်း ပြဖစ်ပါတယ်။

စမ်းကြကည့်လုိက်ရင် ရလဒ်က အDုလုိရရှိမှာ ပြဖစ်ပါတယ်။

သူလည်းပဲ လေတာလ်ေတာ်အသံုးဝင်ပါတယ်။ အတိုလေကာက် Summary လေလးပဲ ပြပထားပြပီး Dလုပ်နှိပ်လုိက်လေတာ့
မှ Detail အပြပည့်အစုံ လေပါ်လာတယ် ဆိုတဲ့ လုပ်လေဆာင်Dျရေက်မျရေ ို းက မကြကာမကြကာ လုိအပ်တတ်ပါတယ်။ အ့ဲဒီ
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လုိ လုိအပ်လာတဲ့အDါ Collapse Components လေတွကို အသုံးပြပုနိုင်မှာပါ။

Modals
ဆက်လက်လေလ့လာမှာကလေတာ့ Modal Component ပြဖစ်ပါတယ်။ သူလည်းပဲ နှိပ်မှလေပါ်မယ့် အရာတစ်Dုပါ
ပဲ။ သူကလေတာ့ Dialog Box တစ်Dုအလေနနဲ့ Page တစ်Dုလံုးလေပါ်မှာ ဖံုးလွှမ်းပြပီး လေဖာ်ပြပမယ့် လုပ်လေဆာင်Dျရေက်
ပါ။ လေရးရမယ့်ကုဒ်လေတာ့ နည်းနည်းမျရေားပါတယ်။ မျရေားလွန်းလို့ မျရေက်စိမလည်ရလေအာင် အတတ်နိုင်ဆုံး လေပြပာ
ပြပလေပးပါမယ်။ ဂရုစိုက်ကြကည့်လေပးပါ။

 HTML 
<button class="btn btn-primary"
        data-bs-toggle="modal" 
        data-bs-target="#feedback">Show Modal</button>
<div class="modal" id="feedback">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h5 class="modal-title">Feedback</h5>
                <button class="btn-close" 
                        data-bs-dismiss="modal"></button>

  </div>
  <div class="modal-body">

<textarea class="form-control"></textarea>
  </div>
  <div class="modal-footer">

<button class="btn btn-secondary">
                     Send Feedback</button>

  </div>
</div>

</div>
</div>

data-bs-toggle မှာ  modal လ့ုိသတ်မှတ်ထားတဲ့Dလုပ်တစ်Dုပါပါတယ်။  ဒါလေကြကာင့်သ့ူကိုနှိပ်ရင်
Modal  Dialog  ကို  ပြပလေပးမှာပါ။  data-bs-target နဲ့  ပြပရမယ့်  Modal  ရဲ့  ID  ကိုညွှန်းလေပးထားတာ
သတိပြပုပါ။
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ပြပီးတဲ့အDါ Modal Dialog Component ကို ဆက်လက်လေရးသားပါတယ်။ Class ကို  modal လ့ုိသတ်မှတ်
ပြပီး အလေပါ်ကDလုပ်မှာ ညွှန်းထားတဲ့  ID  နဲ့ တူညီတဲ့  id ကိုလေပးထားပါတယ်။ အထဲမှာလေတာ့  (၃)  ထပ်ပြဖစ်
လေနတာကို လေတွ့ရပါလိမ့်မယ်။ modal-dialog → modal-content → modal-body တို့ပြဖစ်ပါ
တယ်။ modal-header နဲ့ modal-footer တို့ကိုထည့်သံုးလ့ုိ ရတဲ့အတွက် သံုးပြပထားပါတယ်။

modal-header အတွင်းထဲမှာ လေDါင်းစဉ်အပြဖစ်လေဖာ်ပြပလေစလုိတဲ့  Element  ကို  modal-title Class
လေပးထားတာလည်း သတိပြပုပါ။  ပြပီးတဲအDါ  Close Button  တစ်Dုလည်း ပါပါလေသးတယ်။  btn-close
Class ကိုသုံးထားပြပီး နှိပ်လုိက်ရင် Modal  ကို ပိတ်လေပးလေစဖ့ုိအတွက်  data-bs-dismiss=modal လ့ုိ
လည်း သတ်မှတ်ထားပါလေသးတယ်။ ဒါလေကြကာင့် နှိပ်လုိက်ရင် Modal ကို ပြပန်ပိတ်လေပးသွားမှာပဲပြဖစ်ပါတယ်။

Modal Body  ထဲမှာပြပတဲ့  Content  ကလေတာ့  ကိုယ်ကြကိုက်တာ ပြပလုိ့ရပါတယ်။ ဘာပြဖစ်ရမယ်ဆိုတဲ့  ကန့်
သတ်Dျရေက်မျရေ ို းမရှိလ့ုိ  ကြကိုက်တဲ့  Component  ကို  ထည့်သုံးနိုင်ပါတယ်။  နမူနာမှာလေတာ့  <textarea>
တစ်Dုကို  ထည့်ပြပထားပါတယ်။  နှိပ်လုိက်လ့ုိလေပါ်လာတဲ့အDါ  ဒီအတိုင်းလေပါ်မလာဘဲ  Animation  Effect
လေလးနဲ့ လေပါ်လာလေစDျရေင်ရင် fade Class ကိုသံုးနိုင်ပါတယ်။ ဒီလုိပါ – 
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 HTML 
<button class="btn btn-primary"
        data-bs-toggle="modal" 
        data-bs-target="#feedback">Show Modal</button>
<div class="modal fade" id="feedback">
    …
</div>

ဒါဆိုရင် Modal Dialog Box ကိုပြပတဲ့အDါ Fade Effect ကိုသုံးလေပးတဲ့အပြပင်  Box ကအလေပါ်ကလေန ကျရေလာ
တဲ့ပံုစံလေလးနဲ့ ပြပလေပးမှာပြဖစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်သာ ထည့်ပြပီးစမ်းကြကည့်လုိက်ပါ။

Carousels
Carousel Components ကိုလေတာ့  Slideshow သလေဘာမျရေ ို း တစ်Dုပြပီးတစ်Dု လေပြပာင်းပြပတဲ့ လုပ်လေဆာင်Dျရေက်
မျရေ ို း လုိအပ်တဲ့အDါ သံုးနိုင်ပါတယ်။ လေရးပံုလေရးနည်းက ဒီလုိပါ – 

 HTML 
<div class="carousel slide" data-bs-ride="carousel">

<div class="carousel-inner">
<div class="carousel-item active">

<div class="bg-primary" style="height: 200px"></div>
</div>
<div class="carousel-item">

<div class="bg-success" style="height: 200px"></div>
</div>
<div class="carousel-item">

<div class="bg-warning" style="height: 200px"></div>
</div>

</div>
</div>

carousel → carousel-inner → carousel-item ဆိုပြပီးလေတာ့  (၃)  ဆင့်ရှိပါတယ်။ ပင်မ
Element မှာပါတဲ့ slide ကလေတာ့ Slide Effect အတွက်ပါ။ မထည့်လည်း ရပါတယ်။ မထည့်ရင် Effect
ပါမှာ  မဟုတ်လေတာ့ပါဘူး။  carousel-item ထဲမှာလေတာ့  နမူနာအလေနနဲ့  Inline  Style  ကိုသံုးပြပီးလေတာ့
height လေတွသတ်မှတ်ထားတဲ့ <div> အလွတ်လေတွ လေပးထားပါတယ်။ active Class ကိုသံုးပြပီး ပထမ
ဆုံးစလေပါ်လေစDျရေင်တဲ့ Slide Item ကိုသတ်မှတ်ထားတာကိုလည်း လေတွ့ရမှာပြဖစ်ပါတယ်။
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data-bs-ride=carousel Attribute  ကို သံုးထားတဲ့အတွက်  Slide Item လေတွကို  (၅)  စက္ကန့်ကြကာ
တိုင်း အလုိအလေလျှာက် တစ်Dုလေပြပာင်းပြပတဲ့လုပ်လေဆာင်Dျရေက်ကို ရရိှသွားမှာ ပြဖစ်ပါတယ်။

Slide လေတွ လေရှ့ လေနာက်လေပြပာင်းလေစDျရေင်ရင် Dလုပ်လေတွထည့်လို့ရပါတယ်။ ဒီလုိထည့်ရပါတယ်။

 HTML 
<div class="carousel slide" data-bs-ride="carousel" id="slide">

… 
<a href="#slide" class="carousel-control-prev" data-bs-

slide="prev">
<span class="carousel-control-prev-icon"></span>

</a>

<a href="#slide" class="carousel-control-next" data-bs-
slide="next">

<span class="carousel-control-next-icon"></span>
</a>

</div>

ပင်မ Element မှာ ID ပါသွားတာကို အရင်သတိပြပုပါ။ ပြပီးတဲ့အDါ <a> Element လေတွနဲ့  အ့ဲဒီ  ID ကိုDျရေတိ်
ပြပီး  Previous,  Next  Dလုပ်လေတွ  ထည့်ထားပါတယ်။  Dလုပ်ထဲမှာ  မျှားပုံလေလးလေတွ  လေပါ်လေစDျရေင်တဲ့အတွက်
carousel-control Icon  လေတွကို ထည့်လေပးထားပါတယ်။ Dလုပ်လေတွကို နှိပ်လိုက်ရင်  Slide  လေပြပာင်း
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လေစဖ့ုိအတွက် data-bs-slide Attribute ကိုသုံးလေပးထားပါတယ်။
ဒီလို  Slide  Carousel  Component  လေတွမှာ  Indicator  ဆိုတဲ့လုပ်လေဆာင်Dျရေက်လည်း  ပါလေလ့ရှိပါတယ်။
လက်ရှိ ဘယ် Slide ကို လေရာက်လေနပြပီလဲဆိုတာကို ပြပလေပးတဲ့ လုပ်လေဆာင်Dျရေက်ပါ။ ဒီလုိထည့်လေပးရပါတယ်။

 HTML 
<div class="carousel slide" data-bs-ride="carousel" id="slide">

<ol class="carousel-indicators">
<li data-bs-target="#slide" data-bs-slide-to="0" 
    class="active"></li>
<li data-bs-target="#slide" data-bs-slide-to="1"></li>
<li data-bs-target="#slide" data-bs-slide-to="2"></li>

</ol>

… 
</div>

နံပါတ်စဉ်  1, 2, 3  အစီအစဉ်အတိုင်းပြပမယ့်သလေဘာမို့လ့ုိ  <ol> Element ကိုသံုးထားပါတယ်။ <ul> သံုး
လည်း ရလေတာရ့ပါတယ်။ carousel-indicators Class သတ်မှတ်လေပးပြပီး အထဲက <li> Element
လေတွမှာ  data-bs-target နဲ့  ID  ကို  Dျရေတိ်လေပးရတာပါ။  သူတို့ကို  နှိပ်ရင်လည်း  နှိပ်လို့ရလေစဖ့ုိအတွက်
data-bs-slide-to နဲ့ နှိပ်လုိက်ရင် ပြပရမယ့် Slide နံပါတ်ကို သတ်မှတ်လေပးထားနိုင်ပါတယ်။
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နမူနာရလဒ်မှာ လေရှ့ လေနာက် Previous, Next သွားလို့ရတဲ့ မျှားလေလးလေတွနဲ့ လေအာက်နားမှာ Indicator လေလး
လေတွကို လေတွ့ပြမင်ရမှာပြဖစ်ပါတယ်။ အားလံုးက နှိပ်ရင်အလုပ်လုပ်တဲ့ လုပ်လေဆာင်Dျရေက်လေလးလေတွ ပြဖစ်ပါတယ်။
ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ရတာ အဆင်လေပြပလေစဖုိ့ ကုဒ်အပြပည့်အစုံကို ထပ်ပြပီးလေတာ့ လေဖာ်ပြပလေပးလုိက်ပါတယ်။

 HTML 
<div class="carousel slide" data-bs-ride="carousel" id="slide">

<ol class="carousel-indicators">
<li data-bs-target="#slide" data-bs-slide-to="0" 
    class="active"></li>
<li data-bs-target="#slide" data-bs-slide-to="1"></li>
<li data-bs-target="#slide" data-bs-slide-to="2"></li>

</ol>

<div class="carousel-inner">
<div class="carousel-item active">

<div class="bg-primary" style="height: 200px"></div>
</div>
<div class="carousel-item">

<div class="bg-success" style="height: 200px"></div>
</div>
<div class="carousel-item">

<div class="bg-warning" style="height: 200px"></div>
</div>

</div>
<a href="#slide" class="carousel-control-prev" data-bs-slide="prev">

<span class="carousel-control-prev-icon"></span>
</a>
<a href="#slide" class="carousel-control-next" data-bs-slide="next">

<span class="carousel-control-next-icon"></span>
</a>

</div>

လေရးရတာမျရေားလေပမယ့်  အားလံုးကသူ့အဓိပ္ပါယ်လေလးလေတွနဲ့  သူမ့ုိလ့ုိ  မှတ်ရလေတာ့  မDက်လှပါဘူး။  Dျရေက်ပြDင်း
အကုန်မှတ်မိဖ့ုိ မလွယ်လေပမယ့် နမူနာ နှစ်DုသုံးDုလေလာက် လေရးစမ်းလုိက်ရင်လေတာ့ မှတ်မိသွားမှာပါ။ အDုလုိ
ပြပည့်စုံတဲ့  လုပ်လေဆာင်Dျရေက်တစ်Dုကို  ကိုယ့်ဘာသာလုပ်စရာမလုိဘဲ၊  အလွယ်တစ်ကူ  အသံုးDျရေDွင့်ရတာဟာ
လေတာ်လေတာ် အသံုးဝင်တာပါ။
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Spinners
ဒီအDန်းမှာ  လေဖာ်ပြပDျရေင်တဲ့  JavaScript  Component  လေတွထဲမှာ  လေနာက်ဆုံးတစ်Dုအလေနနဲ့  Loading
Spinners  အလေကြကာင်းကို  ကြကည့်ကြကပါမယ်။ တစ်DုDု  Loading  လုပ်လေနစဉ်မှာ အဝုိင်းလေလး လည်လေနတာမျရေ ို း
ကို လေတွ့ ဖူးကြကပြပီးသားပါ။ Bootstrap မှာ အ့ဲဒီလုိ Spinner လေတွကို အလွယ်တစ်ကူ ထည့်လ့ုိရပါတယ်။

 HTML 
<span class="spinner-border text-primary"></span>
<span class="spinner-border text-success"></span>
<span class="spinner-border text-warning"></span>

spinner-border Class ကိုသံုးလေပးလုိက်ရင် လုိDျရေင်တဲ့ Spinner ရလေနပါပြပီ။ အလေရာင်လေပြပာင်းDျရေင်ရင်သာ
text-{color} Class  လေတွနဲ့ တွဲသံုးဖ့ုိ လုိတာပါ။ တစ်ကယ်လေတာ့သူက လေတာ်လေတာရ်ှင်းပါတယ်။  CSS
Components  လေတွထဲမှာ ထည့်လေပြပာDဲ့ရင်လေတာင် ရပါတယ်။ ဒါလေပမယ့်  JavaScript  နဲ့တွဲအသံုးမျရေားလို့သာ
အDုမှ ထည့်လေပြပာလုိက်တာပါ။ 

နမူနာရလဒ်မှာ  <button> တစ်Dုနဲ့လည်း တွဲသံုးပြပထားပါတယ်။  Button  ကို  နှိပ်လုိက်တဲ့အDါ အလုပ်
လုပ်လေနစဉ်  Button  ကို  Disable  Dဏလုပ်ပြပီး  Loading  ပြပကြကတာ ထံုးစံမ့ုိလ့ုိပါ။  ဒါလေကြကာင့်  <button>
Element မှာ disabled Attribute ပါတာကို သတိပြပုပါ။  disabled Attribute က Bootstrap နဲ့ မ
ဆိုင်ပါဘူး။ HTML Attribute တစ်Dုပြဖစ်ပါတယ်။
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ပြပီးလေတာ့  spinner-grow ဆိုတဲ့  အလားတူလုပ်လေဆာင်Dျရေက်လည်း ရှိပါလေသးတယ်။ သူကလေတာ့ အဝုိင်း
လေလး လည်လေနတာ မဟုတလ်ေတာ့ဘဲ အဝုိင်းလေလးက ကြကီးလုိက်လေသးလုိက်နဲ့  Effect  ကိုလေဖာ်ပြပလေပးမှာ ပြဖစ်ပါ
တယ်။

ဒီလေလာက်ဆိုရင် အသံုးမျရေားမယ့် Components လေတွ စုံသလေလာက် ပြဖစ်သွားပါပြပီ။ JavaScript Component
လေတွထဲမှာ  အသံုးဝင်လေပမယ့်  JavaScript  ကုဒ်တစ်Dျရေ ို ့  မပြဖစ်မလေန  ထည့်လေရးလေပးဖုိ့လုိတဲ့  လုပ်လေဆာင်Dျရေက်
တစ်Dျရေ ို ့လေတာ့  ကျရေန်ပါလေသးတယ်။ ဒီစာအုပ်မှာ  JavaScript  အလေကြကာင်းကို  ထည့်သွင်း မလေဖာ်ပြပနိုင်လ့ုိ  အ့ဲဒီ
လုပ်လေဆာင်Dျရေက်လေတွလေတာ့ Dျရေန်ထားDဲ့လိုက်ပါတယ်။ 

လေနာက်တစ်Dန်းမှာ Layouts လေတွအလေကြကာင်း ဆက်လက်လေဖာ်ပြပပါမယ်။
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အခန်း (၆) – Bootstrap Layouts

Bootstrap Layouts  အလေကြကာင်းမလေပြပာDင်  Responsive Web Design  လ့ုိလေDါ်တဲ့  သလေဘာသဘာဝတစ်Dု
အလေကြကာင်းကို  အရင်လေပြပာDျရေင်ပါတယ်။  Responsive  Web  Design  ဆိုတာ  လုိရင်းအနှစ်Dျရေုပ်ကလေတာ့
Device   အရွယ်အစား လေပြပာင်းသွားရင်   Layout    က အလုိအလေလျှာက် လေပြပာင်းပြပီး ပြပလေပးနိုင်လေအာင် ဖန်တီးတဲ့  
နည်းစနစ် ပြဖစ်ပါတယ်။  တစ်Dုနဲ့တစ်Dု  အရွယ်အစားမတူကြကတဲ့  Device  လေတွမှာ  ကိုယ့်ဝဘ်ဆိုက်နဲ့  App
လေတွကို ဖွင့်လုိက်တဲ့အDါ ကွန်ပျရေူတာအတွက် လုပ်ထားလ့ုိ ဖုန်းနဲ့ကြကည့်လ့ုိမရဘူး၊ ဖုန်းအတွက် လုပ်ထားလ့ုိ
Tablet နဲ့ကြကည့်လ့ုိမရဘူးဆိုတာမျရေ ို း မပြဖစ်လေစဖ့ုိအတွက်ပါ။ Layout လေလးတစ်Dု အDုလုိရှိတယ် ဆိုကြကပါစို့။

 HTML 
<section>
  <nav></nav>
  <main></main>
  <aside></aside>
</section>

 CSS 
section {
    display: flex;
}
nav, main, aside {
    height: 400px;
    background: cyan;
    margin: 10px;
    flex-grow: 1;
}
main {
    flex-grow: 3;
}
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<section> ရဲ့အတွင်းထဲမှာ  <nav><main><aside> ဆိုပြပီး  Layout Element  လေတွရှိလေနပါတယ်။
section ရဲ့  display ကို  flex လ့ုိလေပြပာထားတဲ့အတွက်  nav, main နဲ့  aside တို့ကို  Column
Layout နဲ့ပြပလေပးမှာပါ။  စမ်းကြကည့်လုိက်ရင် ရလဒ်က ဒီလုိပါ –

အားလံုးအတွက် height, background, margin လေတွ ကိုယ်စီသတ်မှတ်ပြပီး flex-grow မှာ 1
လ့ုိ  လေပြပာထားတဲ့အတွက်  ပထမ  width လေတွက ရွယ်တူပါ။  လေနာက်မှ  main အတွက်  flex-grow
တန်ဖုိး  3  လ့ုိ လေပြပာင်းလေပးလုိက်တဲ့အတွက် သူက သူမျရေားလေတွရဲ့  (၃)  ဆပြဖစ်လေနတာပါ။ ဒါဟာ မကြကာမကြကာ
လေတွ့ရတဲ့ 3 Columns Layout တစ်Dုပံုစံမျရေ ို းပါပဲ။

ပြပဿနာက၊ ဒီ  Layout  ဟာ Screen  အရွယ်အစားကြကီးတဲ့ ကွန်ပျရေူတာလေတွမှာ အဆင်လေပြပလေပမယ့်  Screen
အရွယ်အစားလေသးတဲ့  Tablet  လေတွ၊ ဖုန်းလေတွမှာလေတာ့ အဆင်လေပြပမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါလေကြကာင့် အသံုးပြပုတဲ့
Screen  ရဲ့  အရွယ်အစားလေပါ်မူတည်ပြပီး  သင့်လေတာ်သလုိ  လေပြပာင်းပြပဖ့ုိလုိပါတယ်။  ဒီလုိလေလး  ထပ်ထည့်
လုိက်ပါမယ်။
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 CSS 
@media (max-width: 800px) {
    section {
        flex-wrap: wrap;
    }
    aside {
        flex: 100%;
        height: 200px;
    }
}

Media Query လ့ုိလေDါ်တဲ့ CSS လေရးထံုးကို သံုးလုိက်တာပါ။ @media ကိုသုံးပြပီးလေတာ့ လေရးရပါတယ်။ max-
width မှာ 800px လ့ုိလေပြပာထားတဲ့အတွက် Screen Width အရွယ်အစား 800px လေအာကလ်ေရာက်လေတာ့
မှ ဒီ CSS လေတွ အလုပ်လုပ်မှာပါ။ ဒါလေကြကာင့် စမ်းကြကည့်လုိက်ရင် အDုလုိရပါလိမ့်မယ်။

aside ရဲ့  flex တန်ဖုိး  100%  ဆိုလေတာ့ သ့ူတစ်Dုထဲ အပြပည့်ပြပသွားတာပါ။ ဒီလုိပြပတဲ့အDါ လေနာကတ်စ်
လုိင်း ဆင်းပြပီးပြပလေစဖ့ုိအတွက်  section ရဲ့  flex-wrap ကို  wrap လ့ုိလေပြပာထားတာ ပြဖစ်ပါတယ်။ ဒါ
လေကြကာင့် Table အရွယ်အစားလေလာက်ဆိုရင် အဆင်လေပြပသွားပါပြပီ။ ကွန်ပျရေူတာမှာ Column (၃) Dုနဲ့ပြပမှာပြဖစ်
ပြပီး Tablet မှာဆိုရင်လေတာ့ Column (၂) Dုနဲ့ပြပလေပးသွားမှာ ပြဖစ်ပါတယ်။ Codepen ထဲမှာပဲ ရလဒ်လေဖာ်ပြပတဲ့
ဧရိယာကို အကျရေဉ်းအကျရေယ် လေပြပာင်းပြပီး စမ်းကြကည့်နိုင်ပါတယ်။
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Tablet  အတွက်  အဆင်လေပြပသွားလေပမယ့်  ဖုန်းလို  Screen  အရမ်းလေသးတဲ့အDါမှာလေတာ့  အဆင်လေပြပဦးမှာ
မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါလေကြကာင့် အDုလုိလေလး ထပ်ထည့်လေပးလုိက်ပါမယ်။

 CSS 
@media (max-width: 500px) {
    nav, main, aside {
        flex: 100%;
        height: 200px;
    }
}

ဒီတစ်Dါလေတာ့ Screen Width က 500px လေအာက်ဆိုရင် လုပ်ရမယ့် CSS လေတွကို လေပးထားတာပါ။

nav, main, aside အားလံုးကို  flex: 100% လ့ုိလေပြပာလုိက်တာပါ။  ဒါလေကြကာင့်  အပြပည့်လေနရာ
ယူသွားတဲ့အတွက်  Column လေတွ မရှိလေတာ့ပါဘူး။ အားလံုးကို အလေပါ်လေအာက် တန်းစီပြပီးပြပသွားလ့ုိ ဖုန်းလ့ုိ
Screen လေသးတဲ့အDါမျရေ ို းမှာလည်း အဆင်လေပြပသွားမှာပဲ ပြဖစ်ပါတယ်။

ဒီနည်းစနစ်ကို  Responsive Web Design  လ့ုိလေDါ်ကြကတာပါ။  Screen Size    လေပြပာင်းရင်    Layout    က အလို  
အလေလျှာက်   Respond   လုပ်ပြပီး လေဖာ်ပြပပံု လေပြပာင်းလေပးနိုင်တဲ့အတွက် ပြဖစ်ပါတယ်  ။
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Layout Size
ဒီလေနရာမှာ  လေပြပာစရာရှိလာတာက  အမျရေ ို းမျရေ ို းအဖုံဖံု  ကွဲပြပားလေနကြကတဲ့  Device  လေတရွဲ့  Size  ပါ။  Laptop
ကွန်ပျရေူတာလေတွမှာ ၁၂ လက်မ၊ ၁၃ လက်မ၊ ၁၄ လက်မ၊ ၁၅ လက်မ၊ ၁၆ လက်မ၊ ၁၇ လက်မ စသပြဖင့်
အရွယ်အစား အမျရေ ို းမျရေ ို း ရှိကြကသလို Desktop လေတွပါ လေပါင်းလုိက်ရင် ဒီထက်ပုိမျရေားပါဦးမယ်။ Tablet ဆိရုင်
လည်း  iPad, iPad Mini,  iPad Pro  စသပြဖင့် အမျရေ ို းမျရေ ို းရှိသလုိ့  Android Tablet  လေတွပါ လေပါင်းလိုက်ရင်
အမျရေားကြကီး ရှိဦးမှာပါ။ ဖုန်းလေတွမှာလည်း အတတူူပါပဲ။ ၄ လက်မ၊ ၅ လက်မ၊ ၆ လက်မ အမျရေ ို းမျရေ ို းရှိကြကတာမှ
5.4, 6.2 စသပြဖင့် ဒဿမကိန်းနဲ့လေပြပာရတဲ့  Size လေတွမှအမျရေားကြကီးပါ။ ဒါက Screen Size ပဲ ရိှပါလေသးတယ်။
Resolution  ကိုလည်း  ထည့်တွက်ရပါဦးမယ်။  တစ်Dျရေ ို ့က  Screen  လေသးလေပးမယ့်  Resolution  ပြမင့်ကြကပါ
တယ်။ တစ်Dျရေ ို ့က Screen သာကြကီးတာ Resolution နိမ့်ကြကပြပန်ပါတယ်။ လေထာင်ထားတာလား၊ လဲှထားတာ
လား စသပြဖင့် Portrait, Landscape Orientation ကလည်း ကွဲပြပားဦးမှာပါ။

အ့ဲဒီလေလာက်ထိ အရွယ်အစား စုံလင်လှတဲ့ Device လေတွမှာ ဖုန်းဆိုရင် ဘယ် Size ပြဖစ်တယ်၊ Tablet ဆိုရင်
ဘယ် Size ပြဖစ်တယ် ဆိုပြပီး တိတိကျရေကျရေ လေပြပာလို့မရနိုင်ပါဘူး။ ဒီကိစ္စကို Touch Screen Device လေတွ လေပါ်
Dါစက Web Designer လေတွ လေတာ်လေတာ်လေလး လေDါင်းစားDဲ့ကြကသလုိ၊ အလေပြဖလည်းလေတွ့ပြပီးကြကပြပီ ပြဖစ်ပါတယ်။
ဒါလေကြကာင့် ပြပဿနာကို သတိပြပုမိလေအာင်သာ လေပြပာပြပတာပါ၊ ကိုယ်တိုင်လေDါင်းစား လေပြဖရှင်းလေနဖ့ုိလေတာ့ မဟုတ်
ပါဘူး။ အမျရေားလက်Dံ အသံုးပြပုတဲ့နည်းလေတွ ရိှလေနပြပီးပြဖစ်သလုိ၊ Bootstrap ကလည်း အ့ဲဒီနည်းလေတွအတိုင်း
ပဲ သွားထားပါတယ်။ Bootstrap မှ Screen Size ကို ဖုန်း၊ Tablet စသပြဖင့် Device အမျရေ ို းအစားနဲ့ မလေပြပာ
ပါဘူး။  Small,  Medium, Large  ဆိုတဲ့အသုံးအနှုံးလေတွနဲ့ပဲ  လေပြပာပါတယ်။ ဒီဇယားကွက်လေလးကို  လေလ့လာ
ကြကည့်ပါ။

Breakpoint Class infix Dimensions

X-Small None < 576px

Small sm  576px≥

Medium md  768px≥

Large lg  992px≥

Extra large xl  1200px≥

Extra extra large xxl  1400px≥
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Size အရွယ်အစား သတ်မှတ်Dျရေက် (၆) Dုရှိပါတယ်။ 576px ရဲ့လေအာက် အရွယ်အစားကို  X-Small လ့ုိလေDါ်
ပါတယ်။  ဖုန်းပဲပြဖစ်ပြဖစ်  Tablet  ပဲပြဖစ်ပြဖစ်၊  တစ်ပြDား  Device  လေတွပဲပြဖစ်ပြဖစ်၊  576px လေအာက်  လေသးတဲ့
Screen အားလံုးကို  X-Small  လ့ုိ သတ်မှတ်ပြပီး အလုပ်လုပ်သွားမှာပါ။  576px နဲ့  768px ကြကားကိုလေတာ့
Small လ့ုိပဲသတ်မှတ်ပြပီး 768px နဲ့ 992px ကြကားထဲက Size ကိုလေတာ့ Medium လ့ုိသတ်မှတ်ပါတယ်။ ဒီ
နည်းအတိုင်း ဆက်ကြကည့်သွားရမှာပါ။

အရွယ်အစားတစ်DုDျရေင်းစီအတွက်  sm, md, lg စသပြဖင့်  Size  Class  လေတွလည်း  လေပးထားပါတယ်။
Pixel Size  လေတွ မှတ်ရDက်လ့ုိ  Device  အမျရေ ို းအစားနဲ့  မှတ်Dျရေင်ရင်လည်း ဒီလုိမျရေ ို း  အကြကမ်းဖျရေဉ်းမှတ်နိုင်ပါ
တယ်။ Extra Small အုပ်စုထဲမှာ ဖုန်းလေတွ ပါပါတယ်။  Small (sm) အုပ်စုထဲမှာ Landscape Mode နဲ့ သံုး
တဲ့ဖံုးလေတွ၊ Tablet အလေသးလေတွ ပါနိုင်ပါတယ်။ Medium (md) အုပ်စုထဲမှာ Tablet လေတွနဲ့  လေသးတဲ့ Laptop
လေတွ ပါနိုင်ပါတယ်။  Large (lg)  အုပ်စုထဲမှာ  Landscape Mode  နဲ့သံုးတဲ့  Tablet  လေတွ၊  iPad Pro  လုိ
Screen  ကြကီးတဲ့  Tablet  လေတွနဲ့  Laptop  အမျရေားစု  ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။  Extra  Large  (xl)  အုပ်စုထဲမှာ
Resolution  ပြမင့်တဲ့  Laptop  လေတွ  Desktop  လေတွ ပါနိုင်ပါတယ်။  Extra Extra Large (xxl)  အုပ်စုထဲမှာ
လေတာ့ 8k, 4k, HD Screen အကြကီးကြကီးလေတွနဲ့ ကွန်ပျရေူတာလေတွ၊ Smart TV လေတွဘာလေတွ ပါနိုင်ပါတယ်။

sm, md, lg, xl, xxl စတဲ့ Size Class လေလးလေတွကို လေသDျရောမှတ်ထားလေပးပါ။ Layout မှာသာမက
လေနရာအလေတာ်မျရေားမျရေားမှာ Size သတ်မှတ်ဖ့ုိလုိတိုင်း ဒီ Class လေတွကို သံုးပါတယ်။ 

Layout Container
အလေပြDDံအားပြဖင့်  ဝဘ်ဆိုက်တစ်Dုရဲ့  Content  အားလံုးဟာ  Container  ထဲမှာ ရှိသင့်ပါတယ်။  Container
Class  လေတွ  Size  လေပါ်မူတည်ပြပီး  အမျရေ ို းမျရေ ို းရှိလေပမယ့် နှစ်Dုလေရွးပြပီး  မှတ်ထားရင်  ရပါပြပီ။  container နဲ့
container-fluid ပြဖစ်ပါတယ်။

Facebook  တို့  Twitter  တို့လုိ ဝဘ်ဆိုက်မျရေ ို းလေတွကို မျရေက်စိထဲမှာ ပြမင်ကြကည့်ပါ။  Content  လေတွကို  Layout
တစ်Dုနဲ့  အလယ်မှာစုပြပီး  လေဖာ်ပြပထားကြကပါတယ်။  ဒီသလေဘာကို  Fixed  Width  Layout လ့ုိလေDါ်ပါတယ်။
Gmail တို့  YouTube တို့လ့ုိ App လေတွကို မျရေက်စိထဲမှာ ပြမင်ကြကည့်ပါ။ Screen အကျရေယ်ရှိသလေလာက် အပြပည့်
ယူပြပီး Content လေတွကို လေဖာ်ပြပထားကြကပါတယ်။ ဒီသလေဘာကို Fluid Layout လ့ုိလေDါ်ကြကပါတယ်။
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Fixed  Width  Layout  လေတွ  ဖန်တီးလုိရင်  container Class  ကိုသံုးနိုင်ပါတယ်။  သူက  Layout  ကို
Width  သတ်မှတ်ပြပီး  Screen  ရဲ့အလယ်မှာ  ပြပလေပးပါတယ်။  Fluid  Layout  လေတွ  ဖန်တီးလုိရင်လေတာ့
container-fluid ကို သံုးနိုင်ပါတယ်။ သူကလေတာ့ Screen အပြပည့် လေနရာယူလေပးပါတယ်။

နမူနာမှာပြပထားသလိလုေရးပြပီး  စမ်းကြကည့်လ့ုိရပါတယ်။  container Class  လေပးထားတဲ့  Element  က
အလယ်မှာ  လေနရာယူလေဖာ်ပြပပြပီးလေတာ့၊  container-fluid Class  လေပးထားတဲ့  Element  ကလေတာ့
အပြပည့်လေနရာယူ လေဖာ်ပြပတာကို လေတွ့ ရမှာ ပြဖစ်ပါတယ်။  CSS  ထဲမှာ  html နဲ့  body အတွက်  height:
100% လေပးထားတာကိုလဲ  သတိပြပုပါ။  အ့ဲဒီလုိလေပးထားမှ  Container  လေတွမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့  h-50
(height: 50%) က အလုပ်လုပ်မှာ မ့ုိလ့ုိပါ။

Grid System
Bootstrap  က  Layout  လေတွဖန်တီးဖ့ုိအတွက်  12 Columns Grid  လေDါ် အပုိင်း  (၁၂)  ပုိင်းကို  အလေပြDDံတဲ့
စနစ်ကို သံုးပါတယ်။ ဒီလုိပံုစံပါ။

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12

2 4 6
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Column  တစ်Dုက  Row  တစ်Dုလံုးအပြပည့်  လေနရာယူDျရေင်ရင်  (၁၂)  ပုိင်းလံုးကို  ယူလုိက်လ့ုိရပါတယ်။
တစ်ဝက်ပဲလုိDျရေင်ရင် (၆) ပုိင်းယူလို့ရပါတယ်။ ဒီသလေဘာနဲ့ (၁၂) ပုိင်းရှိတဲ့ထဲက ကိုယ်လုိသလေလာက် ပုိင်းယူ
လ့ုိရတဲ့စနစ်မျရေ ို းပါ။

ဘာလေကြကာင့် (၁၂) ပုိင်းကိုသံုးသလဲဆိုလေတာ့၊ စဉ်းစားကြကည့်ပါ။ (  ၁၂  )   ကို ၂  ,   ၃  ,   ၄  ,   ၆ အားလံုးနဲ့ စားလ့ုိပြပတ်တဲ့  
အတွက်   (  ၂  )   ပုိင်း   (  ၃  )   ပုိင်း   (  ၄  )   ပုိင်း စသည်ပြဖင့် အညီDွဲယူလ့ုိရနိုင်ပါတယ်  ။ ဒီလုိပါ –

12

6 6

4 4 4

3 3 3 3

ဒါလေကြကာင့်  Layout  လေတွကို စီစီညီညီနဲ့ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ရရိှမှာပြဖစ်ပါတယ်။ ဒါမျရေ ို းလေတွက အလေကြကာင်းမဲ့  ပြဖစ်
လေပါ်လာတာမျရေ ို း မဟုတ်ဘဲ လက်လေတွ့ အလေတွ့အကြကုံလေတွလေပါ်မှာ အလေပြDDံပြဖစ်လေပါ်လာတဲ့ ကိစ္စမျရေ ို းလေတွပါ။ 

Bootstrap  ရဲ့  Grid System ကို  အသံုးပြပုဖ့ုိအတွက်  row နဲ့  col ဆိုတဲ့  Class  လေတွကို  သံုးနိုင်ပါတယ်။
အထက်မှာ လေဖာ်ပြပထားတဲ့ Grid ပံုစံရဖ့ုိဆိုရင် Bootstrap နဲ့ ဒီလုိလေရးလေပးရမှာပါ။

 HTML 
<div class="row">
    <div class="col-12"></div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-6"></div>
    <div class="col-6"></div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-4"></div>
    <div class="col-4"></div>
    <div class="col-4"></div>
</div>

သိသင့်တဲ့ သလေဘာသဘာဝလေတွကိုသာ သိထားမယ်ဆိုရင် လေရးနည်းက မDက်ပါဘူး။ row ထဲမှာ col လေတွ
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ရှိပြပီး ပုိင်းပြပီးလေတာ့လုိDျရေင်တဲ့ အလေရအတွက်ကို col ရဲ့လေနာက်မှာ တွဲထည့်လေပးရတာပါ။ အလေရအတွက် ထည့်
မလေပးရင်လည်း  ရပါတယ်၊  တစ်Dုရှရိင်တစ်Dု၊  နှစ်Dုရှရိင်နှစ်Dု၊  ရှိသလေလာက်  ရွယ်တူ  အညီယူလေပးမှာပြဖစ်ပါ
တယ်။ ဒါလေကြကာင့် အလေပါ်ကကုဒ်ကို ဒီလုိလေရးရင်လည်း ရလဒ်အတူတူပါပဲ။

 HTML 
<div class="row">
    <div class="col"></div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col"></div>
    <div class="col"></div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col"></div>
    <div class="col"></div>
    <div class="col"></div>
</div>

အလေပါ်ဆုံး  row မှာ  col တစ်Dုထဲရှိလို့ တစ်Dုထဲ အပြပည့်ယူလုိက်မှာပါ။ ဒုတိယ row မှာ နှစ်Dုရှိလ့ုိ နှစ်Dု
အညီ တစ်ဝက်စီယူလေပးလုိက်မှာပါ။ လက်လေတွ့လေရးသား စမ်းသပ်လုိရင်လည်း ဒီလုိလေလးစမ်းကြကည့်ပါ။
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CSS ထဲမှာ height လေတွ border လေတွကို ပြမင်သာလေအာင် ထည့်လေပးထားတာကို သတိပြပုပါ။ Layout ရဲ့
လေနရာယူပံုကလေတာ့  ကိုယ်လေရးလေပးစရာ မလုိလေတာ့ပါဘူး။  row လေတွ  col လေတွ  လေပးလုိက်ယံုနဲ့  လုိDျရေင်တဲ့
ရလဒ်ကို ရရှိမှာ ပြဖစ်ပါတယ်။ Column လေတွကို အညီမယူဘဲ ကိုယ်လုိသလေလာက် ယူပြပီးစမ်းကြကည့်Dျရေင်ရင် ဒီ
လုိလေလး စမ်းလုိက်ပါ။

ဒီတစ်Dါလေတာ့  col-3, col-6 စသပြဖင့် ကိုယ်လုိသလေလာက် ပုိင်းယူလုိက်လ့ုိ အလယ်က  Column  ကို
Dပ်ကြကီးကြကီးလေနရာယူပြပီး  လေဘးတစ်ဘကတ်စ်Dျရေက်က  Column  လေတွကို  Dပ်လေသးလေသး  လေနရာယူလေပးတာကို
လေတွ့ရမှာပဲ ပြဖစ်ပါတယ်။

Responsive Layouts
Responsive Layout လေတွ ရရှိဖ့ုိအတွက်လေတာ့ အလေပါ်နားမှာ လေပြပာDဲ့တဲ့  Size Class လေတွကို တွဲသံုးလေပးရပါ
တယ်။ ဥပမာ - ဒီကုဒ်လေလးကို လေလ့လာကြကည့်ပါ။

 HTML 
<div class="row">
    <div class="col-12 col-md-4 col-lg-3"></div>
    <div class="col-12 col-md-8 col-lg-6"></div>
    <div class="col-12 col-md-12 col-lg-3"></div>
</div>
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ဒီကုဒ်ရဲ့အဓိပ္ပါယ်က၊ Column (၃) Dုလံုးအတွက် col-12 လ့ုိ လေပးထားတဲ့အတွက် အပြပည့်လေနရာယူမှာပြဖစ်
ပါတယ်။ ဒါလေကြကာင့် Default အလေနနဲ့ အလေပါ်လေအာက်ဆင့်ပြပီးလေတာ့ပဲ လေဖာ်ပြပမှာပါ။ အကယ်၍ Medium Size
(Tablet)  ပြဖစ်Dဲ့မယ်ဆိုရင်လေတာ့  col-md-{x} ကိုသံုးပြပီး  4-8-12 လ့ုိ  Column Layout  ကို သတ်မှတ်
လေပးထားပါတယ်။ ဒါလေကြကာင့်  Column  နှစ်Dုပါတဲ့  2  Columns Layout  အပြဖစ်ကို  လေပြပာင်းသွားမှာ  ပြဖစ်ပါ
တယ်။ Large Size (ကွန်ပျရေူတာ) ပြဖစ်Dဲ့မယ်ဆိုရင်လေတာ့ col-lg-{x} ကိုသုံးပြပီး 3-6-3 လ့ုိ သတ်မှတ်
ထားတဲ့အတွက်  Column  သံုးDုပါတဲ့  3 Columns Layout  ပြဖစ်သွားမှာပဲ ပြဖစ်ပါတယ်။ လက်လေတွ့ လေရးပြပီး
စမ်းကြကည့်နိုင်ပါတယ်။

အDုနမူနာရလဒ်မှာ လေဖာ်ပြပစရာ လေနရာကျရေယ်တဲ့အတွက် lg Size သက်ဝင်လေနလ့ုိ 3 Columns Layout တစ်
Dုကို  ရရှိလေနပြDင်း ပြဖစ်ပါတယ်။  3-6-3 ပံုစံလေနရာယူထားပါတယ်။ ဒီကုဒ်ကိုပဲ  နည်းနည်းလေနရာDျရေုံ့ပြပီး စမ်း
ကြကည့်လုိက်ရင်လေတာ့ အDုလုိပံုစံပြဖစ်သွားမှာပါ။
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ဒီရလဒ်မှာလေတာ့  လေနရာ ကျရေဉ်းသွားပြပီပြဖစ်လ့ုိ  md Size  သက်ဝင်ပြပီး  2  Columns  Layouts  တစ်Dုအလေနနဲ့
အလုပ်လုပ်လေနတာကို လေတွ့ပြမင်ရပြDင်းပဲပြဖစ်ပါတယ်။ ဒီထက်ထပ်Dျရေုံ့လုိက်ရင်လေတာ့ အDုလိုလေတွ့ရမှာပါ။

ဒီရလဒ်မှာ  လေနရာလေတာ်လေတာ်လေလး  ကျရေဉ်းသွားပြပီမ့ုိလ့ုိ  md လေတွ  lg လေတွ  အလုပ်မလုပ်လေတာ့ဘဲ  Default
အတိုင်း အပြပည့်လေတွ လေနရာယူထားတဲ့အတွက် Single Column Layout တစ်Dုကို ရရှိပြDင်းပဲပြဖစ်ပါတယ်။ 
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ဒီနည်းနဲ့  Bootstrap  ကိုအသံုးပြပုပြပီး  Responsive Layouts  လေတွဖန်တီးနိုင်မှာ ပြဖစ်ပါတယ်။ အလေတွ့ရမျရေား
တဲ့ ဝဘ်ဆိုက် Layout လေလးတစ်Dုကို နမူနာအလေနနဲ့ ထပ်လေပးDျရေင်ပါတယ်။ လေရးရမယ့်ကုဒ်က ဒီလုိပါ –

 HTML 
<main class="bg-secondary py-5">
  <div class="container bg-light">
    <div class="bg-light" style="height: 400px"></div>
  </div>
</main>
<section class="container py-5">
  <div class="row g-5">
    <div class="col-12 col-md-6 col-lg-3">
      <div class="bg-secondary" style="height: 200px"></div>
    </div>
    <div class="col-12 col-md-6 col-lg-3">
      <div class="bg-secondary" style="height: 200px"></div>
    </div>
    <div class="col-12 col-md-6 col-lg-3">
      <div class="bg-secondary" style="height: 200px"></div>
    </div>
    <div class="col-12 col-md-6 col-lg-3">
      <div class="bg-secondary" style="height: 200px"></div>
    </div>
  </div>
</section>
<footer class="container">
  <div class="border-top border-top-2 py-5 text-center text-muted">
    &copy; Copyright 2020
  </div>
</footer>

တစ်Dျရေ ို ့သတိပြပုသင့်တဲ့ လုပ်လေဆာင်Dျရေက်လေတွအလေကြကာင်း လေပြပာပြပပါမယ်။  py-5 ဆိုတဲ့  Class  က Padding
Top/Bottom  အတွက်ပါ။  Padding  Left/Right  အတွက်လုိDျရေင်ရင်လေတာ့  px- ကိုသံုးနိုင်ပါတယ်။  g-5
Class မှာပါတဲ့  g ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က Gutter  ပြဖစ်ပါတယ်။  Column တစ်Dုနဲ့တစ်Dုကြကား အကွာအလေဝးပါ။   5
က အပြမင့်ဆုံးပြဖစ်ပြပီး  1, 2, 3, 4 တန်ဖုိးလေတွ လေပြပာင်းစမ်းကြကည့်နိုင်ပါတယ်။  border Class  လေတွကလေတာ့



Bootstrap – လိမေု - တိမေု - ရှင်း – အDန်း (၆) – Bootstrap Layouts 141

အထူးလေပြပာစရာ မလုိပါဘူး။  Class  အမည်မှာ အဓိပ္ပါယ်လေပါ်လေနပါပြပီ။  text-muted ကလေတာ့ စာလေတွကို
နည်းနည်းမိှန်ပြပီး ပြပလေစဖ့ုိ ပြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလုိအသံုးဝင်တဲ့  Utility Class  လေတွအလေကြကာင်းကို လေနာက်တစ်Dန်း
မှာ သီးပြDားထပ်လေလ့လာကြကပါဦးမယ်။

ကျရေန်တဲ့ လုပ်လေဆာင်Dျရေက်လေတွအလေကြကာင်းကိုလေတာ့ လေရးထားတဲ့ကုဒ်ကို လေသDျရောဖတ်ပြပီးလေတာ့ပဲ လေလ့လာကြကည့်
လုိက်ပါ။ စမ်းကြကည့်လုိက်ရင် ရမယ့်ရလဒ်ကလေတာ့ အDုလုိပြဖစ်မှာပါ။

ဒါဟာ  အလေတွ့ရမျရေားတဲ့  ဝဘ်ဆိုက်  Layout  ပံုစံတစ်Dုပါပဲ။  Responsive  Layout  Class  လေတွလည်း
တစ်Dါတည်း  ထည့်လေရးပြပီးသားမ့ုိလ့ုိ  Screen  ကို  Dျရေုံ့Dျဲရေပြပီး  အမျရေ ို းမျရေ ို းစမ်းကြကည့်နိုင်ပါတယ်။  Layout  က
သင့်လေတာ်လေအာင် အလုိအလေလျှာက် လေပြပာင်းပြပီး ပြပလေပးတယ်ဆိုတာကို လေတွ့ရမှာပဲ ပြဖစ်ပါတယ်။

ဒီ  Layout  ထဲမှာ  Carousel  လေတွ  Navbar  လေတွ  Card  လေတွ  သ့ူလေနရာနဲ့သူ  အစားထုိး  ထည့်လေပးလိုက်ရင်
လက်လေတွ့  အသံုးDျရေ  ဝဘ်ဆိုက်  Template  တစ်Dု  ပြဖစ်သွားနိုင်ပါတယ်။  စမ်းသပ်  ထည့်သွင်း  ကြကည့်ဖ့ုိ
တိုက်တွန်းပါတယ်။
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အခန်း (၇) – Utility Classes

Bootstrap  ကလေပးထားတဲ့  Components  လေတွ  Layouts  လုပ်လေဆာင်Dျရေက်လေတွဟာ အလေတာ်လံုးပြပည့်စုံလေပ
မယ့် လက်လေတွ့မှာ ကိုယ့်လုိအပ်Dျရေက်နဲ့ ကိုက်ညီလေအာင် ပြဖည့်စွက်ရတာလေတွ၊ ပြပင်ဆင်ရတာလေတွ ရှိပါတယ်။
အ့ဲဒီလုိ ပြဖည့်စွက်ပြပင်ဆင်ရတာလေတွ လုပ်တဲ့အDါ  CSS  လေတွအပြမဲတမ်း လေရးစရာမလုိပါဘူး။ လုိအပ်လေလ့ရှိတဲ့
လုပ်လေဆာင်Dျရေက်လေတွအတွက် Bootstrap က ကြကိုလေရးလေပးထားတဲ့ Utility Classes လေတွ ရိှကြကပါတယ်။ အ့ဲဒီ
Class လေတွအလေကြကာင်းကို စုစည်းပြပီးလေတာ့ လေဖာ်ပြပDျရေင်ပါတယ်။

Borders
Border  Utility  Classes  တစ်Dျရေ ို ့ကို  လေရှ့ပုိင်းနမူနာလေတွမှာလည်း  သံုးပြဖစ်Dဲ့ပါတယ်။  Element  လေတွ
Component  လေတွမှာ  Border  ထည့်သွင်းဖို့လုိရင်  Bootstrap  ရဲ့  border Class  ကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။
border-top, border-left စသပြဖင့်  တစ်ဘက်Dျရေင်းစီလည်း  ထည့်သွင်းလ့ုိရပါတယ်။  Card  တို့
List  Group  တို့လုိ  Border  ရှိပြပီးသား  Component  လေတွအတွက်  Border  ရဲ့  အလေရာင်ကိုလေပြပာင်းDျရေင်ရင်
လေတာ့ border-{color} Classes လေတွကို သံုးနိုင်ပါတယ်။

 HTML 
<p class="border border-primary">
  Some Content
</p>

လေပးထားတဲ့နမူနာက <p> Element မှာ Border ထည့်လိုက်ပြပီး အ့ဲဒီ Border ရဲ့အလေရာင်ကို primary လ့ုိ
သတ်မှတ်လေပးလုိက်တာပါ။  ဒီနည်းနဲ့  မည်သည့်  Element  မှာမဆို  Border  လေတွ  ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
Border ရဲ့ Size လေတွ Radius လေတွလည်း သတ်မှတ်လ့ုိရပါလေသးတယ်။ ဒီလုိပါ –
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 HTML 
<p class="border
          border-2
          border-primary
          rounded
          p-2">Some Content</p>

border-2 နဲ့  Size  ကို  သတ်မှတ်လေပးထားပါတယ်။  2  အစား  5  ထိလေပးလ့ုိရပါတယ်။  rounded နဲ့
Border Radius  ထည့်ထားပါတယ်။  rounded-circle နဲ့  rounded-pill လည်းရှိပါလေသးတယ်။
ဘာကွာလဲ သိရဖ့ုိအတွက် ကိုယ်တိုင်သာလေရးထည့်ပြပီး စမ်းကြကည့်လုိက်ပါ။ Border ပါလေနပြပီး မလုိDျရေင်လို့ ပြပန်
ပြဖုတ်Dျရေင်ရင်လည်း  border-0 နဲ့  ပြပန်ပြဖုတ်နိုင်ပါတယ်။  border-top-0,  border-left-0
စသည်ပြဖင့်လည်း ရှိပါလေသးတယ်။ တစ်DုDျရေင်းလုိက်မှတ်လေနရင် မှတ်စရာလေတွ  မျရေားပါတယ်။ လက်လေတွ့စမ်း
ကြကည့်လုိက်လို့ သလေဘာသဘာဝ သိသွားရင် ပုိမှတ်လ့ုိလေကာင်းပါတယ်။

Color
Color Classes လေတွကိုလည်း လေရှ့ပုိင်းနမူနာလေတွမှာ သံုးDဲ့ကြကပြပီးပြဖစ်ပါတယ်။ အထူးသပြဖင့် background
နဲ့  text အတွက် အလေရာင်လေတွသတ်မှတ်လုိရင် သုံးရတာပါ။  text-primary, text-success,
bg-info,  bg-warning စသပြဖင့်  လုိအပ်တဲ့  လေနရာတိုင်းမှာ  သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။  ကျရေန်လေနတဲ့
အသုံးဝင်တာလေလးတစ်Dျရေ ို ့ ထည့်လေပြပာDျရေင်ပါတယ်။

• text-muted
• text-black-50
• text-white-50
• bg-white
• bg-transparent

text-muted ကိုလေတာ့ ပြပီးDဲ့တဲ့ နမူနာတစ်Dုမှာ ထည့်သံုးလေပးDဲ့ပါတယ်။ စာကို နည်းနည်း မိှန်ပြပီးပြပမှာပါ။
text-black-50 နဲ့  text-white-50 ကလည်း အလားတူပဲ၊ နည်းနည်းစီ အလေရာင်မိှန်ထားလေပးတဲ့
စာလေတွကို လုိDျရေင်တဲ့အDါ သံုးနိုင်ပါတယ်။ bg-transparent ကိုလေတာ့ မူလက Background အလေရာင်
ပါလေနတဲ့ Component တစ်Dုမှာ Background အလေရာင် ပြပန်ပြဖုတ်Dျရေင်တဲ့အDါ သံုးနိုင်ပါတယ်။
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ထူးပြDားDျရေက်အလေနနဲ့ bg-gradient ဆိုတာလည်း ရှိပါလေသးတယ်။ ဒီလိုလေလးစမ်းကြကည့်လုိက်ပါ –

 HTML 
<p class="bg-danger
          text-white
          bg-gradient
          p-2">Some Content</p>

Background အလေရာင်ကို ပံုလေသတစ်လေရာင်ထဲ မဟုတ်ဘဲ Gradient ပံုစံ လေရာင်လေပြပးလေလးနဲ့ ပြပလေပးမှာပါ။ 

Display
Element လေတရွဲ့  Display Type ကို d- နဲ့စတဲ့ Class နဲ့လေပြပာင်းနိုင်ပါတယ်။ d-block, d-inline,
d-none စသည်ပြဖင့်ပါ။ ဒီလေနရာမှာ ပုိအလေရးကြကီးတာက  Responsive Size  လေတွပြဖစ်ပါတယ်။ အလယ်မှာ
Responsive Size Class လေတွထည့်ပြပီး Screen Size အလုိက် Display Type ကိုလေပြပာင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒီလုိပါ

 HTML 
<p class="d-none d-md-block">Some Content</p>

d-none လ့ုိလေပြပာထားတဲ့အတွက်  Default  မှာ  လေပျရောက်လေနပါလိမ့်မယ်။  ဒါလေပမယ့်  d-md-block လ့ုိ
လေပြပာထားတဲ့အတွက်  Medium  Device  လေတွမှာ  လေပါ်လာမှာပြဖစ်ပါတယ်။  ဒါလေကြကာင့်  Screen  လေသးရင်
လေပျရောက်သွားပြပီး Screen ကြကီးမှ လေပါ်လာတဲ့ လုပ်လေဆာင်Dျရေက်ကို ရရိှမှာ ပြဖစ်ပါတယ်။ md အစား sm, lg,
xl, xxl စသပြဖင့် တစ်ပြDား Size Class လေတွကို လုိအပ်သလုိ အသံုးပြပုနိုင်ပါတယ်။

လေတာ်လေတာ်  အသံုးဝင်တဲ့  လုပ်လေဆာင်Dျရေက်ပါ။  Responsive Web Design  လေတွလုပ်တဲ့အDါ  Screen Size
လေပါ်မူတည်ပြပီး Element လေတွကို ပြပသင့်အDျရေနိ်မှပြပတယ်၊ မပြပသင့်ရင် လေဖျရောက်ထားတယ်ဆိုတာဟာ လုိအပ်
တဲ့ လုပ်လေဆာင်Dျရေက်တစ်Dု ပြဖစ်ပါတယ်။
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Flexbox
CSS Flexbox  အလေကြကာင်းကို  လုိရင်းလေလးလေတွ  လေရးွထုတ်လေပြပာလေနလ့ုိသာပါ၊  တစ်ကယ်လေတာ့  အလေတာ်လေလး
ကျရေယ်ပြပန်တဲ့  အလေကြကာင်းအရာ တစ်Dု ပြဖစ်ပါတယ်။ အDုလည်း  Bootstrap  က လေပးထားတဲ့  အလေရးကြကီးတဲ့
လုပ်လေဆာင်Dျရေက်လေလးတစ်Dျရေ ို ့ကို လေရွးထုတ်လေပးDျရေင်ပါတယ်။

Element  တစ်Dုကို  Flexbox  ပြဖစ်လေစDျရေင်ရင်  d-flex Class  ကိုသံုးနိုင်ပါတယ်။  အ့ဲဒီ  Flexbox  ထဲက
Element လေတွကို စီမံဖ့ုိအတွက် Flex Utility Class လေပါင်း (၆၀) လေကျရော်ထိ ရိှလေနပါတယ်။ အကုန်သာမှတ်ရ
ရင် မလွယ်ပါဘူး။ (၃) Dုပဲ လေရးွမှတ်လေစDျရေင်ပါတယ်။

• flex-row
• flex-column
• flex-fill

flex-row  က  Element  လေတွကို  လေဘးတိုက်စီပြပီး  ညီလေအာင်ပြပလေပးတဲ့  လုပ်လေဆာင်Dျရေက်ပါ။  Default  Value
ပြဖစ်ပါတယ်။ ပံုမှန်အားပြဖင့် ကိုယ့်ဘာသာ လေပးစရာမလုိပါဘူး။  flex-column ကလေတာ့ အလေပါ်လေအာက်
စီပြပလေပးမှာပါ။ အ့ဲဒီနှစ်Dုကို Responsive Size Class လေတွနဲ့ တွဲသံုးရင် အသံုးဝင်ပါတယ်။ ဒီလုိပါ –

 HTML 
<div class="d-flex flex-column flex-md-row">
  <div class="bg-primary p-5"></div>
  <div class="bg-danger p-5 flex-fill"></div>
  <div class="bg-success p-5"></div>
</div>

နမူနာအရ  flex-column လ့ုိလေပးထားတဲ့အတွက်  Default  အလေနနဲ့  အလေပါ်လေအာက်စီပြပီး  ပြပမှာပါ။  ပြပီး
လေတာ့မှ flex-md-row လ့ုိလေပြပာထားတဲ့အတွက် Medium Device Size ပြဖစ်လာတဲ့အDါ လေဘးတိုက်စီပြပီး
လေတာ့ ပြပမှာပါ။ ဒါလေကြကာင့်  Screen Size  လေပြပာင်းရင်  Layout လုိက်လေပြပာင်းတဲ့ လုပ်လေဆာင်Dျရေက်ကို ရသွားပါ
တယ်။ ထံုးစံအတိုင်း  md အစား တစ်ပြDား  Size Class  လေတွကို လုိအပ်သလုိ အစားထုိးပြပီး သံုးနိုင်ပါတယ်။
flex-fill ကလေတာ့  "လေဘးတိုက်"  လေနရာလွတ်ကျရေန်သလေလာက်  အကုန်အပြပည့်  လေနရာယူလေစDျရေင်တဲ့
Element  လေတွမှာ  သတ်မှတ်လေပးနိုင်ပါတယ်။  ဒါလေကြကာင့်  ကျရေန်တဲ့  Element  လေတွကို  ရိှသလေလာက်ပဲပြပပြပီး
flex-fill ပါတဲ့ Element ကို အပြပည့်လေနရာယူ ပြပလေပးမှာပါ။



Bootstrap – လိမေု - တိမေု - ရှင်း – အDန်း (၇) – Utility Classes 146

Float
Float  CSS  Property  ဟာ  လေတာလ်ေတာ်လေလးအလေရးကြကီးတဲ့  Property  ပြဖစ်Dဲ့ပါတယ်။  အရင်က  Flexbox
လုပ်လေဆာင်Dျရေက်  CSS  မှာမရှိလ့ုိ  Float  Property  လေတွကိုသံုးပြပီး  Layout  လေတွကို  ဖန်တီးDဲ့ကြကရပါတယ်။
အDုလေတာ့  Layout  အတွက်  Float  ကို အားကိုးဖ့ုိ မလိုအပ်လေတာ့ပါဘူး။ ဒါလေပမယ့်  Float  လုပ်လေဆာင်Dျရေက်
အသုံးဝင်တဲ့လေနရာလေတွ ရှိပါလေသးတယ်။ တစ်Dျရေ ို ့  Element  လေတွ ဘယ်ဘက်ကပ်ပြပီး ပြပလေစDျရေင်ရင်  float-
start ကိုသံုးနိုင်ပါတယ်။ ညာဘက်ကပ်ပြပီး ပြပလေစDျရေင်ရင် float-end ကို သံုးနိုင်ပါတယ်။ သ့ူကိုလည်း
Size Class နဲ့ တွဲသံုးနိုင်တဲ့အတွက် အသံုးဝင်တာပါ။ ဒီလုိပါ –

 HTML 
<div class="bg-warning p-4 clearfix">
  <h1 class="float-md-start">Some Title</h1>
  <h2 class="float-md-end">Some sub-title</h2>
</div>

နမူနာအရ ပံုမှန်ဆိုရင်  <h1> နဲ့  <h2> ကို  အလေပါ်လေအာက်ဆင့်ပြပီး  ပြပမှာပြဖစ်လေပမယ့်၊  Medium Size  ကို
လေရာက်လာတဲ့အDါ <h1> ကို ဘယ်ဘက်ကပ်ပြပမှာပြဖစ်ပါတယ်။ <h2> ကိုလေတာ့ ညာဘက်ကပ်ပြပမှာပါ။ ဒီ
လုိ Float ကိုသုံးပြပီး ဘယ်ညာ ကပ်တဲ့အDါ ပင်မ Element မှာ clearfix လ့ုိလေDါ်တဲ့ လုပ်လေဆာင်Dျရေက် ပါ
ဖ့ုိလုိတာကို  သတိပြပုပါ။  ဒါကိုပြပည့်စုံလေအာင်  ရှင်းရရင်  လေတာလ်ေတာ်ရှည်ပါလိမ့်မယ်။  ဒါလေကြကာင့်  တုိတိုနဲ့
လုိရင်းလေလးပဲ လေပြပာDျရေင်ပါတယ်။  float Class  လေတွနဲ့  Element  လေတွကို  ဘယ်ညာကပ်လို့ရတယ်။ ဒီလုိ
ကပ်လိုက်လ့ုိ ပင်မ Element ရဲ့ လေဖာ်ပြပပံုမမှန်လေတာ့ရင် clearfix ထည့်လေပးရတယ်လ့ုိသာ မှတ်ထားပါ။

Width & Height
Width  လေတွ  Height  လေတွနဲ့ပက်သက်တဲ့  Class  လေတကွလေတာ့  Percentage  ကိုပဲအလေပြDDံပြပီး အလုပ်လုပ်လ့ုိ
သိပ်မပြပည့်စုံဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာ နည်းနည်းလေတာ့ ထပ်လေရးလေပးရတယ်။ ဒီနမူနာကို ကြကည့်ပါ – 

 HTML 
<div style="height: 300px" class="bg-dark p-2">
  <div class="h-50 w-50 bg-light"></div>
</div>
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h-50 ဆိုတာ height: 50% ကိုလေပြပာတာပါ။ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ w-50 ဆိုတာ width: 50% ကို
လေပြပာတာပါ။ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒါလေပမယ့် အ့ဲဒီလုိ အလုပ်လုပ်ဖ့ုိအတွက် ပင်မ Element မှာ  height:
300px ကို  ကိုယ့်ဘာသာလေပးထားရပါတယ်။ အ့ဲဒီ  height ကို  အလေပြDDံပြပီး  အထဲက  Element  လေတွက
အလုပ်လုပ်တာမ့ုိလ့ုိ မပါရင် အဆင်မလေပြပပါဘူး။

ပြပီးတဲ့အDါ  25%, 50%, 75%, 100% ဆိုပြပီး လေလးမျရေ ို းပဲ ရိှပါတယ်။ ဒါလေကြကာင့်  h-25, h-50, h-
75 နဲ့ h-100 တို့ကိုပဲ သံုးလ့ုိရမှာပါ။ တစ်ပြDားတန်ဖိုးလေတွ မရှိပါဘူး။ w- လည်းအတူတူပါပဲ။ h-auto နဲ့
w-auto လေတာ့  ရှိပါတယ်။ အ့ဲဒါက လေပးထားတဲ့  Width  လေတွHeight  လေတွကို  လုိအပ်လ့ုိ ပြပန်ပြဖုတ်Dျရေင်တဲ့
အDါမျရေ ို းမှာ အသံုးဝင်နိုင်ပါတယ်။

Margin & Padding
Margin  လေတွ  Padding  လေတွနဲ့ပက်သက်တဲ့  Utility Classes  လေတွကိလုေတာ့ လေရှ့နမူနာလေတွမှာလည်း လေတွ့Dဲ့
ကြကပြပီးသားပါ။  1,  2,  3,  4,  5  ဆိုပြပီး  Size  က  (၅)  မျရေ ို းရှိပါတယ်။  Margin  အတွက်  m- နဲ့စပြပီး
Padding အတွက် p- နဲ့စပါတယ်။ Top, Right, Bottom, Left တစဘ်က်စီလည်းလေပးလ့ုိရပါတယ်။

• mt-{size} (Margin Top)
• me-{size} (Margin End or Right)
• mb-{size} (Margin Bottom)
• ms-{size} (Margin Start or Left)
• my–{size} (Margin Top/Bottom)
• mx-{size} (Margin Left/Right) 

Padding  အတွက်လည်း  အတူတူပါပဲ။  m- အစား  p- နဲ့စတာပဲ  ကွာသွားမှာပါ။  Size  အတွက်  auto
လည်းရှိပါလေသးတယ်။  margin: auto လုပ်လေဆာင်Dျရေက်မျရေ ို းကို လုိDျရေင်ရင် သံုးနိုင်ပါတယ်။  0  လည်းရှိပါ
လေသးတယ် m-0 p-0 ဆိုရင် Margin လေတွ Padding လေတွ အကုန်ပြဖုတ်လေပးလိုက်မှာပါ။
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Text
Text  နဲ့ ပက်သက်တဲ့  Class  လေတကွလေတာ့  Alignment  တို့  Formatting  တို့အတွက် အစုံရှိပါတယ်။  Left,
Right,  Center,  Justify  စတဲ့  Alignment  လုပ်ငန်းလေတွအတွက်  text-start,  text-end,
text-center, text-justify စသပြဖင့် ကုန်သံုးလ့ုိရပါတယ်။ ဥပမာ –

 HTML 
<h1 class="text-center">Centered Title</h1>

နမူနာအစာ လေDါင်းစီးအတွက်စာကိုအလယ်မှာ Align လုပ်ပြပီး ပြပလေပးမှာပါ။ Responsive Class လေတွနဲ့  တဲွပြပီး
သံုးနိုင်တဲ့အတွက် ပုိပြပီးလေတာ့ အသုံးဝင်နိုင်ပါလေသးတယ်။ ဒီလိုပါ –

 HTML 
<h1 class="text-center text-md-start">Centered Title</h1>

နမူနာအရ  Default  အလေနနဲ့  Center Align  ထားပြပီးပြပလေပမယ့်  Medium Screen Size  ပြဖစ်သွားပြပီးဆိုရင်
Left  Align နဲ့လေပြပာင်းပြပီး  ပြပလေပးသွားမှာပြဖစ်ပါတယ်။  Bold,  Italic,  Underline,  Strike-through  စတဲ့
Formatting လုပ်ငန်းလေတွအတွက် ဒီလို Class လေတရွှိပါတယ်။

• fw-bold
• fw-bolder
• fw-normal
• fw-light
• fw-lighter
• fst-italic
• fst-normal
• text-decoration-underline
• text-decoration-line-through
• text-decoration-none

ဒါလေတွကိုလေတာ့ တစ်DုDျရေင်းရှင်းပြပဖ့ုိ မလုိအပ်ဘူးလ့ုိထင်ပါတယ်။ Class အမည်မှာ သ့ူအဓိပ္ပါယ်နဲ့သူ လေပါ်လွင်
ပြပီးပြဖစ်လေနလို့ပါ။  
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စာလေကြကာင်းလေတရွဲ့အလေပါ်လေအာက် အစိတ်အကြကဲ Line Height နဲ့ပက်သက်ပြပီး (၃) မျရေ ို းမှတ်သင့်ပါတယ်။

• lh-sm
• lh-base
• lh-lg

lh-base က မူလပမာဏအတိုင်းပြဖစ်ပြပီး  lh-sm ဆိရုင်  Line  Height  ကျရေဉ်းသွားလို့  စာလေကြကာင်းလေတွ
နည်းနည်းပုိကပ်သွားမှာပါ။ lh-lg ဆိရုင်လေတာ့  Line Height ကျရေယ်သွားလ့ုိ စာလေကြကာင်းလေတွတစ်Dုနဲ့တစ်
Dု ပုိပြပီး ကျဲရေသွားမှာပဲပြဖစ်ပါတယ်။ လုိရမယ်ရထည့်လေပးထားတာပါ။ Bootstrap ကလေပးထားတဲ့ Line Height
က  အမျရေားအားပြဖင့်  အဆင်လေပြပပါတယ်။  ပြမန်မာစာလုိ  စာမျရေ ို းလေတွလေတာ့  သံုးထားတဲ့  ဖွန့်လေပါ်မူတည်ပြပီး
ရံဖန်ရံDါ  Line Height  လေလးDျဲရေလေပးထားမှ ဖတ်ရတာအဆင်လေပြပတာမျရေ ို း  ပြဖစ်တတ်ပါတယ်။ အ့ဲဒီလုိ လုိအပ်
လာရင် lh-lg Class ကို သံုးနိုင်ပါတယ်။

Position
Absolute,  Relative,  Fixed  စတဲ့  Position  နဲ့ပက်သက်တဲ့  Class  လေတွလည်းရှိပါတယ်။  position-
absolute, position-fixed, position-relative ဆိုတဲ့  (၃)  မျရေ ို းကို  မှတ်ထားသင့်ပါ
တယ်။  Position  လေတွရဲ့  သလေဘာသဘာဝကို  CSS  အDန်းမှာ  လေပြပာDဲ့ပြပီးသားပါ။  Position  လေပးထားပြပီး
လေနာက် Element ရဲ့ လေဖာ်ပြပပံုတည်လေနရာ သတ်မှတ်ဖ့ုိအတွက် left, right, bottom, top စတဲ့
Property  လေတွနဲ့  CSS  မှာ  တွဲသံုးရသလိုပဲ  Bootstrap  မှာ  တွဲသံုးလေပးရမှာပါ။  Bootstrap  မှာလေတာ့
start, end, bottom, top ပြဖစ်သွားပါတယ်။ ဥပမာ –

 HTML 
<div class="position-relative bg-dark" style="height: 200px">
  <div class="position-absolute
              bg-light top-50 start-50
              w-25 h-25"></div>
</div>

နမူနာအရ  ပင်မ  Element  မှာ  position-relative လ့ုိသတ်မှတ်လေပးထားပြပီး  အတွင်းထဲက
Element မှာ position-absolute လ့ုိသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ top-50 ဆိုတာ top: 50% ဆိုတဲ့
သလေဘာမျရေ ို းပါ။  start-50 ကလေတာ့  left:  50% ဆိုတဲ့သလေဘာမျရေ ို းပါ။  ဒါလေကြကာင့်  အတွင်းထဲက
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Element က အလယ်မှာ လေရာက်လေနရမှာပါ။ အလယ်တည့်တည့်လေတာ့ လေရာက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အလယ်တ
ည့်တည့်လေရာက်Dျရေင်ရင် start က 50% ပြဖစ်လ့ုိမရပါဘူး။ start က (50% - Element Width / 2) ပြဖစ်ရ
မှာပါ။  top လည်းအတူတူပါပဲ။  ဒီပြပဿနာက  Position  မှာ  လေတွ့ရလေနကြက  ပြပဿနာပြဖစ်ပါတယ်။  ဒါကို
Bootstrap က translate-middle ဆိုတဲ့ Class နဲ့လေပြဖရှင်းလေပးထားပါတယ်။ ဒီလုိလေရးရမှာပါ။

 HTML 
<div class="position-relative bg-dark" style="height: 200px">
  <div class="position-absolute 
              bg-light top-50 start-50
              w-25 h-25
              translate-middle"></div>
</div>

ဒီလေတာ့မှ  တစ်ကယ့်အလယ်တည့်တည့်ကို  လေရာက်မှာပြဖစ်ပါတယ်။  ဘာကိုလေပြပာတာလဲ  သိပ်မရှင်းရင်
လက်လေတွ့Dျရေလေရးပြပီး နှစ်Dုနှိုင်းယှဉ် စမ်းသပ်ကြကည့်သင့်ပါတယ်။ ဒီလုိပါ –

top-50,  start-50 လေပးထားတာDျရေင်းအတူတူ  ပထမတစ်Dုက  အလယ်တည့်တည့်မလေရာက်ဘဲ၊
လေနာက်တစ်Dုက အလယ်တည့်တည့် လေရာက်တယ်ဆိုတာကို လေတွ့ရမှာပြဖစ်ပါတယ်။ ဒါလေတာ်လေတာ် အသံုးဝင်
တဲ့ လုပ်လေဆာင်Dျရေက်တစ်Dုပါ။ ပုိပြပီးစိတ်ဝင်စားဖ့ုိလေကာင်းတာလေလး စမ်းကြကည့်Dျရေင်ရင် ဒီကုဒ်ကို စမ်းကြကည့်နိုင်
ပါတယ်။



Bootstrap – လိမေု - တိမေု - ရှင်း – အDန်း (၇) – Utility Classes 151

 HTML 
<button class="btn btn-primary position-relative">
  Goto User List
  <span class="badge 
               bg-danger 
               position-absolute 
               top-0 
               start-100
               translate-middle
               rounded-pill">20</span>
</button>

bth ထဲမှာ badge တစ်Dရုှိပြပီး position-absolute နဲ့ translate-middle ကိုတွဲသံုးထားလ့ုိ
Notification စနစ်လေတွမှာ လေတွ့လေနကြကပံုစံအတိုင်း နိုတီအလေရအတွက်က Button ရဲ့ ထိပ်ဖျရေားမှာ Dျရေတိ်လေနတဲ့
ပံုစံကို ရရိှမှာပြဖစ်ပါတယ်။ 

လေပးထားတဲ့  နမူနာမှာ  (၃)  မျရေ ို းလေရးပြပထားပါတယ်။ ပထမတစ်Dုက ရိုးရိုးပါပဲ။  btn ထဲမှာ  badge တစ်Dု
ရှိလေနပါတယ်။ ဒုတိယတစ်Dုမှာလေတာ့  badge မှာ  position-absolute ပြဖစ်သွားပြပီး  start-100
လ့ုိလေပြပာလုိက်တဲ့  အတွက်  လေကျရော်ထွက်  သွားတာကို  လေတွ့ရနိုင်  ပါတယ်။  တတိယတစ်Dု  ကျရေလေတာ့မှ
translate-middle  ပါသွားလ့ုိ ထိပ်ဖျရေားလေလးမှာ Dျရေတိ်လေနတဲ့ပံုစံလေလး ရသွားတာကို လေတွ့ရမှာပါ။
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Shadow
Element  လေတွအတွက် အရိပ်ကျရေလေနတဲ့ပံုစံ  Drop Shadow  လေတွထည့်Dျရေင်ရင် ထည့်လ့ုိရလေအာင်လည်း လေပး
ထားပါလေသးတယ်။ သူလည်းအသံုးဝင်ပါတယ်။ သံုးရတာလည်း လွယ်ပါတယ်။  shadow Class  ကို  သံုး
လေပးလုိက်ယုံပါပဲ။ shadow-sm နဲ့ shadow-lg ဆိုပြပီး မူကွဲ (၂) မျရေ ို းရှိပါတယ်။

 HTML 
<div class="border p-4 mb-4 bg-light shadow-sm">
  Some Content
</div>
<div class="border p-4 mb-4 bg-light shadow">
  Some Content
</div>
<div class="border p-4 mb-4 bg-light shadow-lg">
  Some Content
</div>

shadow-sm က အရိပ်ကို  ပါးပါးလေလး မသိမသာထည့်လေပးလုိက်မှာ။  shadow-lg ကလေတာ့  အရိပ်ကို
လေတာ်လေတာ်ကြကီးကြကီး ထည့်လေပးမှာပါ။ ဒီလုိပါ –
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ဒီလေလာက်ဆိုရင် လေတာ်လေတာ်လေလးစုံသွားပါပြပီ။ လေနာက်ထပ်အDန်းတစ်Dန်းနဲ့  နမူနာအလေနနဲ့ အလေတွ့ရမျရေားတဲ့
Admin Dashboard UI  လေလးတစ်Dုကို  Bootstrap  နဲ့လုပ်ကြကည့်ကြကဦးမှာပါ။ အ့ဲဒီအDါမှာ ဒီ  Utility Class
လေတွကို လက်လေတွ့အသံုးDျရေပံု နမူနာလေတွ ထပ်ပါလာပါလိမ့်မယ်။

Admin Dashboard နမူနာလုပ်မကြကည့်Dင်  Icon  လေတွအလေကြကာင်း လေပြပာဖ့ုိ ကျရေန်လေနလေသးလ့ုိ လေနာကတ်စ်Dန်း
မှာ Icon လေတွအလေကြကာင်း ဆက်ကြကည့်ကြကပါမယ်။
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အခန်း (၈) – Icons

Icons လေတွဟာလည်း UI  လေတွဖန်တီးတည်လေဆာက်ဖ့ုိအတွက် အလေရးကြကီးပါတယ်။ နှုတ်တစ်ရာ စာတစ်လံုး
လ့ုိ လေပြပာကြကသလုိ၊ A picture is worth a thousand words လ့ုိလည်းလေပြပာကြကပါတယ်။ ပံုလေလးတစ်ပံု၊ Icon
လေလးတစ်Dုနဲ့ ရှုပ်လေနတာလေတွကို ရှင်းသွားလေစနိုင်ပါတယ်။ လေရာလေနတာလေတွကို ကွဲပြပားသွားလေစနိုင်ပါတယ်။

Bootstrap 3 တုံးက Framework နဲ့အတူ Icons လေတွ တစ်Dါတည်း ပါDဲ့ဖူးပါတယ်။ Bootstrap 4 မှာလေတာ့
Icons လေတွ ထည့်မလေပးလေတာ့လ့ုိ Third-party Icons လေတွနဲ့  တွဲသံုးကြကပါတယ်။ လူသံုးအမျရေားဆုံးလ့ုိ လေပြပာလ့ုိ
ရတဲ့ Icons နည်းပညာ တစ်Dုကလေတာ့ Font Awesome ပဲ ပြဖစ်ပါတယ်။ အDု Bootstrap 5 မထွက်Dင်လေလး
မှာ  Bootstrap Icons  ဆိုပြပီးလေတာ့ ပြဖည့်စွက်နည်းပညာအသစ်တစ်Dုကို  Bootstrap Framework  တီထွင်
သူမျရေားကပဲ ဖန်တီးလေပးလာတာကိုလည်း လေတွ့ရပါတယ်။

ဟိုးအရင်တုံးက Icon ဆိုရင် ICO တို့ GIF တို့ PNG တို့လ့ုိ ပံု Format လေတွအလေနနဲ့ အသံုးမျရေားDဲ့ကြကပါတယ်။
ဒီပုံ Format လေတွက အရွယ်အစားအားပြဖင့် လေသးငယ်ပြပီး Background Transparency လုိလုပ်လေဆာင်Dျရေက်
မျရေ ို းလေတွ ပါဝင်တဲ့အတွက်  Icon နဲ့ သင့်လေတာ်ပါတယ်။ ဒါလေပမယ့် ဒီလုိ ပံု  Format ကို  Icon အတွက်သံုးတဲ့
အတွက်  ကြကုံလေတွ့ရတဲ့  ပြပဿနာလေတွ ရိှပါတယ်။ အ့ဲဒီထဲက တစ်Dုကလေတာ့၊  Icon  လေတွဆိုတာ အမျရေားကြကီး
သံုးရတာပါ။  ဝဘ်ဆိုက်တစ်Dုမှာ  Icon  လေပါင်း  ဆယ်Dု၊  အDုနှစ်ဆယ်ကလေန  အDုငါးဆယ်၊  အDုတစ်ရာထိ
လည်း ပါနိုင်ပါတယ်။ ဒီလေလာက် ဖုိင်အလေရအတွက်မျရေားတဲ့အDါ ဝဘ်ဆိုက်ကို လေနှးလေစပါတယ်။ ဝဘ်ဆိုက်တစ်
Dုက Icon ဖုိင်အDု (၅၀) သံုးထားရင် Web Browser က အကြကိမ် (၅၀) ဆာဗာကိုဆက်သွယ်မှု ပြပုလုပ်ရတဲ့
အတွက်လေကြကာင့်ပါ။ ဒါလေကြကာင့် ဖုိင်လေတရွဲ့အရွယ်အစားလေလးလေတွက လေသးလေသးလေလးလေတွလေပမယ့်  ဆက်သွယ်
ရတဲ့ အကြကိမ်လေရမျရေားလ့ုိ လေနှးသွားလေစတဲ့ သလေဘာမျရေ ို း ပြဖစ်ပါတယ်။ ဒီပြပဿနာကို  CSS Sprite လုိ နည်းစနစ်
မျရေ ို းလေတွနဲ့  လေပြဖရှင်းDဲ့ကြကရပါတယ်။  အDုသိပ်မသံုးကြကလေတာ့လ့ုိ  ဒီအလေကြကာင်းကို  အကျရေယ်Dျဲရေ့ပြပီး  ထည့်မရှင်း
လေတာ့ပါဘူး။ စိတ်ဝင်စားရင် လေနာက်မှာ ရှာလေဖွလေလ့လာကြကည့်ပါ။
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လေနာက်လေတာ့ CSS မှာ @font-face လုပ်လေဆာင်Dျရေက် ပါဝင်လာပြDင်းနဲ့အတူ Icon Fonts လေတွကို အသံုး
မျရေားလာကြကပါတယ်။ Icon Fonts ဆိုတာ A, B, C D တို့ က, D, ဂ, ဃ တို့လုိ စာလံုးလေတွကိုလေရးဆွဲထည့်သွင်း
ရတဲ့ ဖွန့်ဖိုင်ထဲမှာ စာလံုးလေတွအစား ရုပ်ပံုလေတွကို လေရးဆွဲထည့်သွင်းထားပြDင်း ပြဖစ်တယ် လ့ုိ အလွယ်လေပြပာနိုင်
ပါတယ်။ ဒီလေတာ့ Icon Fonts ကိုသံုးပြပီးစာလေရးရင် စာလံုးပံုလေတွမလေပါ်ဘဲ ရုပ်ပုံလေတွ လေပါ်တယ်ဆိုတဲ့ သလေဘာ
မျရေ ို းပါ။ ဒီ  Icon Fonts  နည်းစနစ်မှာ အားသာDျရေက်လေတရွှိပါတယ်။ ပထမဆုံးအားသာDျရေက်ကလေတာ့ ဖွန့်ဖုိင်
တစ်Dုမှာစာလံုးလေတွ  အမျရေားကြကီး  ပါလ့ုိရသလုိပဲ  ပံုလေတွလည်းအမျရေားကြကီး  လေရးဆွဲထည့်သွင်းထားလ့ုိရတဲ့
အတွက် ဖုိင်တစ်Dုထဲနဲ့ လုိDျရေင်တဲ့ Icon လေတွကို စုစည်းရရှိပြပီး ပြဖစ်လေစပါတယ်။ ဒါလေကြကာင့် ရိုးရိုး ပံု Icon လေတွ
မှာ အလေရအတွက်မျရေားလို့ လေနှးသွားတယ်ဆိုတဲ့ ပြပဿနာကို Icon Fonts မှာ လေတွ့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။

Icon Fonts ရဲ့ ဒုတိယအားသာDျရေက်ကလေတာ့ ပံုအရည်အလေသွးကို လေပြပာင်းလဲလေစပြDင်းမရှိဘဲ အရွယ်အစားကို
လုိသလုိ Dျရေုံ့လ့ုိDျဲရေ့လ့ုိရပြDင်း ပြဖစ်ပါတယ်။ ရိုးရိုး GIF, PNG ပံုလေတွက Dျဲရေ့လုိက်ရင် ဝါးသွားတာတို့၊ Dျရေုံ့လုိက်ရင်
ကြကည့်မလေကာင်းလေတာ့တာတို့ ပြဖစ်လေစနိုင်ပါတယ်။ Bitmap Graphic လေတွမ့ုိလ့ုိပါ။ A, B, C, D   စာလံုးလေတွမှာ  
Dျဲရေ့လိုက်လ့ုိ ဝါးသွားတာမျရေ ို း မရှိသလုိပါပဲ၊   Icon Fonts   ထဲက   Icon   ပံုလေတွကိုလည်း လုိသလုိ အDျရေုံ့အDျဲရေ့လုပ်  
လ့ုိရနိုင်ပါတယ်။ Vector Graphic လေတွမ့ုိလို့ပါ။ ပြပီးလေတာ့ ပံုဆိုတာ ဆွဲထားရင် ဆွဲထားတဲ့အတိုင်းပဲ ရမှာပါ။
အနလီေရာင် ဆွဲထားရင် အနလီေရာင်ပဲ ရမှာပါ။ အပြပာလေရာင် လေပြပာင်းDျရေင်ရင် လေနာက်တစ်ပံု ထပ်ဆွဲပြပီး ထည့်မှပဲရ
ပါမယ်။ A, B, C, D   စာလံုးလေတွကို အလေရာင်လိုသလုိ လေပြပာင်းပြပီး ပြပလ့ုိရသလုိပဲ   Icon Font   ထဲက   Icon   ပံုလေတွ  
ကိုလည်း  လုိသလုိ  အလေရာင်အမျရေ ို းမျရေ ို း  လေပြပာင်းပြပီး  ပြပလ့ုိရနိုင်ပါတယ်။  ဒီလုိအားသာDျရေက်လေတွလေကြကာင့်ပဲ
လေနာက်ပုိင်းမှာ Icons အတွက် ရိုးရိုးပုံကို မသံုးကြကလေတာ့သလေလာက်ပါပဲ။

ဒီလိုအားသာDျရေက်လေတွနဲ့အတူ  အားနည်းDျရေက်တစ်Dုလဲ  တွဲပြပီးလေတာ့ပါလာပါတယ်။  Icon  Font  တစ်Dုမှာ
Icon လေပါင်းမျရေားစွာထည့်သွင်းလ့ုိရတဲ့အတွက် တစ်Dျရေ ို ့ Icon Fonts လေတွမှာ ပံုလေပါင်း (၅) လေထာင် (၆) လေထာင်
လေလာက်ထိ  ပါနိုင်ပါတယ်။  ဒါလေကြကာင့်  Icon  လေလးတစ်Dျရေ ို ့ကို  သံုးDျရေင်လ့ုိ  Icon  Font  တစ်Dုကို  Dျရေတိ်ဆက်
လုိက်တာနဲ့ မလုိအပ်ဘဲ ရိှသမျှ Icon လေတွ အကုန်ထည့်သွင်းလုိက်ရသလို ပြဖစ်လေစပါတယ်။

လေနာက်ထပ် ထပ်လေပါ်လာတာကလေတာ့ SVG Icons ပြဖစ်ပါတယ်။ SVG ဆိုတာ Scalable Vector Graphic ရဲ့
အတိုလေကာက်ပြဖစ်ပြပီးလေတာ့  HTML  နည်းပညာရဲ့  အစိတ်အပုိင်းတစ်Dု  ပြဖစ်ပါတယ်။  XML    လေရးထံုးကိုသံုးပြပီး  
လေတာ့    HTML Document   အတွင်းထဲမှာ   Vector Graphic   လေတွကို လေရးဆွဲ ထည့်သွင်းလေစနိုင်တဲ့ နည်းပညာ  
ပြဖစ်ပါတယ်။ အ့ဲဒီ  SVG နည်းပညာကိုသံုးပြပီး  Icon လေတွ တီထွင်လာကြကတဲ့အDါ လေစာလေစာက Icon Font မှာ
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လုိ ရှိသမျှအကုန်ထည့်ရတဲ့ ပြပဿနာမျရေ ို း မရှိလေတာဘ့ဲ ကိုယ်လုိDျရေင်တဲ့ Icon ကို HTML ထဲမှာ လုိသလေလာက်
ပဲ လေရးွထည့်လို့  ရလာပါတယ်။ ပြပီးလေတာ့ ရိုးရိုး  GIF, PNG  ပံုလေတွလုိ အDု  (၅၀)  သံုးထားလ့ုိ အကြကိမ်  (၅၀)
ဆက်သွယ်ရတယ်ဆိုတာမျရေ ို းလည်း  မပြဖစ်ပါဘူး။  သူက  ပံုကို  HTML  နဲ့  Dျရေတိ်ထားတာ  မဟုတ်ဘဲ၊  ပံုကို
HTML    အထဲမှာ  တစ်Dါတည်း လေရာလေရးထားတဲ့သလေဘာမျရေ ို း  ပြဖစ်သွားလ့ုိပါ  ။  ဒါလေကြကာင့်  SVG Icon  လေတွကို
တစ်ပြဖည်းပြဖည်း ပုိသံုးလာကြကပါတယ်။

Font Awesome က Icon Font နည်းပညာပြဖစ်ပါတယ်။ SVG Icons  အလေနနဲ့လည်း သံုးလ့ုိရပါတယ်။ နှစ်
မျရေ ို းလေပးထားတဲ့သလေဘာပါ။  Free  နဲ့  Pro  ဆိုပြပီး  Version  နှစ်Dုလာရာမှာ အDုလက်ရှိထွက်ရှိထားတဲ့  Font
Awesome 5 Pro Version မှာ Icon လေပါင်း (၇၀၀၀) လေကျရော်ပါဝင်ပါတယ်။ Pro Version က လုိင်စင်ဝယ်ပြပီး
သံုးရပါတယ်။  Free Version ကလေတာ့ အDမ့ဲရပြပီး  Icon  လေပါင်း  (၁၀၀၀)  လေကျရော်ပါဝင်ပါတယ်။  Icon  လေပါင်း
(၁၀၀၀)  လေကျရော်ဆိုတာတင် လေတာလ်ေတာ် စုံလေနပြပီမ့ုိလ့ုိ  Free Version နဲ့တင် ပလေရာဂျရေက် လေတာ်လေတာ်မျရေားမျရေား
အတွက်  အဆင်လေပြပလေစနိုင်လေလာက်ပါတယ်။  ဒီစာလေရးလေနDျရေနိ်မှာ  Font  Awesome  6  ထွက်လေတာ့မယ်လ့ုိ
လည်း လေကြကညာထားပါတယ်။ အသစ်ထွက်တာမကြကာလေသးတဲ့  Bootstrap Icons  လေတွကလေတာ့  SVG Icon
လေတွပြဖစ်ကြကပါတယ်။  အDမ့ဲရပြပီး သ့ူမှာလည်း Icon လေပါင်း (၁၀၀၀) လေကျရော်ပါဝင်ပါတယ်။

Font Awesome
Font Awesome  ကို  စတင်အသံုးပြပုနိုင်ဖ့ုိအတွက် လုိအပ်တဲ့ဖိုင်လေတွကို  Download  ရယူလ့ုိ ရသလုိ  CDN
ကလေန တစ်ဆင့်လည်း အသံုးပြပုနိုင်ပါတယ်။ ဒီလေနရာမှာလေတာ့ CDN ကလေနDျရေတိ်ပြပီးလေတာ့ပဲ နမူနာ လေပးသွားပါ
မယ်။ Code Pen Setting ရဲ့ CSS Section မှာ ဒီ Font Awesome CDN လိပ်စာကို ထည့်လေပးလုိက်ပါ။

https://use.fontawesome.com/releases/v5.15.1/css/all.css

လက်ရှိဒီစာလေရးလေနDျရေနိ် ထွက်ရှိထားတာက v5.15.1 ဆိုတာကို သတိပြပုပါ။ Font Awesome က လေနာက်ပုိင်း
Version လေတွမှာ အ့ဲဒီလုိ CDN လိပ်စာ တိုက်ရိုက်မလေပးလေတာ့ဘူးလ့ုိ သိရပါတယ်။ ဒါလေကြကာင့် Version သစ်
အတွက် CDN လိပ်စာကိုလုိDျရေင်ရင် Font Awesome ဝဘ်ဆိုက်မှာ Register လုပ်ထားဖ့ုိ လုိအပ်ပါလိမ့်မယ်။
အလွယ်တစ်ကူ Register လုပ်လ့ုိရနိုင်ပါတယ်။

- https://fontawesome.com

https://fontawesome.com/
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Register လုပ်ပြပီးရင်လေတာ့ Version သစ်အတွက် CDN လိပ်စာလေတွကို ရရှိပါလိမ့်မယ်။ လေနာက်ပုိင်းမှာ CDN
လိပ်စာ လေပြပာင်းစရာမလုိဘဲ  Version  အသစ်ထွက်တိုင်း  အလုိအလေလျှာက်  Update  ပြဖစ်လေစဖ့ုိ  အ့ဲဒီနည်းကို
လေပြပာင်းသုံးတယ်လ့ုိ လေပြပာထားပါတယ်။ လေလာလေလာဆယ် စမ်းကြကည့်ဖ့ုိသက်သက် အတွက်လေတာ့ မလုိလေသးပါ
ဘူး။  အထက်မှာလေပြပာထားတဲ့  CDN  လိပ်စာကိုပဲ  ဆက်လက်အသံုးပြပုနိုင်ပါတယ်။  CDN  လိပ်စာထည့်ပြပီး
သွားရင် အသုံးပြပုနည်းက မDက်လေတာ့ပါဘူး။

Font  Awesome  မှာ  မူကွဲအုပ်စု  (၅)  စုရှိပါတယ်။ အလေပါ်က ကင်မရာပံုလေလးလေတွကို  နှိုင်းယှဉ်  ကြကည့်ပါ။
လေရှ့ဆုံးပံုက Solid ဆိုတဲ့ အုပ်စုထဲမှာ ပါပါတယ်။ အလေရာင်အပြပည့် ပြဖည့်ပြပီး ပံုကို ဆွဲထားပါတယ်။ ဒုတိယပံု
က  Regular  အုပ်စုပါ။  လုိင်းလေလးလေတွနဲ့  ဆွဲထားပါတယ်။  တတိယပံုကလေတာ့  Light  အုပ်စုပြဖစ်ပါတယ်။
လုိင်းပါးပါးလေလးနဲ့  ဆွဲထားတာပါ။  လေနာက်ဆုံးပံုကိုလေတာ့  Duo-Tone  လ့ုိလေDါ်ပါတယ်။  နှစ်လေရာင်စပ်ပြပီး
ဆွဲထားတာပါ။ Free Version မှာ Solid Icons လေတွနဲ့ Regular Icons တစ်Dျရေ ို ့ကို အသံုးပြပုDွင့် လေပးထားပါ
တယ်။ Light နဲ့ Duo-Tone Icons လေတွကလေတာ့ Pro Version ကျရေလေတာ့မှ သံုးလ့ုိရမှာပါ။ နမူနာပံုထဲမှာ မပါ
တဲ့ အုပ်စုကိုလေတာ့ Brand လ့ုိလေDါ်ပါတယ်။ Google တို့ Facebook တို့ YouTube တို့ Twitter တို့လုိ Brand
လေတွရဲ့  Icons  လေတွပါ။  Brand Icons  လေတွကိုလည်း  Free Version  မှာ ထည့်လေပးထားပါတယ်။ ဒါလေကြကာင့်
Free Version  မှာ  Icons  အုပ်စု  (၃)  Dုပါတယ်လ့ုိ မှတ်နိုင်ပါတယ်။  Solid, Regular  နဲ့  Brand  တို့ပြဖစ်ပါ
တယ်။  အသံုးပြပုဖ့ုိအတွက် အDုလုိလေရးသားအသုံးပြပုနိုင်ပါတယ်။

 HTML 
<i class="fas fa-camera"></i>
<i class="far fa-user"></i>
<i class="fab fa-github"></i>

ဒီနမူနာကို  Code Pen  ထဲမှာ လက်လေတွ့လေရးစမ်းကြကည့်လ့ုိရပါတယ်။  CDN  လေတာ့ ကြကိုပြပီးမှန်လေအာင် ထည့်
ထားလေပးဖုိ့ မလေမ့ပါနဲ့။ သင့်လေတာ်တဲ့ Icon ပံုလေလးလေတွ လေပါ်လာတာကို လေတွ့ ရပါလိမ့်မယ်။
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Solid Icons လေတွကိုအသံုးပြပုလုိရင် fas Class ကိုသံုးရပြပီး Regular Icons လေတွကို သံုးDျရေင်ရင်လေတာ့ far
Class  ကိုသုံးရပါတယ်။  Brand Icons  လေတွကို  သံုးDျရေင်ရင်လေတာ့  fab Class  ကိုသုံးရပါတယ်။ ပြပီးတဲ့အDါ
လေနာက်ကလေန အသုံးပြပုလုိတဲ့ပုံရဖ့ုိ fa-{icon-name} Class လုိက်ရပါတယ်။ Icon Name လေတကွလေတာ့
(၁၀၀၀)  လေကျရော်  အကုန်လံုးမှတ်ထားဖ့ုိ  မပြဖစ်နိုင်ပါဘူး။  လုိအပ်လာလေတာ့မှာ  ဒီလိပ်စာမှာ  ကိုယ်လုိDျရေင်တဲ့
Keyword နဲ့ရိုက်ထည့်ပြပီး ရှာသုံးသွားရမှာ ပြဖစ်ပါတယ်။

https://fontawesome.com/icons

တစ်ကယ်လေတာ့ Font Awesome အသုံးပြပုနည်းက ဒီမှာတင်ပြပီးသွားပါပြပီ။ ဒါလေပမယ့် လက်လေတွ့လေရးစမ်းပြဖစ်
သွားလေအာင် Bootstrap Component လေတွနဲ့တွဲပြပီး နမူနာတစ်Dျရေ ို ့ လေပးDျရေင်ပါတယ်။ လေရးစမ်းကြကည့်ပါ။

 HTML 
<ul class="list-group">
  <li class="list-group-item">
    <i class="far fa-square me-3"></i>
    Something todo
    <i class="fas fa-trash float-end text-danger"></i> 
  </li>
  <li class="list-group-item">
    <i class="fas fa-check me-3"></i>
    Another thing to do
    <i class="fas fa-trash float-end text-danger"></i>
  </li>
  <li class="list-group-item">
    <i class="fas fa-check me-3"></i>
    More thing to do
    <i class="fas fa-trash float-end text-danger"></i>
  </li>
</ul>

ဒါဟာ List Group Component ထဲမှာ Checkbox Icons လေလးလေတွ၊ Trash  Icons လေလးလေတွ လေပါင်းစပ်ပြပီး
Todo List App UI လေလးတစ်Dု ဖန်တီးလုိက်တာပါ။ ရလဒ်က အDုလိုပြဖစ်ပါလိမ့်မယ်။

လေနာက်နမူနာတစ်Dုအလေနနဲ့ Tab UI မှာ Icons လေလးလေတွ ထည့်ကြကည့်ပါမယ်။

https://fontawesome.com/icons
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 HTML 
<ul class="nav nav-tabs">
  <li class="nav-item">
    <a href="#" class="nav-link active">
      <i class="fas fa-list"></i> All Users
    </a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a href="#" class="nav-link">
      <i class="fas fa-users"></i> New Users
    </a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a href="#" class="nav-link">
      <i class="fas fa-user"></i> My Profile
    </a>
  </li>
</ul>

ပံုမှန်သံုးလေနကြက Tab UI လေလးကိုပဲ Icons လေလးလေတွထည့်လုိက်လ့ုိ ပုိအသက်ဝင်သွားတာကို အDုလုိ လေတပွြမင်
ရမှာ ပြဖစ်ပါတယ်။
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လေနာက်တစ်Dုအလေနနဲ့ Form မှာ Icons လေလးလေတွ ထည့်ကြကည့်ကြကပါမယ်။

 HTML 
<form>
  <div class="mb-2">
    <label><i class="fas fa-user me-2"></i> User Name</label>
    <input type="text" class="form-control">
  </div>
  <div class="mb-2">
    <label><i class="fas fa-envelope me-2"></i> Email</label>
    <input type="text" class="form-control">
  </div>
  <div class="mb-2">
    <label><i class="fas fa-key me-2"></i> Password</label>
    <input type="password" class="form-control">
  </div>
  
  <button class="btn btn-primary">
    <i class="fas fa-paper-plane me-2"></i> Register
  </button>
</form>

ဒီတစ်Dါမှာလဲ ပံုစံတူမ့ုိလ့ုိ လေရာတတ်တဲ့ Form Input လေတဟွာ Icons လေလးလေတွလေကြကာင့် ကွဲပြပားသွားတာကို
အDုလုိ လေတွ့ရမှာ ပြဖစ်ပါတယ်။
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လေနာက်တစ်Dုအလေနနဲ့ Table မှာ Icons လေလးလေတွ ထည့်ကြကည့်ကြကပါမယ်။

 HTML 
<table class="table table-bordered table-striped">
  <tr>
    <th><i class="fas fa-hashtag"></i> ID</th>
    <th><i class="fas fa-bug"></i> Issue</th>
    <th><i class="fas fa-calendar"></i> Date</th>
    <th><i class="fas fa-sort-amount-down"></i> Level</th>
    <th><i class="fas fa-user"></i> Assign</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>1</td>
    <td>A problem with something</td>
    <td>2020-08-11</td>
    <td><span class="badge bg-danger">critical</span></td>
    <td>Alice</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>2</td>
    <td>Another problem with ...</td>
    <td>2020-08-12</td>
    <td><span class="badge bg-warning">important</span></td>
    <td>Bob</td>
  </tr>
</table>

Feature လေတွ ပုိပြပီးလေတာ့ လေဝလေဝဆာဆာ ပြဖစ်သွားသလို Table ပါ အDျရေက်အလက်လေတွကိုလည်း ပုိပြပီးလေတာ့
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ရှင်းလင်းပြမင်သာသွားတာကို အDုလုိ လေတွ့ရမှာ ပြဖစ်ပါတယ်။

ဒီလေလာက်ဆိုရင်  Icons  လေတွရဲ့ အသုံးဝင်ပံုနဲ့  Font Awesome Icons  လေတွ အသံုးပြပုပံုကို  လေကာင်းလေကာင်း
သလေဘာလေပါက်သွားလေလာက်ပါပြပီ။ ဆက်လက်ပြပီးလေတာ့ Bootstrap Icons အသံုးပြပုပုံလေလးလေတွ ဆက်လေပြပာပါ
ဦးမယ်။

Bootstrap Icons
Bootstrap Icons  လေတွ အသံုးပြပုပုံကလည်း လွယ်ပါတယ်။  Icon Font CND  အလေနနဲ့လည်း ရနိုင်လေပမယ့်
မူလစတင်တီထွင်စဉ်က SVG Icon လေတွ အလေနနဲ့ တီထွင်Dဲ့တာမ့ုိလ့ုိ SVG Icon အလေနနဲ့ အသံုးပြပုပံုကို လေဖာ်ပြပ
သွားပါမယ်။ သ့ူ ဝဘ်ဆိုက်ကလေန Download ရယူနိုင်ပါတယ်။

- https://icons.getbootstrap.com

Download လုပ်ရမယ်ဆိုလေပမယ့် Icons လေပါင်း  (၁၀၀၀) လေကျရော်ကိုမှ ဖုိင်  Size က 650KB လေလာက်ပဲရှိတာ
ပါ။ ရလာတဲ့  Zip  ဖုိင်ကို  ပြဖည်Dျရေလုိက်ရင် အDုလုိ  SVG Format  နဲ့  Icons  ဖုိင်လေတွကို  လေတွ့ပြမင်ရမှာ ပြဖစ်ပါ
တယ်။

https://icons.getbootstrap.com/
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အ့ဲဒီဖုိင်လေတွကိုပဲ တစ်DုDျရေင်း <img> Element နဲ့ ထည့်သွင်းအသံုးပြပုလ့ုိ ရပါတယ်။ ဥပမာ –

 HTML 
<img src="icons/alarm.svg">

ဒါမှမဟုတ် နှစ်သက်ရာပံုကို  Code Editor နဲ့ဖွင့်လိုက်ပါ။ ပံုဆိုလေပမယ့်  XML Format နဲ့ လေရးထားတဲ့  Text
လေတွပဲမုိ့လ့ုိ Code Editor နဲ့ဖွင့်လို့ ရပါတယ်။ ရလာတဲ့ ကုဒ်က ဒီလုိပံုစံပြဖစ်နိုင်ပါတယ်။

 SVG 
<svg width="1em" height="1em" viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-alarm" 
fill="currentColor" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  <path fill-rule="evenodd" d="M6.5 0a.5.5 0 0 0 0 1H7v1.07a7.001 7.001 0 0 0-
3.273 12.474l-.602.602a.5.5 0 0 0 .707.708l.746-.746A6.97 6.97 0 0 0 8 16a6.97
6.97 0 0 0 3.422-.892l.746.746a.5.5 0 0 0 .707-.708l-.601-.602A7.001 7.001 0 0
0 9 2.07V1h.5a.5.5 0 0 0 0-1h-3zm1.038 3.018a6.093 6.093 0 0 1 .924 0 6 6 0 1 
1-.924 0zM8.5 5.5a.5.5 0 0 0-1 0v3.362l-1.429 2.38a.5.5 0 1 0 .858.515l1.5-
2.5A.5.5 0 0 0 8.5 9V5.5zM0 3.5c0 .753.333 1.429.86 1.887A8.035 8.035 0 0 1 
4.387 1.86 2.5 2.5 0 0 0 0 3.5zM13.5 1c-.753 0-1.429.333-1.887.86a8.035 8.035 
0 0 1 3.527 3.527A2.5 2.5 0 0 0 13.5 1z"/>
</svg>
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ဒါ alarm.svg မှာပါတဲ့ ကုဒ်လေတွပြဖစ်ပါတယ်။ ဒီကုဒ်အတိုင်း ကိုယ်သံုးလုိတဲ့  Component ထဲမှာ ထည့်
ပြပီးလေတာ့ သံုးနိုင်ပါတယ်။ ဒီလုိပါ – 

ဒါ  Button  Component  ထဲမှာ  SVG  Icon  ကို  ထည့်သုံးလုိက်တာပါ။  ဒီ  Icon  လေပါ်မှာ  အရွယ်အစား၊
အလေရာင်၊ အပါအဝင် လုိအပ်တဲ့ Style လေတွကို သတ်မှတ်လ့ုိရပါတယ်။

အားသာDျရေက်အားနည်းDျရေက်လေတွကလေတာ့  သ့ူလေနရာနဲ့သူပါပဲ။  Icon  Font  ကလေတာ့  Class  လေလးလေတွ
လေပးလုိက်ယုံနဲ့  လုိDျရေင်တဲ့  Icon  ကိုရလ့ုိ  အသံုးပြပုရတာ ပုိပြပီးလေတာ့  အဆင်လေပြပလွယ်ကူတဲ့သလေဘာမှာ  ရိှပါ
တယ်။ ဒါလေပမယ့် SVG Icons လေတွရဲ့ အားသာDျရေက်အလေနနဲ့ JavaScript နဲ့တွဲသံုးပြပီး Animation အပါအဝင်
ပုိပြပီးဆန်းပြပားတဲ့ လုပ်လေဆာင်Dျရေက်လေတွ ရရှိနိုင်ပါလေသးတယ်။ ဒီအလေကြကာင်းလေတွကိုလေတာ့ အDုထည့်ကြကည့်လ့ုိမ
ရလေသးပါဘူး။ ဆက်လက်လေလ့လာရန်လ့ုိပဲ မှတ်ထားရဦးမှာပါ။

လေနာက်တစ်Dန်းမှာ လက်ရှိလေလ့လာDဲ့ပြပီးပြဖစ်တဲ့ Component လေတွ Layouts လေတွနဲ့  Icons လေတွကို လေပါင်းစပ်
ဖန်တီးထားတဲ့ နမူနာ Admin Dashboard UI လေလးတစ်Dုကို ဖန်တီးကြကည့်ကြကပါမယ်။
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 အခန်း (၉) – Admin Dashboard

လေရှ့ပုိင်းမှာလေလ့လာDဲ့တဲ့ Component လေတွ Layout လေတွနဲ့  Icons လေတွကို လက်လေတွ့စမ်းသပ် လေလ့ကျရေင့် နိုင်
လေစဖ့ုိအတွက် Admin Dashboard UI တစ်Dုကို နမူနာအလေနတဲ့ ဖန်တီးကြကည့်Dျရေင်ပါတယ်။ ပြပီးသွားတဲ့အDါ ရ
လာမယ့်ရလဒ်က ဒီလုိပါ –

Responsive လုပ်လေဆာင်Dျရေက်ကို တစ်Dါတည်း ထည့်လုပ်မှာပြဖစ်ပြပီး Large Screens လေတွမှာ ပြမင်လေတွ့ရမယ့်
ရလဒ်နဲ့  Small  Screens  လေတွမှာ  ပြမင်လေတွ့ရမယ့်  ရလဒ်ကို  ယှဉ်တွဲလေဖာ်ပြပထားပါတယ်။  လေသDျရောဂရုစိုက်
ကြကည့်လုိက်ရင်  အမျရေားကြကီးကွာသွားတာမျရေ ို း  မဟုတ်ပါဘူး။  Large  Screens  လေတွမှာ  ဘယ်ဘက်ပြDမ်း
Sidebar Menu လေဖာ်ပြပတဲ့အDါ Icon နဲ့ စာ တွဲပြပပြပီး၊ Small Screens လေတွမှာ Icon လေတDွျရေည်းပဲ ပြပလုိက်တာ
ပါ။  ပြပီးလေတာ့  Large  Screens  အတွက်  Main  Content  ဧရိယာမှာ  Block  လေလးလေတွကို  လေဘးDျရေင်းကပ်
လေဖာ်ပြပရာကလေန Small Screens အတွက် အလေပါ်လေအာက်စီပြပီး ပြပလိုက်တာပါပဲ။
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Step-1 – HTML Structure
တစ်ဆင့်Dျရေင်း  Step by step လေပြပာပြပDျရေင်သလုိ၊ တစ်Dါတည်း အဆင့်လုိက် လုိက်လုပ်ကြကည့်လေစDျရေင်ပါတယ်။
လေရးရမယ့်ကုဒ်လေတွမျရေားအတွက်  Code Pen  ကို  မသုံးလေတာ့ဘဲ၊  ကိုယ့်ဘာသာ  HTML Document  တစ်Dု
တည်လေဆာက်ပြပီးလေတာ့ လေရးကြကည့်သင့်ပါတယ်။ ပထမအဆင့်အလေနနဲ့ လုိအပ်တဲ့ အလေပြDDံ  HTML Structure
ကိုလေရးလေပးရပါမယ်။

 HTML 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Admin Dashboard</title>
    <link rel="stylesheet" 
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css"
>

<link rel="stylesheet" 
     href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.15.1/css/all.css">
</head>
<body>

    <script    
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/
bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>

အလေပြDDံ  HTML  Structure  တစ်Dုပြဖစ်ပြပီး  viewport လ့ုိလေDါ်တဲ့  <meta> Element  ကိုသတိပြပုပါ။
Responsive Layout  အတွက်  မပြဖစ်မလေန ပါဝင်ဖ့ုိလုိအပ်တဲ့  Element  ပြဖစ်ပါတယ်။ ဒီ  Element  မပါရင်
Browser လေတွက Screen Size လေသးတဲ့အDါ ဝဘ်ဆိုက်ကိုဆန့်သွားလေအာင် ဆွဲDျရေုံ့ပြပီး ပြပတတ်ကြကပါတယ်။ ဒီ
လေတာ့အကုန်လံုး  လေသးလေသးလေလးလေတွ  ပြဖစ်ကုန်ပြပီး  သံုးရတာအဆင်မလေပြပလေတာ့ပါဘူး။  Viewport  Meta
Element  က  အ့ဲဒီလို  မDျရေုံ့ဘဲ  သ့ူအရှိအတိုင်းပြပလေပးဖို့  လေပြပာထားတာပါ။  Screen  လေသးလ့ုိမဆန့်ရင်
အဆင်လေပြပလေအာင်ပြပတဲ့ Responsive လုပ်လေဆာင်Dျရေက်ကို ကိုယ့်ဘာသာ လုပ်လေပးမှာမ့ုိလို့ Browser ဘက်က
လုပ်ဖ့ုိမလုိတဲ့သလေဘာ ပြဖစ်ပါတယ်။ 
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ပြပီးတဲ့အDါ လုိအပ်တဲ့  CSS  နဲ့  JavaScript  လေတွကို  CDN ကလေနDျရေတိ်ပြပီး ထည့်ထားလုိက်ပါတယ်။ တစ်လံုး
Dျရေင်းကူးလေရးမယ့်အစား သက်ဆိုင်ရာ Documentation ကလေန CDN လိပ်စာကို ကူးယူသင့်ပါတယ်။

- https://getbootstrap.com
- https://fontawesome.com

HTML/CSS မှာ မှားစရာ သိပ်မရှိပါဘူး။ အမျရေားဆုံး မှားကြကရင် Dျရေတိ်ဆက်ထားတဲ့ လိပ်စာလေတွလဲွလေနကြကတာ
မျရေားပါတယ်။ ကူးလေရးမယ်ဆိုရင်လည်း လေသလေသDျရောDျရောလေလး ဂရုစိုက်ပြပီးလေရးလေပးပါ။

Step-2 – Sidebar Navigation
ဘယ်လက် Sidebar  နဲ့  Main ဧရိယာကို နှစ်ပြDမ်းDွဲပြပီး ပြပDျရေင်လ့ုိ  Layout လုပ်လေဆာင်Dျရေက်တစ်Dု စထည့်ပါ
မယ်။ <body> အတွင်းမှာ ဒီလုိထည့်လေရးလေပးပါ။

 HTML 
<div class="container-fluid">

<div class="row g-0">
<nav class="col-2 bg-light pe-3">
</nav>
<main class="col-10 bg-secondary">
</main>

</div>
</div>

Fluid Container  တစ်Dုအတွင်းမှာ  <nav> အတွက်  Column (၂)  Dုစာလေနရာယူပြပီး  <main> အတွက်
Column (၁၀)  Dုစာလေနရာယူထားတာပါ။ တစ်Dုနဲ့တစ်Dုကြကားထဲမှာ  Gutter မရှိလေစDျရေင်လုိ့  g-0 Class  ကို
ထည့်လေပးထားတာ သတိပြပုပါ။

Logo နဲ့ Title ဆက်ထည့်ကြကပါမယ်။ <nav> အတွင်းထဲမှာ ဒီလုိလေရးလေပးပါ။

https://fontawesome.com/
https://getbootstrap.com/


Bootstrap – လိမေု - တိမေု - ရှင်း –  အDန်း (၉) – Admin Dashboard 168

 HTML 
<div class="container-fluid">

<div class="row g-0">
<nav class="col-2 bg-light pe-3">

<h1 class="h4 py-3 text-center text-primary">
<i class="fas fa-ghost me-2"></i>
<span class="d-none d-lg-inline">

GHOST ADMIN
</span>

</h1>
</nav>
<main class="col-10 bg-secondary">
</main>

</div>
</div>

<h1> Element  တစ်Dုအတွင်းမှာ  Icon  လေလးတစ်Dုနဲ့အတူ  လေDါင်းစဉ်တပ်လေပးလုိက်တာပါ။  <h1>  က
အရမ်းကြကီးလေနမှာ စိုးလ့ုိ h4 Class ထည့်လေပးထားပါတယ်။ ဒါလေကြကာင့် <h1> ဆိုလေပမယ့် အရွယ်အစားကို h4
အရွယ်အစားလေလာက်နဲ့ ပြပလေပးမှာပါ။ ကျရေန်တဲ့လုပ်လေဆာင်Dျရေက်လေတွက ဆန်းပြပားတာ မပါဘဲ လေရှ့မှာလေလ့လာ
Dဲ့ပြပီးသား လုပ်လေဆာင်Dျရေက်လေတွပဲမ့ုိလုိ့ ကိုယ့်ဘာသာ ကုဒ်ကိုဖတ်ပြပီး လေလ့လာကြကည့်လုိက်ပါ။

လေDါင်းစဉ်မှာ  d-none လ့ုိ  လေပြပာထားတဲ့အတွက်  Small  Screen  လေတွမှာ  လေပျရောက်လေနမှာပါ။  d-lg-
inline လ့ုိထပ်လေပြပာထားတဲ့အတွက်  Large Screen  လေတွမှာလေတာ့ လေပါ်လေနမှာပြဖစ်ပါတယ်။  Responsive
လုပ်လေဆာင်Dျရေက်တစ်Dုအလေနနဲ့ ထည့်လေပးထားတာပါ။ 

ဆက်လက်ပြပီး Menu Item လေတွကို List Group သံုးပြပီး အDုလုိ ထည့်လေပးပါ။ <h1> ရဲ့လေအာက်မှာ ကပ်ပြပီး
ထည့်ရမှာပါ။

 HTML 
<div class="list-group text-center text-lg-start">

<span class="list-group-item disabled d-none d-lg-block">
<small>CONTROLS</small>

</span>
<a href="#" class="list-group-item list-group-item-action active">

<i class="fas fa-home"></i>
<span class="d-none d-lg-inline">Dashboard</span>

</a>
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<a href="#" class="list-group-item list-group-item-action">
<i class="fas fa-users"></i>
<span class="d-none d-lg-inline">Users</span>
<span class="d-none d-lg-inline badge bg-danger 

rounded-pill float-end">20</span>
</a>
<a href="#" class="list-group-item list-group-item-action">

<i class="fas fa-chart-line"></i>
<span class="d-none d-lg-inline">Statistics</span>

</a>
<a href="#" class="list-group-item list-group-item-action">

<i class="fas fa-flag"></i>
<span class="d-none d-lg-inline">Reports</span>

</a>
</div>
<div class="list-group mt-4 text-center text-lg-start">

<span class="list-group-item disabled d-none d-lg-block">
<small>ACTIONS</small>

</span>
<a href="#" class="list-group-item list-group-item-action">

<i class="fas fa-user"></i>
<span class="d-none d-lg-inline">New User</span>

</a>
<a href="#" class="list-group-item list-group-item-action">

<i class="fas fa-edit"></i>
<span class="d-none d-lg-inline">Update Data</span>

</a>
<a href="#" class="list-group-item list-group-item-action">

<i class="far fa-calendar-alt"></i>
<span class="d-none d-lg-inline">Add Events</span>

</a>
</div>

လေရးရမယ့်ကုဒ်လေတွမျရေားလေပမယ့်  ကြကိုးစားပြပီးလေရးလေပးပါ။  မျရေားမျရေားလေရးမှပဲ  အလေလ့အကျရေင့်ရပြပီး  ပြမန်ပြမန်
ကျွမ်းကျရေင်မှာပါ။  တစ်ကယ်လေတာ့  ကုဒ်လေတွသာမျရေားလေနတာပါ  အဆန်းအပြပားလေတာ့  မပါပါဘူး။  အမျရေားစုက
ကြကိုတင်လေလ့လာDဲ့ကြကပြပီးသား လုပ်လေဆာင်Dျရေက်လေတွပါပဲ။ ထူးပြDားDျရေက်အလေနနဲ့ List Group လေတွမှာ text-
center လ့ုိ  လေပြပာထားတဲ့အတွက်  စာလေတွကို  Center  Alignment  နဲ့ပြပပါလိမ့်မယ်။  ဒါလေပမယ့်  text-
lg-left လ့ုိလေပြပာထားတဲ့အတွက်  Large  Screen  လေတွမှာလေတာ့  Left  Alignment နဲ့ပြပမှာပြဖစ်ပါတယ်။
Screen လေသးသွားလ့ုိ စာလေတွကိုလေဖျရောက်ပြပီး Icon လေတDွျရေည်းပြပတဲ့အDါ အလယ်မှာပြပမှ ကြကည့်လေကာင်းမှာပါ။

ပြပီးတဲ့အDါ List Group နဲ့ List Item လေတွအတွက် <ul><li> ကိုမသံုးပါဘူး။ <div><a> ကိုသုံးထားပါ
တယ်။  နှိပ်လ့ုိရတဲ့  Link လေတွပြဖစ်လေစDျရေင်လ့ုိပါ။  နှိပ်လ့ုိရတဲ့  Link  မှန်းလေပါ်လွင်လေအာင်  List  Item  လေတွမှာ
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list-group-item-action လ့ုိလေDါ်တဲ့ Class တွဲထည့်လေပးထားတာကို သတိပြပုပါ။ ကိုယ်တိုင် ပါရင်
တစ်မျရေ ို း၊ မပါရင်တစ်မျရေ ို း စမ်းကြကည့်နိုင်ပါတယ်။

Screen  လေသးတဲ့အDါ လေဖျရောက်ထားရမယ့်  Element  အားလံုးမှာ  d-none Class  ထည့်လေပးထားပါတယ်။
Screen  ကြကီးတဲ့အDါ လေဖာ်ပြပလေစဖ့ုိအတွက်  d-lg-block နဲ့  d-lg-inline တို့ကို  သ့ူလေနရာနဲ့သူ သံုး
လေပးထားပါတယ်။ လေလ့လာကြကည့်လိုက်ပါ။

ဒီအဆင့်ထိလေရးပြပီးပြပီဆိုရင် စစမ်းလ့ုိရပါပြပီ။ လေရးထားတဲ့ HTML Document ကို Save ပြပီး Browser တစ်Dုနဲ့
ဖွင့်ကြကည့်လုိက်ရင် အDုလုိရလဒ်ကို လေတွ့ပြမင်ရမှာပဲပြဖစ်ပါတယ်။

လုိDျရေင်တဲ့အတိုင်း  Sidebar  Navigation  နဲ့  Content  ဧရိယာအလွတ်တစ်Dုကို  ရရှိလေနပြDင်းပြဖစ်ပါတယ်။
လေDါင်းစီးလေတွ Icon လေတွအပြပည့်အစုံပါသလုိ Responsive လုပ်လေဆာင်Dျရေက်လည်းပါလ့ုိ Screen Size အကြကီး
အလေသး အမျရေ ို းမျရေ ို းလည်း စမ်းလ့ုိရလေနပါပြပီ။ ဘာမှDက်Dက်DဲDဲ သိပ်မလုပ်လုိက်ရဘဲ ရရှိလေနပြDင်း ပြဖစ်ပါတယ်။



Bootstrap – လိမေု - တိမေု - ရှင်း –  အDန်း (၉) – Admin Dashboard 171

Step-3 – Horizontal Navbar
Main  ဧရိယာအလေပါ်ပုိင်းမှာ  Navbar  တစ်Dုဆက်ထည့်ကြကပါမယ်။  <main> အဖွင့်အပိတ်အတွင်းမှာ ဒီလို
လေရးထည့်လေပးပါ။

 HTML 
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">

<div class="flex-fill"></div>
<div class="navbar nav">

<li class="nav-item dropdown">
<a href="#" class="nav-link dropdown-toggle"

data-bs-toggle="dropdown">
<i class="fas fa-user-circle"></i>

</a>
<ul class="dropdown-menu">
    <li>

<a href="#" class="dropdown-item">User Profile</a>
    </li>
    <li>

<a href="#" class="dropdown-item">Logout</a>
    </li>
</ul>

</li>
<li class="nav-item">

<a href="#" class="nav-link"><i class="fas fa-cog"></i></a>
</li>

</div>
</nav>

ထူးပြDားDျရေက်အလေနနဲ့ Menu ကို ညာဘက်ပြDမ်းမှာ ကပ်လေပါ်လေစDျရေင်လို့ flex-fill Element အလွတ်တစ်
Dု ထည့်ထားလေပးတာကို သတိပြပုပါ။ တစ်ပြDားနည်းလေတွ ရှိလေပမယ့်၊ ဒီနည်းရှိလေကြကာင်း သိလေစDျရေင်လို့ ထည့်လေပး
ထားတာပါ။ ဒါလေကြကာင့် Dropdown အပါအဝင် Menu က အDုလို ညာဘက်ကပ် လေဖာ်ပြပလေနမှာပါ။
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တစ်ပြဖည်းပြဖည်းနဲ့  ရုပ်လံုးလေပါ်လာပါပြပီ။  Main  ဧရိယာထဲမှာ  လုိDျရေင်တဲ့  Block  လေလးလေတွကို  Card
Component လေတွဆက်ပြပီး ထည့်ကြကပါမယ်။

Step-4 – Alert & Stat Blocks
လုိDျရေင်တဲ့ လုပ်လေဆာင်Dျရေက်လေတွ ထပ်ထည့်ဖ့ုိအတွက် Main ဧရိယာထဲမှာ လေနာက်ထပ် Layout တစ်Dုထပ်လုိ
ပါတယ်။ ဒါလေကြကာင့် Container တစ်Dုကို Navbar လေအာက်မှာ အDုလုိကပ်ထည့်လေပးပါ။

 HTML 
<div class="container-fluid mt-3 p-4"> 
</div>

Navbar နဲ့ နည်းနည်းDွာပြပလေစDျရေင်လ့ုိ Margin Top ထည့်ထားပြပီး အထဲက Element လေတွကို လေဘာင်ကလေန
DွာပြပလေစDျရေင်လုိ့  Padding  လည်းထည့်ထားပါတယ်။ အ့ဲဒီ  Container  ထဲမှာ  Alert Component  တစ်Dုကို
အDုလုိ ဆက်ထည့်လုိက်ပါ။
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 HTML 
<div class="row mb-3">

<div class="col">
<div class="alert alert-info">

<i class="fas fa-download me-2"></i> A new version of admin 
dashboard is released. <a href="#">Download Now!</a>

</div>
</div>

</div> 

row တစ်Dုအတွင်းထဲမှာ  အပြပည့်လေနရာယူထားတဲ့  col တစ်Dုနဲ့  ထည့်လေပးထားတာပါ။  ပြပီးတဲ့အDါ  သ့ူ
လေအာက်မှာ Stat Blocks လေလးလေတွကို လေနာက် row တစ်Dုနဲ့  အDုလုိ ဆက်ထည့်လေပးလုိက်ပါ။

 HTML 
<div class="row flex-column flex-lg-row">

<h2 class="h6 text-white-50">QUICK STATS</h2>
<div class="col">

<div class="card mb-3">
<div class="card-body">

<h3 class="card-title h2">1,250</h3>
<span class="text-success">

<i class="fas fa-chart-line"></i>
Daily visitors

</span>
</div>

</div>
</div>
<div class="col">

<div class="card mb-3">
<div class="card-body">

<h3 class="card-title h2">8,210</h3>
<span class="text-success">

<i class="fas fa-chart-line"></i>
Weekly visitors

</span>
</div>

</div>
</div>
<div class="col">

<div class="card mb-3">
<div class="card-body">

<h3 class="card-title h2">12,560</h3>
<span class="text-success">

<i class="fas fa-chart-line"></i>
Monthly visitors

</span>
</div>

</div>
</div>
<div class="col">

<div class="card mb-3">
<div class="card-body">

<h3 class="card-title h2">102,250</h3>
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<span class="text-success">
<i class="fas fa-chart-line"></i>
Yearly visitors

</span>
</div>

</div>
</div>

</div>

သူလည်းပဲ ပြပDျရေင်တာမျရေားလို့ လေရးရတာမျရေားလေပမယ့် အထူးအဆန်းမပါပါဘူး။ row အတွင်းမှာ col (၄) Dုရှိ
ပြပီး  col တစ်Dုစီအတွင်းမှာ  Card Component  လေတွထည့်ထားတာပါ။ ထူးပြDားDျရေက်ဆိုလ့ုိ  Screen  လေသး
ရင် flex-column နဲ့ အလေပါ်လေအာက်စီပြပDိုင်းပြပီး flex-lg-row နဲ့  Screen ကြကီးတဲ့အDါ လေဘးတိုက်စီ
ပြပီး ပြပDိုင်းထားပါတယ်။

ဒီအဆင့်မှာ ရလဒ်ကိုကြကည့်လုိက်ရင် အDုလုိပံုစံပြဖစ်လေနပါပြပီ။

လေတာ်လေတာ်လေလး  ပြပည့်စုံလေနပါပြပီ။  လေရးနည်းအရ  မDက်ပါဘူး။  ဘာလေလးနဲ့ဘယ်လုိ  လေပါင်းစပ်  ဖန်တီးရင်
လေကာင်းမလဲဆိုတာကို ပြမင်တတ်ဖို့သာလုိတာပါ။ ပြမင်တတ်ဖ့ုိ ဆိုတာကလေတာ့ အDုလုိ နမူနာလေတွအပါအဝင်
လက်လေတွ့လေတွ မျရေားမျရေားလုပ်လေပးရင် တစ်ပြဖည်းပြဖည်း ရလာပါလိမ့်မယ်။
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Step-5 – Location & Data Blocks
လေနာက်ထပ် col (၂) Dုပါတဲ့ row တစ်Dုထပ်ထည့်ပြပီး လက်စသတ်လုိက်ကြကပါမယ်။ ဒီလုိလေရးထည့်လေပးပါ။

 HTML 
<div class="row mt-4 flex-column flex-lg-row">

<div class="col">
<h2 class="h6 text-white-50">LOCATION</h2>
<div class="card mb-3" style="height: 280px">

<div class="card-body">
<small class="text-muted">Regional</small>
<div class="progress mb-4 mt-2" style="height: 5px">

<div class="progress-bar 
bg-success w-25"></div>

</div>
<small class="text-muted">Global</small>
<div class="progress mb-4 mt-2" style="height: 5px">

<div class="progress-bar 
bg-primary w-75"></div>

</div>
<small class="text-muted">Local</small>
<div class="progress mb-4 mt-2" style="height: 5px">

<div class="progress-bar 
bg-warning w-50"></div>

</div>
<small class="text-muted">Internal</small>
<div class="progress mb-4 mt-2" style="height: 5px">

<div class="progress-bar bg-danger w-25"></div>
</div>

</div>
</div>

</div>
<div class="col">

<h2 class="h6 text-white-50">DATA</h2>
<div class="card mb-3" style="height: 280px">

<div class="card-body">
<div class="text-end">

<button class="btn btn-sm 
btn-outline-secondary">

<i class="fas fa-search"></i>
</button>
<button class="btn btn-sm 

btn-outline-secondary">
<i class="fas fa-sort-amount-up"></i>

</button>
<button class="btn btn-sm 

btn-outline-secondary">
<i class="fas fa-filter"></i>

</button>
</div>
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<table class="table">
<tr>

<th>ID</th>
<th>Age Group</th>
<th>Data</th>
<th>Progress</th>

</tr>
<tr>

<td>1</td>
<td>20-30</td>
<td>19%</td>
<td>

<i class="fas fa-chart-pie"></i>
</td>

</tr>
<tr>

<td>2</td>
<td>30-40</td>
<td>40%</td>
<td>

<i class="fas fa-chart-bar"></i>
</td>

</tr>
<tr>

<td>3</td>
<td>40-50</td>
<td>20%</td>
<td>

<i class="fas fa-chart-line"></i>
</td>

</tr>
<tr>

<td>4</td>
<td>>50</td>
<td>11%</td>
<td>

<i class="fas fa-chart-pie"></i>
</td>

</tr>
</table>

</div>
</div>

</div>
</div>

သ့ူမှာလည်း flex-column နဲ့  flex-lg-row ကိုတွဲပြပီး  Responsive  လုပ်လေဆာင်Dျရေက် ထည့်ထားပါ
တယ်။ Component အလေနနဲ့ လေရှ့နမူနာမှာ မလေပြပာDဲ့တာလေလးတစ်Dု ပါလေနပါတယ်။ Progress Component
ပါ။  Progress  ဆိုတာ  အလုပ်တစ်DုDုလုပ်လေနစဉ်  ပြပီးစီးမှုအလေပြDအလေနကို  ပြပတဲ့  Component  ဆိုလေတာ့
JavaScript နဲ့တွဲမသံုးရင် သိပ်အဓိပ္ပါယ်မရှိလ့ုိ ထည့်မလေပြပာDဲ့တာပါ။ ဒီလေနရာမှာလေတာ့ အသွင်အပြပင်လေဖာ်ပြပပံု
အရ သင့်လေတာ်လေနလ့ုိ ထည့်သံုးထားပါတယ်။ လေရးနည်းကမDက်ပါဘူး။ ဒီလုိပါ –
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 HTML 
<div class="progress">

<div class="progress-bar bg-danger"></div>
</div>

ပင်မ  Element  ကို  progress လ့ုိလေပးပြပီး အထဲမှာ  progress-bar ထည့်လေပးလုိက်ယံုပါဘဲ။  Bar  ရဲ့
အလေရာင်ကိုသာ  ကိုယ်လုိDျရေင်တဲ့  bg-{color} နဲ့  တွဲသံုးရတာပါ။  Bar ရဲ့  အပြမင့်နဲ့အရှည်အတွက်
width, height Property လေတွကိုသံုးပြပီး ကိုယ်လုိသလေလာက် လေပးထားလ့ုိရပါတယ်။

ဒီ  Row  ထဲမှာ  Card  နှစ်Dုပါပြပီး  တစ်Dုနဲ့တစ်Dု  ညီလေစဖ့ုိအတွက်  Inline  Style  ကိုသုံးပြပီး  height လေတွ
သတ်မှတ်လေပးတာကို သတိပြပုပါ။ ပြပီးလေတာ့  Progress Bar  လေတွကို  ပါးပါးလေလးပဲ လေပါ်လေစDျရေင်လို့  height
လေတွသတ်မှတ်လေပးထားပါတယ်။ Width အတွက်လေတာ့ w- Utility Class လေတွကိုသံုးထားပါတယ်။

အားလံုးစုံသွားပါပြပီ။ လေအာက်ဆုံးမှာ Footer လေလးတစ်DုအDုလုိထပ်ထည့်လေပးလုိက်ပါ။

 HTML 
<footer class="text-center py-4 text-muted">

&copy; Copyright 2020
</footer>

အDုဆိုရင်ကျွန်လေတာ်တို့  နမူနာလုပ်ကြကည့်Dျရေင်တဲ့  Admin Dashboard UI  လေလး ပြပည့်စုံသွားပါပြပီ။  အDုလေန
စမ်းကြကည့်ရင်ရမယ့် လေနာက်ဆုံးရလဒ်ကလေတာ့ ဒီလုိပြဖစ်မှာပါ။
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ဟိုးအလေပါ်မှာလည်း ရမယ့်ရလဒ်ကို ကြကိုပြပDဲ့ပြပီးသားပါ။  Responsive လုပ်လေဆာင်Dျရေက် တစ်Dါတည်း ထည့်
ထားလ့ုိ Screen Size ကို လေပြပာင်းပြပီးလေတာ့လည်း စမ်းကြကည့်နိုင်ပါတယ်။

ဒီနမူနာလေလးကို  လုပ်ကြကည့်လုိက်တဲ့အတွက်  Bootstrap  ရဲ့လုပ်လေဆာင်Dျရေက်လေတွကို  နားလည်ယံုသာမက
လက်လေတွ့အသုံးDျရေတဲ့ အလေလ့အကျရေင့်လေလး တစ်Dုကိုပါ ရရိှသွားလိမ့်မယ်လ့ုိ လေမျှာ်လင့်ပါတယ်။

လေရးသားထားပြပီးကုဒ်နမူနာကို Download ရယူလုိရင်လေတာ့ ဒီလိပ်စာမှာ ရယူနိုင်ပါတယ်။

- https://github.com/eimg/bootstrap-book

https://github.com/eimg/bootstrap-book


Bootstrap – လိမေု - တိမေု - ရှင်း –  အDန်း (၁၀) – Customizing Bootstrap 179

 အခန်း (၁၀) – Customizing Bootstrap

လက်ရှိမှာ  Component  လေတွ  Layout  လေတွကို  အသံုးပြပုတဲ့အDါ  Bootstrap  ကလေပးထားတဲ့အတိုင်း
အသုံးပြပုလေနပြDင်း ပြဖစ်ပါတယ်။ အကယ်၍မျရေား ဆန္ဒရှတိယ်ဆိုရင်  Bootstrap  ကို  ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျရေလည်း
Customize လုပ်ထားလို့ ရနိုင်ပါတယ်။ SASS နည်းပညာကို အသုံးပြပုပြပီး Customize လုပ်ရတာပါ။

ဒီလေနရာမှာ SASS အလေကြကာင်း အပါအဝင် Customize လုပ်ပံု အလေသးစိတ်ကို ထည့်သွင်းမလေဖာ်ပြပနိုင်လေပမယ့်၊
Bootstrap ကို Customize လုပ်Dျရေင်ရင် ဘယ်လုိလုပ်ရသလဲဆိုတာ စာဖတ်သူလေတွအုိင်ဒီယာရလေစဖ့ုိအတွက်
အကျရေဉ်းလေလာက်လေတာ့ ထည့်သွင်းလေဖာ်ပြပDျရေင်ပါတယ်။ ကြကိုးစားပြပီး လုိက်လုပ်ကြကည့်ပါ။

Step-1 – Install Node
ပထမဆုံးအလေနနဲ့  Node  ကို  Install  လုပ်ထားဖ့ုိလိုပါလိမ့်မယ်။  ပလေရာဂျရေက်တည်လေဆာက်တာလေတွ  SASS
ကုဒ်လေတွကို  CSS  ကုဒ်ပြဖစ်လေအာင်  Compile  လုပ်တာလေတွကို  Node  ကလေနတစ်ဆင့်  လုပ်ရမှာမုိ့လ့ုိပါ။  ဒီ
လိပ်စာမှာ Download လုပ်လ့ုိရနိုင်ပါတယ်။

- https://nodejs.org

Download  လုပ်ပြပီးရင်  Install  လုပ်လုိက်ပါ။  Install  လုပ်ပြပီးသွားတဲ့အDါ  Node  နဲ့အတူ  NPM  လ့ုိလေDါ်တဲ့
နည်းပညာ တစ်Dါတည်း ပါဝင်သွားပါလိမ့်မယ်။ NPM အလေကြကာင်း အကျရေဉ်းDျရေုပ်ကို လေရှ့ ပုိင်းမှာလေပြပာထားပြပီး
သားပါ။ 

https://nodejs.org/
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Step-2 – Create Project Folder
ပလေရာဂျရေက်ဖုိဒါတစ်Dုကို မိမိနှစ်သက်ရာအမည်နဲ့လေဆာက်လုိက်ပါ။ ဥပမာ - theme ဆိုကြကပါစို့။ ပြပီးတဲ့အDါ
အထဲမှာ  scss နဲ့  css ဆိုတဲ့  ဖုိဒါနှစ်Dုတည်လေဆာက်လုိက်ပါ။  index.html ဖုိင်ကို  အပြပင်မှာ
တည်လေဆာက်ပြပီး  custom.scss အမည်နဲ့ဖုိင်တစ်Dုကို  scss ဖုိဒါထဲမှာ  တည်လေဆာက်လုိက်ပါ။
ဖဲွ့စည်းပံုက ဒီလိုပါ။

theme/
    |- css/
    |- scss/
    |    |- custom.scss
    |- index.html

Step-3 – Install Bootstrap & SASS
တည်လေဆာက်ထားတဲ့ ပလေရာဂျရေက်ဖုိဒါထဲမှာ Command Prompt (သ့ုိ) Terminal ကိုဖွင့်လုိက်ပါ။ ပြပီးရင် ဒီ
Command ကို Run လေပးပါ။

npm init -y

ဒါဟာ လကရ်ှိပလေရာဂျရေက်ဖုိဒါကို NPM ပလေရာဂျရေက်ပြဖစ်လေအာင် လေပြပာင်းလုိက်တာပါ။ ပြပီးတဲ့အDါ ဒီ Command
နဲ့ Bootstrap လေရာ SASS ကိုပါ Install လုပ်လုိက်ပါ။

npm install bootstrap sass

အDုDျရေနိ်မှာ ပလေရာဂျရေက်ဖုိဒါရဲ့ ဖဲွ့စည်းပံုက ဒီလုိပြဖစ်လေနပါလိမ့်မယ်။

theme/
    |- node_modules/
    |    |- bootstrap/
    |    |- sass/
    |- css/
    |- scss/
    |    |- custom.scss
    |- index.html
    |- package.json



Bootstrap – လိမေု - တိမေု - ရှင်း –  အDန်း (၁၀) – Customizing Bootstrap 181

package.json ဆိုတဲ့  ဖုိင်ဟာ  npm  init ကို  Run  လုိက်လ့ုိ  ပါဝင်သွားတဲ့ဖုိင်ပြဖစ်ပြပီး  npm
install နဲ့  Install  လုပ်လုိက်တဲ့  Bootstrap  နဲ့  SASS  တိုက့လေတာ့  node_modules ဆိုတဲ့ဖုိဒါထဲကို
လေရာကရ်ှိသွားပြDင်းပြဖစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် Bootstrap ကို စတင် Customize လုပ်ဖို့အတွက် အသင့်ပြဖစ်ပါပြပီ။

Step-4 – Writing Customization Code
scss/custom.scss ဖုိင်ကိုဖွင့်ပြပီး အDုလုိလေရးလေပးလုိက်ပါ။

 SCSS 
$enable-rounded: false;
$primary: #6610f2;
$secondary: #d63384;
$success: #20c997;
$warning: #fd7e14;
@import "../node_modules/bootstrap/scss/bootstrap";
.note {

margin: $spacer 0;
padding: $spacer;
border: 1px solid $warning;
border-left: 5px solid $warning;

}

Bootstrap က အလွယ်တစ်ကူပြပင်လ့ုိရလေအာင် ကြကိုလေရးလေပးထားတဲ့ Variable လေတွရှိပါတယ်။ အ့ဲဒီ Variable
လေတွထဲက  $enable-rounded ဆိုတဲ့  Variable  တန်ဖုိးကို  false လ့ုိလေပးလုိက်တဲ့အတွက်၊  Button
လေတွ  List Group လေတွ  Card လေတွမှာ လေထာင့်လေကွးလေလးလေတွ မပါလေတာ့ဘဲ ရိုးရိုးလေလးလေထာင်နဲ့ပဲ လေဖာ်ပြပလေပး
လေတာ့မှာပါ။

ပြပီးတဲ့အDါ  Color  Variable  လေတွကိုလည်း  ကိုယ်ကြကိုက်တဲ့အလေရာင်နဲ့  လေပြပာင်းလေပးထားပါတယ်။
$primary ဟာ  မူလက  အပြပာလေရာင်ပါ။  အDုလေတာ့  Dရမ်းလေရာင်နဲ့  လေပြပာင်းလေပးထားပါတယ်။
$secondary ဟာ  မူလက  မိှန်တဲ့အလေရာင်ပါ။  အDုလေတာ့  ပန်းလေရာင်နဲ့  လေပြပာင်းလေပးထားပါတယ်။
$success ကိုလည်း မတူကွဲပြပားတဲ့ အစိမ်းလေရာင်တစ်မျရေ ို းနဲ့ လေပြပာင်းထားပြပီး $warning ကို အဝါအစား
လိလေမာလ်ေရာင်နဲ့ အစားထုိးထားပါတယ်။  Color  ကုဒ်လေတွလေနရာမှာ ကိုယ်ကြကိုက်တဲ့အလေရာင်ကို ကိုယ်ကြကိုက်
တဲ့ Format နဲ့လေပးနိုင်ပါတယ်။
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ပြပီးတဲ့အDါ @import နဲ့ ပင်မ Bootstrap SCSS Source Code ကို Dျရေတိ်ယူထားပါတယ်။ ဒီလေတာ့မှ ဒီဖုိင်
ကို  CSS  လေပြပာင်းလုိက်ရင်  မူလ  Bootstrap  SCSS  ကုဒ်လေတွကို  ကိုယ်ပြဖည့်လေရးလေပးထားတဲ့  ကုဒ်လေတွနဲ့
လေပါင်းစပ်လေပးသွားမှာပါ။ Bootstrap Variable တန်ဖုိးလေတွကို လေပြပာင်းDျရေင်ရင် Import မလုပ်Dင် လေရးလေပးရပါ
တယ်။ Import လုပ်ပြပီးမှ ဆကလ်ေရးထားတဲ့ ကုဒ်လေတွကလေတာ့ Bootstrap ကို ပြပင်တာ မဟုတလ်ေတာ့ဘဲ ကို
ယ့်ဘာသာ ထပ်ပြဖည့်ထားတဲ့ လုပ်လေဆာင်Dျရေက်လေတွပါ။ 

နမူနာမှာ  note Class  အတွက်  Style  တစ်Dျရေ ို ့လေရးထားလေပးပါတယ်။  $spacer ဆိုတာ  Bootstrap
Variable ပါပဲ။ Default Value 1rem လ့ုိ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဆန္ဒရှရိင် ပြပင်လ့ုိရပါတယ်။ အDုက၊ ပြပင်
ထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။  ယူသံုးထားတာပါ။  note Component  အတွက်  margin နဲ့  padding ကို
$spacer ရဲ့တန်ဖုိးအတိုင်းပဲ ယူလိုက်တာပါ။ ဒါလေကြကာင့်လေနာက်ပုိင်း $spacer တန်ဖုိးလေပြပာင်းလုိက်ရင် ဒီ
တန်ဖုိးလေတွလည်း လုိက်လေပြပာင်းသွားမှာပါ။

လေတာ်ပါပြပီ။ နမူနာအလေနနဲ့  ဒီလေလာက်ပဲ စမ်းမှာပါ။ တစ်ကယ်တမ်း လုပ်မယ်ဆိုရင်လေတာ့ လုပ်လ့ုိရတာလေတွ
အမျရေားကြကီးပါ။ လေနာက် အသင့်ပြဖစ်ပြပီဆိုလေတာ့မှ Bootstrap Documentation မှာ ဆက်လေလ့လာလုိက်ပါ။

Step-5 – Compiling and Using
လေရးထားတဲ့  Custom  SCSS  ကုဒ်လေတွကို  CSS  လေပြပာင်းကြကပါမယ်။  ဒါလေကြကာင့်  ပလေရာဂျရေက်ဖုိဒါထဲမှာ  ဒီ
Command ကို Run လေပးပါ။

npx sass scss/custom.scss css/custom.css

sass ကိုအသံုးပြပုပြပီး  scss ဖုိဒါထဲမှာရှိတဲ့  custom.scss ဖုိင်ကို  css ဖုိဒါထဲမှာ custom.css ဆို
တဲ့အမည်နဲ့  Compile  လုပ်လေပးသွားမှာပြဖစ်ပါတယ်။  ပြပီးသွားရင်  custom.css ဖုိင်ကိုဖွင့်ကြကည့်နိုင်ပါ
တယ်။ အထဲမှာ Bootstrap CSS ကုဒ်လေတွပါဝင်တာကို လေတွ့ ရပါလိမ့်မယ်။ ထူးပြDားသွားတာက ကျွန်လေတာ်
တို့  ပြပုပြပင်ပြဖည့်စွက်ပြပီး  လေရးလေပးလုိက်တဲ့  ကုဒ်လေတွပါ  လေရာပါသွားတာမို့လ့ုိ  အDုလေန  အသံုးပြပုရင်  ပြပုပြပင်
ပြဖည့်စွက် ထားတဲ့အတိုင်း ရရိှမှာပြဖစ်ပါတယ်။

စမ်းသပ်နိုင်ဖို့အတွက် index.html ထဲမှာ အDုလုိလေရးပြပီး စမ်းကြကည့်နိုင်ပါတယ်။
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 HTML 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>

<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" 

           content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Theme</title>
<link rel="stylesheet" href="css/custom.css">

</head>
<body>

<div class="container">
<div class="note">This is a custom note component</div>
<button class="btn btn-primary">Primary</button>
<button class="btn btn-secondary">Secondary</button>
<button class="btn btn-success">Success</button>
<button class="btn btn-warning">Warning</button>

</div>
</body>
</html>

<link> နဲ့Dျရေတိ်ထားတာ Bootstrap မဟုတ်လေတာ့ပါဘူး။ css ထဲက custom.css ပြဖစ်သွားပါပြပီ။ စမ်း
ကြကည့်လုိက်ရင် ရလဒ်က အDုလုိပြဖစ်မှာပါ။
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ပြဖည့်စွက်ထည့်သွင်းထားတဲ့  note Component  အလုပ်လုပ်လေနတာကိုလေတွ့ရမှာ ပြဖစ်သလုိ  primary,
secondary, success, warning  စတဲ့  Color လေတွကလည်း ပြပုပြပင်လေပးလုိက်တဲ့အတိုင်း လေဖာ်ပြပ
လေနတာကို  လေတွ့ရမှာ  ပြဖစ်ပါတယ်။  Button  လေတွမှာ  Rounded  Corner  လေလးလေတွမပါလေတာ့ဘဲ  လံုးဝ
လေလးလေထာင့် ပြဖစ်လေနတာကိုလည်း သတိပြပုပါ။

ဒီနည်းနဲ့  Bootstrap ကို  Customize လုပ်ထားပြDင်းအားပြဖင့် အမျရေားနဲ့မတူ ကွဲပြပားတဲ့ အသွင်အပြပင်လေတွကို
ရရိှနိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်းကိုသုံးပြပီး ကြကိုလေရးလေပးထားတဲ့ Bootstrap Themes လေတွလည်းအမျရေားအပြပား ရိှလေနပါ
တယ်။  တစ်Dျရေ ို ့က  အDလေပး  Themes  လေတွပြဖစ်ပြပီး  တစ်Dျရေ ို ့ကလေတာ့  အDမ့ဲရတဲ့  Themes  လေတွပါ။  ရှာလေဖွ
လေလ့လာပြပီး အသံုးပြပုကြကည့်သင့်ပါတယ်။

ဒီစာအုပ်မှာလေဖာ်ပြပDျရေင်တဲ့  အလေကြကာင်းအရာလေတွကလေတာ့  စုံသွားပြပီပြဖစ်လ့ုိ  ဒီမှာတင်  နိဂုံးDျရေုပ်လုိက်ပါတယ်။
လေလ့လာသူမျရေားအတွက် အသံုးဝင်ပြပီး အလေထာက်အကူ ပြဖစ်လေစလိမ့်မယ်လုိ့ လေမျှာ်လင့်ပါတယ်။
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နိမေဂုံးချုပ်

ဒီစာအုပ်ဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း  COVID-19  ကပ်လေရာဂါလေတွ  ပြဖစ်ပွားလေနDျရေနိ်၊  အိမ်တွင်းလေအာင်းပြပီးလေရးပြဖစ်Dဲ့တဲ့
လုိတိုရှင်း  စာအုပ်လေတွထဲမှာ  တစ်အုပ်အပါအဝင်  ပြဖစ်ပါတယ်။  ဒီစာအုပ်ရဲ့  ထူးပြDားDျရေက်ကလေတာ့  အလေပြDDံ
အဆင့်ကလေန စတင်လေဖာ်ပြပထားပြDင်းပြဖစ်လ့ုိ Web Development ကို အDုမှစတင်လေလ့လာမယ့်သူမျရေားဟာ ဒီ
Bootstrap လိမေု  -  တိမေု  -  ရှင်း စာအုပ်ကလေန စတင်လေလ့လာဖုိ့ အထူးသင့်လေတာ်ပါတယ်။ လေရးသားထားပြပီးပြဖစ်
တဲ့ React လိမေု - တိမေု - ရှင်း၊ Laravel လိမေု - တိမေု - ရှင်း နဲ့ API လိမေု - တိမေု - ရှင်း အမည်ရ စာအုပ်လေတွလည်း ရှိပါ
လေသးတယ်။ အလေပြDDံအသင့်အတင့် ရှိပြပီးသူလေတွ လေလ့လာနိုင်ပါတယ်။ အDုမှစလေလ့လာသူအတွက်လေတာ့ ကြကား
ထဲမှာ Dါးဆက်နည်းနည်း ပြပတ်လေနနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုအပ်Dျရေက်ကို ပြဖည့်စည်းဖ့ုိအတွက် JavaScript လိမေု - တိမေု
-  ရှင်း စာအုပ်နဲ့  PHP  လိမေု  -  တိမေု  -  ရှင်း စာအုပ်မျရေားကိုလည်း ဆက်လက်လေရးသားဖ့ုိ  အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။
လက်ရှိ  လေရးသားထားပြပီးပြဖစ်တဲ့  စာအုပ်လေတွအလေကြကာင်းကို  သိDျရေင်ရင်  ကျွန်လေတာ်စာလေရးသူရဲ့  ဝဘ်ဆိုက်မှာ
ဝင်လေရာက်လေလ့လာနိုင်ပါတယ်။

-  https://eimaung.com

ဒီစာအုပ်ကို အစက Bootstrap Components  လေတွနဲ့  Layouts  သလေဘာသဘာဝ အလေကြကာင်းသက်သက်ပဲ
လေရးသားပြပီး  အDမ့ဲ  ပြဖန့်လေဝလေပးဖို့  စီစဉ်Dဲ့တာပါ။  ဒါလေပမယ့်  လက်လေတွ့မှာ  HTML/CSS  အလေပြDDံကလေနစပြပီး
လေတာ့ ပြပည့်ပြပည့်စုံစုံ လေရးပြဖစ်သွားတဲ့အတွက် မပြဖန့်လေဝနိုင်Dဲ့ပါဘူး။ အDမ့ဲ ပြဖန့်လေဝလေပးမယ်လ့ုိ ကြကိုလေပြပာ ထား
ပြပီးမှ မလေပးနိုင်Dဲ့လေပမယ့်လည်း စာဖတ်သူမျရေားကဝိုင်းဝန်းအားလေပးကြကတဲ့အတွက် လေကျရေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
စာဖတ်သူမျရေားအားလံုး ကပ်လေဘးလေတွကို လေကျရော်လွှားနိုင်ပြပီး ကိုယ်စိတ်နှစ်ပြဖာ ကျရေန်းမာDျရေမ်းသာ ကြကပါလေစလ့ုိ
ဆုလေတာင်းလုိက်ပါတယ်။ 

အိမေ��ာင် (Fairway)
၂၀၂၀ ပြပည့်နှစ်၊ လေအာက်တိုဘာ (၂၈) ရက်လေန့တွင် လေရးသားပြပီးစီးသည်။
၂၀၂၁ Dုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂) ရက်လေန့တွင် Bootstrap 5 သ့ုိ အဆင့်ပြမှင်ပြပင်ဆင် ပြပီးစီးသည်။

https://eimaung.com/
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