IV Създаване и публикуване на информация
в интернет

1 Специализирани софтуерни средства за създаване
на уеб сайтове
Интернет и WWW
Безспорната популярност на Интернет се дължи на услугите, които се предлагат в глобалната
мрежа. World Wide Web (WWW) е една от тях. Това е възможността на милиони потребители да ползват
интернет-сайтове (уеб сайтове). Те всъщност представляват визуализирани файлове, чийто имена
могат да бъдат с разширение: htm или html. Разширението идва от абревиатурата на езика, с който е описано какво да е съдържанието на даден
файл – Hyper Text Markup Language (Език за създаване на хипертекст, Фиг. 1). Тези файлове наричаме уеб страници.
Езикът HTML се състои от команди (тагове), чрез които се описва съдържанието на уеб
страниците. Таговете се заключват между знаците „<“ и „>“. Например, за вмъкване върху
интернет страницата на изображение трябва да
се използва таг <img>, за таблица – <table>.
Фиг. 1.
Информацията на уеб страниците може да е разнообразна: текст, изображения, таблици, диаграми, препратки, видео и др. Така, една или няколко
страници, които са свързани тематично (логически) и са изградени връзки (препратки) между тях,
наричаме уеб сайт.
Процесът на създаване на уеб сайт се нарича уеб дизайн. Той е сходен с архитектурното проектиране. Така както в архитектурата се проектират сгради с различно предназначение (за живеене, за
лечение, за обучение), така и при уеб дизайна се проектира сайт за определени цели – за търговия,
за реклама, за информация.
Според динамиката в изменението на съдържанието в сайта различаваме два типа сайтове:
Статични – елементите на тези сайтове обикновено са текст, изображения, таблици. Веднъж
разположена в тях информацията, остава непроменена за дълъг период от време (такъв тип сайт ще
създадем и ние в следващите учебни часове);
Динамични – информацията на такива сайтове се променя много често във времето (динамично). Примери за такива сайтове са: сайтове за електронна търговия (е-commerce), сайтове за електронна поща (e-mail), сайтове с прогнозата за времето и др.

Популярни редактори и средства за разработка
на уеб сайтове
Създаването на статични интернет страници днес не е никак сложно. Възможно е да се използва
познатата ни програма MS Word, и всеки текстов документ да се превърне в уеб страница. Съществуват и други приложения, които са специализирани в тази дейност. Те предоставят повече и специфични за тази цел възможности.
Dreamweaver – разработка на известната софтуерна компания Adobe. Предоставя инструменти за професионално създаване на сайт. Използването ѝ е свързано със закупуване на лиценз;
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Expression Web – популярен редактор разработен от компанията Microsoft. По своите възможности се конкурира с Dreamweaver. Предимствата му са:
• безплатно разпространение;
• използване на технологията WYSIWYG, с която при създаването на страниците, те изглеждат
така както биха изглеждали в прозорец на браузър;
• съвместим е с последните версии на езика HTML;
• дава възможност за работа и с други езици – CSS, JavaScript, PHP и др.
В следващите уроци ще демонстрираме възможностите на Expression Web за създаване на интернет сайтове.
CMS платформи (Content Management System – Система за управление на съдържанието).
Нова и бързоразвиваща се технология за уеб-базирано създаване на интернет страници. То протича
изключително лесно и интуитивно. Дава напълно професионални възможности за създаването на
сайт, като в същото време и гарантира публикуване в интернет. Предоставя голямо множество от
безплатни теми – предварително създаден дизайн за цялостния изглед на сайта. За ползването на
всички тези услуги е необходимо да се направи безплатна регистрация и не изисква инсталиране на
допълнителен софтуер. Известни CMS системи: wordpress.com, wix.com, alle.bg.

Речник
hyper
markup
tag
expression

хайпъ
маркъп
тааг
експершън

хипер
маркиране
маркер, етикет
израз

Въпроси и задачи
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Обяснете какво е уеб страница?
Обяснете какво е уеб сайт?
Обяснете същността на понятията хипертекст и хипервръзка.
Каква е разликата между статичен и динамичен сайт? Дайте примери.
Какво е CMS система?
Потърсете в интернет информация и за други CMS системи, освен посочените в урока.

2 Проектиране на статичен уеб сайт
Фази в разработка на сайт
Създаването на един уеб сайт неизменно преминава през няколко основни фази:
1. Проектирането включва следните дейности:
Определяне на насочеността на сайта – дава се отговор на въпроса „За кого е предназначен сайта?“. Така по-лесно може да се определи какво ще е съдържанието и цялостния му вид. Сайтът на
банка, голяма международна корпорация ще изглежда доста по-различно от един личен сайт или
сайт за е-търговия;
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Определяне на съдържанието на сайта – важна дейност в проектирането. Възможно е то да определи до голяма степен структурата на сайта, както и графичното му оформление.
Тези две дейности не са от областта на ИТ и обикновено проектантът на сайта ги извършва съвместно с лицето/организацията, за която се създава уеб сайта.
Карта на сайт – определя се структурата на сайта – от колко страници ще се състои сайта и къде
и как ще се разполага съдържанието;
Хипервръзки (препратки, връзки) – тази дейност планира взаимните връзки между страниците
на сайта. За хипервръзка може да се ползва дума, фраза, изображение. Обектът изпълняващ ролята на хипервръзка се отличава визуално от останалата част на съдържанието.
Всяка начална страница на сайт трябва да бъде с име index: index.htm или index.html и се нарича
още корен. Основната ѝ задача е да „грабне“ посетителя на сайта, да привлече вниманието му,
да го накара да се задържи по-дълго на сайта.
Информацията върху тази страница трябва да е
максимално пълна, леко интригуваща, за това,
което може да се намери в сайта. От нея чрез навигационна система има достъп до вътрешните
страници на сайта (page1.htm, page2.htm, page3.
htm). Примерна опростена карта на сайт може
да се види на Фиг. 1. Тя наподобява йерархична
Фиг. 1.
структура.
2. Изграждане.
При изграждането на сайт трябва да определим следните негови компоненти:
Текстов материал – първоначалният му обем трябва да е по-голям. След това се подбира най-съществената част от него за окончателния вариант на сайта. Текстът трябва да бъде кратък и ясен,
достатъчно информативен и да отговаря на целите на сайта. Текстовите редове трябва да са къси,
за да може погледът спокойно да „следи“ реда;
Шрифт – той придава професионален вид
на сайта. Добре е да се ползва един и същи
шрифт, цвят, размер за всички заглавия и
a.
друг шрифт, цвят, размер за всички подзаглавия или основен текст – Фиг. 2. Акцентите е
удачно да се форматират със стил удебелен,
защото така по-лесно се възприемат. Препоб.
ръчително е да се използват шрифтове от семейството на несерифните – Arial, Helvetica,
Tahoma. Практиката показва, че зрително
Фиг. 2.
по-лесно се възприемат електронни документи, съдържащи тези шрифтове;
Фон – цветът на фона е важен за доброто възприемане на текстовата информация. Фонът трябва
да е контрастен с цвета на текста. При използване на изображение за фон, трябва да се съобрази
върху кои негови части с какъв цвят трябва да бъде текста. От естетична гледна точка е добре да
се комбинират светли цветове в комбинация с тъмен цвят на текста;
Графични изображения – те са задължителни за почти всеки сайт. Носят допълнителна информация и привличат вниманието на потребителя. В доста случаи представляват рекламни банери
на различни фирми. Използването им трябва да бъде умерено – да не се прекалява нито с броя
им, нито с обема им. Практиката днес е ограничила употребата на изображения до три файлови
формàта: GIF, JPG/JPEG, PNG и най-честа резолюция 72dpi или 96dpi. Всеки един от формàтите има
своите предимства и недостатъци. Поради това всеки от тях е намерил специфично приложение
в интернет. Например: за различни бутони върху уеб-страниците са използват GIF изображения;
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за снимки с високо качество, схеми, диаграми, фонови изображения – JPG/JPEG; за снимки на космически обекти, пейзажи от природата – PNG;
Цветова гама – подходящия избор на цветова гама може да даде на сайта визия на професионално създаден сайт. Тя влияе на общото внушение и настроение на посетителите. Доброто съчетаване на цветовете е фактор за крайния успех на сайта. Препоръчително е конструкторът на
сайта съвместно с поръчителя да изберат 1-2 основни цвята, които да се използват за оформяне
на най-важните елементи на сайта;
Навигационна система – тя е задължителен елемент за всеки сайт. Планира се още във фазата
на проектирането на сайта. Чрез нея посетителят може да разгледа всички страници на сайта.
С нейна помощ е възможно да се покаже на посетителя „къде се намира“ в сайта. Елементите ѝ
може да са хипервръзки или бутони. Навигацията трябва да направи сайта достъпен и лесен за
използване.
3. Популяризиране на сайт.
За да бъде лесно намиран сайтът (по характерни ключови думи, срещащи се на страниците му), е
необходимо той да бъде регистриран в колкото се може повече сайтове за търсене. Възможно е също
така чрез обмяна на линкове с други сайтове да се търси по-голяма популярност.
4. Поддръжка.
Поддръжката на сайт е последната и най-продължителна фаза от неговия „живот“. През тази
фаза трябва да се актуализира и променя съдържанието на сайта. Освен това се поправят допуснати
грешки и неточности и се добавя нова информация.

Примери за интернет сайтове
На Фиг. 3 е показана част от началната страница на сайта на издателство „Изкуства“. Адресът
на сайта е www.izkustva.net. Адресът на Министерството на образованието и науката на Република
България е www.mon.bg.

Фиг. 3.

Речник
index
dpi

индекс
дипиай

индекс
брой точки на инч
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Въпроси и задачи
1. Кои са основните етапи, през които преминава разработването на уеб сайтовете?
2. Посочете три характеристики, които правят един сайт привлекателен за вас.
3. Отворете сайта на издателство „Изкуства“ и го разгледайте. Има ли информация за нови
издания?
4. Отворете сайта на МОН и го разгледайте. Намерете информация за датите за провеждане
на Националната олимпиада по информационни технологии за текущата година.

3 Създаване на структура, визуален дизайн и
навигационна система на сайт
Планиране
За да илюстрираме процеса на създаване на сайт, ще създадем сайт на тема „Компютърна система“. Той ще е насочен към
учениците, които в часовете по ИТ или информатика изучават
архитектурата на фон Нойманов компютър. Сайтът ще може да
се използва за запознаване с персоналния компютър в обикновен учебен час, или при самостоятелната работа на учениците.
Съдържанието, което ще разполагаме в сайта ще включва текст,
изображения, препратки, външни видео-клипове. Всички необходими материали можете да намерите на адрес: https://goo.gl/
CXcs2a, както и на придружаващия диск в папка Razdel4. Структурата на сайта ще се състои от една начална страница, която
Фиг. 1.
ще съдържа обща информация за машината компютър, както и
връзки към останалите страници на сайта. Началната страница ще има четири отделни части – рамки (frames), Фиг. 1.
В горната част (header) ще разположим заглавието на сайта и анимиран банер. Банерите са статични или анимирани изображения с рекламен характер. Те привличат вниманието на посетителите
и придават професионална визия на сайта. В лявата част ще бъде разположено менюто (навигационна система), което ще съдържа връзки към вътрешните страници на сайта. Те ще се зареждат
в дясната част на страницата (main). Най-долу (footer) ще се намира името на автора, годината на
създаване на сайта и e-mail за контакт. При подобна структура на началната страница (index.html) е
удобно първо да се създадат всички страници и накрая да се свържат в рамки.
На вътрешните страници на сайта ще разположим информация за по-важните компоненти на
компютърната система: централен процесор, дънна платка, входно-изходни устройства, оперативна
памет, както и допълнителна информация.
Краен вариант на сайта можете да разгледате на: http://computersystem.free.bg или https://
computersystembg.wordpress.com/.

Разработване на сайт – създаване на страница
За разработването на уеб сайта „Компютърна система“ ще използваме програмата Microsoft
Expression Web 4. Тя може да бъде свалена безплатно от сайта https://www.microsoft.com/en-us/download/
details.aspx?id=36179, или https://goo.gl/6nMG8j.
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След стартирането на програмата се зарежда
нейният основен прозорец, показан на Фиг. 2.
В горната част са разположени: ред с падащи менюта и ред със стандартни инструменти
(визуално те са разпознаваеми от работа с други
програми на Microsoft). Основната част на прозореца е разделена на три части:
в лявата част ще се разположи панел със
списък на папките и файловете от структурата
на сайта (Folder List), както и панел с основни характеристики (Tag Properties);
средната част е най-голяма. В нея се разполага съдържанието на уеб страницата, върху кояФиг. 2.
то се работи. Ако са заредени няколко страници
едновременно, те се разполагат като табове;
в дясната част ще се разположи панел с инструменти на често използвани елементи от уеб
страниците (Toolbox).
Програмата дава възможност да се работи в три режима, избора на които става от View/Page:
Design – елементите на страницата се разполагат директно върху нея с технологията WYSIWYG –
What You See Is What You Get („Каквото виждате, това получавате“.), която е удобна за използване от
начинаещи;
Split – прозорецът се разделя на две части. В едната ще е HTML кода, с който се описва съдържанието, а другата част ще е визуална. Може да се работи и в двете части;
Code – в прозореца се зарежда само HTML кода на страницата. Използва се от потребители,
запознати с езика.
Създаваме страница съдържаща уводна информация за компютърната система. Използваме текста от файл nachalo.docx, намиращ се в папка Razdel4\Text на приложения към учебника компактен
диск (Фиг. 3), като предварително въведем заглавието на страницата и го центрираме.

Фиг. 3.
Форматираме текста по познатия начин от работата с текстобрботващата програма MS Word като
селектираме текста и включваме бутона Bold от реда с инструменти. По аналогичен начин форматираме и останалите части от текста.
Подготвяме размерите на нужното за страницата изображение (shema.jpg): отваряме го за редактиране с програмата Paint – Фиг. 4. Изпълняваме командата Image/Resize.
В отворилия се прозорец Resize and Skew, включваме опцията Pixels и въвеждаме за ширина 350
px – Фиг. 5.
Преди последния абзац вмъкваме изображението: поставяме текстовия маркер в празния ред
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Фиг. 4.

Фиг. 5.

Фиг. 6.

и избираме Insert/Pictures/From File…, и от отворилия се прозорец посочваме папка Razdel4\Pictures\
shema.jpg. В прозореца Accessibility Properties потвърждаваме с ОК.
Задаваме фон на страницата с командата File/Properties/Formatting, а от списъчното поле Background
на страницата Colors посочваме цвят (Фиг. 6)

Редовете, в които се описват принципите на Фон Нойман за съвременния компютър, оформяме
като списък: селектираме трите параграфа и включваме бутон Bullets – Фиг. 7.
Съхраняваме уеб страницата – File/Save, като nachalo.html и в прозореца за запазване на вградени
файлове (Save Embedded Files) потвърждаваме с ОК.
Желателно е да се направи преглед на страницата в прозореца на браузър. Така може да се види
как би изглеждала реално в интернет. В реда с инструменти щракаме на бутон Preview – Фиг. 8, и
избираме втората възможност.

Фиг. 7.

Фиг. 8.

Разработване на сайт – създаване на страница
Безспорен е факта, че използването на видео
информация във всеки сайт ще го направи по-атрактивен за посетителите му. Възможни са два
начина:
„Качване“ на видео клип на сървърния
компютър. Този начин не е за предпочитане,
защото: намалява предвиденото дисково пространство за сайта, увеличава излишно трафика и
изисква допълнителни компоненти за опериране
с видео информация;
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Фиг. 9.

„Закрепено“ видео (embed). По-добро решение за поставяне на видео клипове, защото е лесно
и бързо като качеството на видеото и оптимизацията при неговото възпроизвеждане е най-добра.
Сайтовете за видеообмен, от които може да се „закрепва“ клип са: YouTube, Vimeo и др.
Подготвяме нова уеб страница в програмата с командата: File/New/HTML. За използване на външен
видео клип трябва да се направи следното: зареждаме страницата с видео клипа на сайта YouTube.
Щракаме върху Споделяне (бутон под видео клипа), след което върху Вграждане и копираме кода от
текстовото поле – Фиг. 9.

a.

б.

Фиг. 11.

Фиг. 10.

Връщаме се в Expression Web и избираме разделен изглед на работа – Split View (View/Page/Split).
Заместваме реда с код, в който се намира текстовия маркер (Фиг. 10 а) с копирания код от сайта
YouTube (Фиг. 10 б).
По аналогичен начин копираме адресите и на други видео клипове и ги поставяме в кода – Фиг. 11.
Избираме цвят на фона на уеб страницата (File/Properties/Formatting) и я съхраняваме под името
video.html.

Речник
frames
фреймс
header
хедър
		
footer
фуутър
		
main
мейн
design
дизайн
split
слийт
embed
ембеед

рамки
ред или блок от текст, който се появява
в началото на всеки документ
ред или блок от текст, който се появява
в края на всеки документ
главен, основен
дизайн
разделяне
вграждане

Въпроси и задачи
1.
2.
3.
4.

Как се нарича началната страница на сайт?
С колко изгледа може да се работи в програмата Expression Web?
Обяснете разликата между „качено“ и „закрепено“ видео на уеб страниците.
Намерете и други подходящи видео клипове обясняващи работата на компютъра и неговите
компоненти.
5. Създайте самостоятелно страницата m_board.html, като се ръководите по образец и използвате текста от Razdel4\Text\motherboard.docx.
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4 Създаване на структура, визуален дизайн и
навигационна система на сайт ‒ упражнение
В предходната тема създадохме две от страниците – Начало и Видео, на сайта „Компютърна система“. Ще продължим със следващата страница – Централен процесор и разработката на навигационната система.

Разработване на сайт
За страницата Централен процесор използваме текста от файл cpu.docx, намиращ се в папка Razdel4\Text към придружаващия учебника
компактен диск. Подготвяме нова уеб страница в програмата: File/New/HTML. Въвеждаме и
центрираме заглавието, след което копираме
текста. Преминаваме към неговото форматиране – Фиг. 1.
След форматирането на последните два абзаФиг. 1.
ца като списък, преминаваме към създаването на
две препратки: имената на двете фирми трябва
да се свържат с официалните им сайтове. За да
сме сигурни, че връзката ще е действително към
сайта на първата фирма, чрез търсачка намираме
адреса и го копираме – Фиг. 2.
Обратно в Expression Web, селектираме името
на компанията, което ще се използва за препратка и избираме команда Insert/Hyperlink. В появилия се прозорец Insert Hyperlink определяме параФиг. 2.
метрите на връзката – Фиг. 3.
Видът на връзката е към съществуващ файл или уеб страница (Existing File or Web Page); текстът, с
който ще се представя връзката (Text to display) – Intel; в адрес за препратката (Address) – поставяме
копирания адрес от търсачката. Потвърждаваме с ОК и по аналогичен начин създаваме връзка към
официалния сайт на другата компания.

Фиг. 3.
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Подготвяме нужното изображение – снимка на централен процесор (Razdel4\Pictures\cpu2.gif),
като предварително с „художника“ Paint, намаляваме ширината му на 200 px и го вмъкваме на съответното място. Избираме цвят на фона на уеб страницата (File/Properties/Formatting) и я съхраняваме
като cpu.html.

Разработване на сайт – създаване на навигационна
система
При създаването на менюто планираме имената на вътрешните страници, към които ще е свързано то. Ще използваме възможността на Expression Web за създаване на бутони за менюто. Зареждаме
нова уеб страница в програмата: File/New/HTML. Създаваме бутон от Insert/Interactive Button. В отворилия се прозорец Interactive Buttons задаваме съответните параметри – Фиг. 4.

Фиг. 4.

Фиг. 5.

От списъка Buttons избираме форма за бутона, която ни допада, съответства на менюто, което
създаваме и е в унисон с дизайна на сайта. В полето Text въвеждаме текст, който да се изведе върху
бутона, в случая – Начало. С бутона Browse посочваме уеб страницата, към която ще бъде връзката –
nachalo.html.
На страницата Font се задават настройки за шрифта на текста, както и неговото поведение при:
попадане на мишката върху бутона (Hovered Font Color) и щракане с ляв бутон (Pressed Font Color) –
Фиг. 5.
На последната страница Image (Фиг. 6.) се задават настройки за изображението на бутона – размери (Width и Height), както и прозрачността на фона му. Тази опция е важна за бутони с неправилна
форма. Потвърждаваме с ОК.
За целите на сайта е необходимо да зададем мястото, в което да се зареждат хипервръзките
(target): с десен бутон върху изображението на бутона /Hyperlink Properties/Target Frame и посочваме
дясната част в секцията Current frames page или го въвеждаме ръчно в полето Target setting – Фиг. 7.
По аналогичен начин създаваме бутони за връзка към:
страница Централен процесор – cpu.html;
страница Дънна платка – m_board.html.
За бутоните, които не са свързани със страници, повторното извикване на прозореца Interactive
Buttons става от контекстното меню на изображението на бутона и Button Properties.
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Запазваме уеб страницата под името menu.html. Едновременно с това ще се съхранят по три изображения за всеки от бутоните.

Фиг. 6.

Фиг. 7.

Речник
hyperlink
interactive
hovered
pressed
target

хайпърлинк
интерактив
ховед
пресед
таргед

хипервръзка
интерактивен
закачен
натиснат, сплескан, пресиран
цел, мишена

Въпроси и задачи
1.
2.
3.
4.

Какви по вид препратки могат да се правят с програмата Expression Web?
Обяснете предназначението на поведението на бутоните, при действия с мишката.
Какъв друг начин за създаване на навигационно меню бихте ползвали?
Създайте самостоятелно страницата ram.html, съдържаща информация за оперативната
памет на компютъра.
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5 Създаване на структура, визуален дизайн и
навигационна система на сайт – упражнение
Разработване на сайт – добавяне на бутони
в навигационната система
В предходното упражнение създадохме бутони в навигационната система за някои от страниците
на нашия сайт. За останалите страници също трябва да се добавят бутоните:
• Бутон за страницата Входно-изходни устройства – io_devices.html (предстои да бъде създадена);
• Бутон за страница Оперативна памет – ram.html;
• Бутон за страница Видео – video.html.

Разработване на сайт – създаване на страница с
информация за входно-изходните устройства на компютъра
Зареждаме нова уеб страница в програмата: File/New/HTML и въвеждаме заглавието, след което го
форматираме по следния начин: центриран, размер на текста 18 pt. Позиционираме текстовия маркер след заглавието и задаваме сив цвят на фона от списъка вляво Tag Properties – Фиг. 1.
Следва копиране на текста от файл Razdel4\Text\ i-o devices.docx.

Фиг. 2.

Фиг. 1.

Двете класификации на устройствата форматираме като списъци и прилагаме стил получер на
съответните места – Фиг. 2.
Вмъкваме нужното изображение преди последните два абзаца с командата: Insert/Picture/
From File или като използваме бутона от лентата с
инструменти –
, след което центрираме
изображението.
В края на страницата добавяме следния текст:
Свалете презентация по темата. Ще създадем
препратка свързана с файл – презентация с повече информация за входно-изходните устройства. Селектираме думата Свалете и създаваме
препратка към файла io_devices.pptx, намиращ
се в папка Razdel4\Pictures, с командата Insert\
Фиг. 3.
Hyperlink – Фиг. 3.
Съхраняваме страницата под името io_devices.html.
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Разработване на сайт – създаване на страница
за постоянната горна част на сайта
В постоянната горна част на сайта (header) ще разположим предварително подготвен анимиран банер
и заглавието. Зареждаме нова уеб страница в програмата: File/New/HTML и въвеждаме заглавието, след
което го форматираме по следния образец: центриран, размер на текста 24pt, стил получер – Фиг. 4.

Фиг. 4.
Под заглавието вмъкваме банера от Razdel4\Pictures\animated_banner.gif, след което го центрираме.
Съхраняваме страницата под името header.html.

Разработване на сайт – създаване на страница за
постоянната долна част на сайта
В постоянната долна част на сайта (footer) ще
разположим информация за автора, годината на
създаване и имейл за контакт. Зареждаме нова
уеб страница: File/New/HTML. Въвеждаме информацията и форматираме по следния образец:
центриран абзац, размер на текста 18pt, стил получер. Създаваме връзка към email адреса като
селектираме адреса и в Insert/Hyperlink определяме параметрите – Фиг. 5.
Съхраняваме страницата под името footer.
html.

Фиг. 5.

Речник
properties
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пропъртийз
ънъмейтед

свойства
анимирани
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Въпроси и задачи
1. Планирайте и създайте страница, съдържаща информация за устройствата за съхраняване
на информация – флопи дискове, CD диск, DVD диск, преносима флаш памет, външен твърд
диск.
2. Планирайте и създайте страница, съдържаща информация за видовете твърди дискове –
HDD, SSD.
3. Планирайте и създайте страница, съдържаща информация за устройства за съхраняване на
информация, които вече не се използват – перфокарта, перфолента, флопи дискове.
4. Планирайте и създайте страница, съдържаща информация за предшествениците на съвременните компютри – учени, работили в тази сфера; характеристики на машините.
5. Планирайте и създайте страница, съдържаща информация за известния учен Джон Атанасов.
6. Добавете бутони в навигационната система за всяка от допълнителните страници.

6 Създаване на структура, визуален дизайн и
навигационна система на сайт – упражнение
Използване на таблици в уеб страниците
Част от съдържанието на уеб страниците понякога се налага да се разположи в една или няколко колони. Това може да стане с помощта на таблици. Ще демонстрираме принципите на работа с
тях, като добавим таблица във вече създадената страница cpu.html. Ще представим в табличен вид
най-известните модели процесори на двете посочени фирми. Зареждаме страницата от File/Open.
Създаването на таблица започва като позиционираме текстовия маркер в реда, в който трябва да
се вмъкне таблицата, след което избираме: Table/Insert Table – Фиг. 1.
В резултат ще се отвори едноименния прозорец, в който се задават параметрите на таблицата –
брой редове (Rows), брой колони (Columns), подравняване върху страницата (Alignment), широчина
на таблицата – в пиксели (In pixels) или в проценти от ширината на прозореца (In percent), дебелина

Фиг. 1.

Фиг. 2.
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на рамката (Borders/Size) и др. Задаваме настройки подходящи за
таблицата – Фиг. 2.
След вмъкването на таблицата, въвеждаме информацията в
нея – Фиг. 3.
Селектирането на клетки и форматирането на таблици с програмата Expression Web, не се различава от начините, които познаваме от текстообработващата програма MS Word и таблиците
в документите ѝ:
Текстът в цялата таблица форматираме с несерифни шрифтове – Arial, Helvetica, sans-serif;
Центрираме съдържанието на всички клетки, прилагаме стил
удебелен в заглавния ред;
От панел Tag Properties и свойство bgcolor (цвят на фона) избиФиг. 3.
раме по-тъмно сиво за заглавния ред;
Селектираме всички клетки на таблицата и задаваме дебелина на вътрешните рамки – панел Tag
Properties и свойство border=1.
Съхранете страницата с направените промени.

Редактиране на таблици
Таблиците са съществена част от съдържанието на уеб страниците и за редактирането им в програмата Expression Web има
отделно меню (Table), в което се намират всички необходими команди (те стават активни когато текстовия маркер се намира в
таблицата):
в Table/Insert са разположени команди за вмъкване на редове
или колони;
Table/Delete се съдържат команди за изтриване на ред, колона,
клетка;
в Table/Modify се съдържат команди за сливане на селектирани
клетки, разделяне на клетка, избор на шаблон за таблицата и др;
в Table/Properties се съдържат команди за промяна на характеристиките на таблицата или отделни клетки.
Ще демонстрираме редактирането като добавим таблица в уеб
страницата io_devices.html. Зареждаме страницата от File/Open. Позиционираме текстовия маркер преди последния абзац и вмъкваме таблица от Table/Insert Table с 11 реда и 3 колони – Фиг. 4.
Селектираме в първата колона първите четири реда и ги обединяваме с командата Table/Modify/Merge Cells (Фиг. 5).
По аналогичен начин сливаме останалите седем клетки от
първата колона. Командата за сливане може да бъде избрана и
от контекстното меню на селектираните клетки. Продължаваме
с редактирането и въвеждането на текст, докато се получи таблицата от Фиг. 6.
Ще отделим визуално двете групи устройства, като зададем
различен цвят на фона на клетките. Селектираме всички клетки
за „Входни“ устройства (първите четири реда) и от Table/Table
Properties/Cell в раздел Background/Color избираме по-тъмно сиво.
Повтаряме стъпките и за втората група устройства избираме различен цвят на фона (Фиг. 7).
Съхранете страницата с промените.
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Фиг. 4.

Фиг. 5.

Фиг. 7.

Фиг. 6.

Речник
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Въпроси и задачи
1. Обяснете нуждата от използване на таблици в уеб страниците. Дайте пример за
информация, която може да се постави в
таблица, в някоя от вече създадените уеб
страници.
2. Как се нарича менюто за редактиране на
таблици в Expression Web?
3. Коя е характеристиката за рамка на таблица? А за фон?
4. За таблицата от Фиг. 6, центрирайте хоризонтално текста на клетките в първата
колона.
5. Създайте следната таблица:
В коя уеб страница бихте я добавили?
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Фиг. 8.

7 Създаване и интегриране на компонентите на сайт
Обединяване на компонентите на сайта
Една от финалните дейности по създаването
на сайта е обединяването на отделните му компоненти. Зареждаме нова уеб страница: File/New/
Page и посочваме Frames Pages, като за вид избираме Header, Footer and Content. В резултат се
появява страница разделена на четири части. С
помощта на бутоните Set Initial Page задаваме последователно страниците, които вече създадох
ме – Фиг. 1.
За горната част на страницата посочваме
header.html, за долната част – footer.html, вляво –
menu.html и за дясната част – nachalo.html.
Използваме границите на рамките, за да коригираме размерите на всяка част, така че да се
Фиг. 1.
вижда добре съдържанието ѝ.
Съхраняваме страницата под името index.html – знаем, че всяка начална страница на сайт трябва
да се именува по този начин.

Тестване на сайта
Важна част от създаването на статичен сайт е неговото тестване. Това включва няколко действия:
зареждане на сайта в различни браузъри – Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox и др.;
преглед на сайта на монитори с различна разделителна способност;
тестване на навигационната система;
тестване на хипервръзките към външни страници;
правопис и пунктуация на текстовата информация;
оценка за четимостта на текста;
проверка за изображения, които не се зареждат;
оценка на избраната цветова гама.

Речник
set
initial
form

сет
ънишуъл
форм

комплект
начален
форма

Въпроси и задачи
1. Разучете допълнителните възможности на Expression Web и използвайте, тези от тях, които
прецените, че са подходящи.
2. Заредете уеб сайта в прозорци на различни браузъри, инсталирани на локалния компютър и
тествайте. Проверете достоверността на работа на препратките. Какво се случва след
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натискане на препратката към email адреса?
3. Планирайте и създайте страница, съдържаща формуляр за попълване на съобщение/коментар (използвайте инструментите от панела Toolbox/Form Controls). Добавете бутон в навигационната система.
4. Планирайте и създайте страница, съдържаща информация за мрежови хардуер и видовете
топологии. Добавете бутон в навигационната система.
5. Как ще премахнете рамките между отделните части в началната страница index.html?
6. Планирайте създаването на собствен сайт. Подгответе подходящ текстов материал и изображения. Намирате ли подходящи видео клипове?

8 Публикуване на уеб сайт в интернет
Процесът, при който готовия уеб сайт (всички страници, изображения, както и другите необходими файлове) се копират на сървърна машина – наричаме публикуване в интернет. На сървърната
машина, работи без прекъсване програма, наречена уеб сървър. След създаването на даден сайт, той
трябва да се публикува от автора му.

Изисквания и правила за публикуване на информация
в интернет
За публикуването е необходимо:
Да се извърши регистрация на сървърна машина, която предлага безплатно или срещу заплащане,
дисково пространство, върху, което да се разположи сайта;
Да се спазят определени правила:
• Съдържанието да не е нецензурно;
• Да не се нарушават изискванията на Закона за авторското право и сродните му закони;
• Съдържанието не трябва да съдържа заплахи или обиди, както и да накърнява правата и достойнствата на други лица;
• Не трябва да се призовава или подбужда към расова или верска омраза, неконституционни
действия, престъпления или други нарушения на законите;
Информацията, съдържаща се в сайта, трябва да бъде достоверна и да се носи отговорност за нея.
При избор на уеб сървър, на който ще се публикува даден сайт, трябва да се потърси отговор на
няколко важни въпроса:
безплатни или платени са услугите;
с какъв обем на дисково пространство ще разполагаме;
какви файлови формати могат да се публикуват;
използване на сървърни езици, като PHP, SQL и др;
използване на email акаунти към домейна;
Услугата, която се използва за публикуване в интернет, се нарича уеб хостинг. Тя дава възможност цялото съдържание на статичен уеб сайт да се разположи на дисковото пространство на сървърния компютър. Предлага се от т.н. хостинг компании – собственици на сървърни компютри. Преди самото публикуване, авторът трябва да избере подходящ адрес за своя сайт т.н. домейн. Адресът
трябва да е уникален, неповтарящ се и подсказващ за съдържанието на сайта. Понякога за постигане
на уникалност се ползват „застъпващи“ се думи – speeducation.eu (от speed – скорост и education –
образование), взаимноотричащи се – darklight.eu или домейни в рими – hiphop.eu.
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В случай, че се ползва безплатно сървърно пространство, „цената която трябва да се плати“ е допълнение, което е адреса на хостинг компютъра. Например в домейна computersystem.free.bg, адреса
на хостинг компютъра е free.bg, а в computersystembg.wordpress.com – wordpress.com. В тези случаи
адресът, който ние сме избрали се нарича поддомейн.

Регистрация на уеб сървър
Ще покажем стъпките по регистрация на домейн на сайта free.bg. След зареждане на началната
страница, трябва да се запознаем с условията за ползване на услугата – „Общи правила и условия“.
Там могат да се видят и предимствата, заради които сме избрали този хостинг:
той предлага 10 МВ дисково уеб пространство – за нашите нужди е напълно достатъчно;
ползването на услугата не е свързано с разполагането на реклами от страна на хостинг компанията;
има достъпност до сайта от целия свят;
дава се възможност за използване на допълнителен софтуер, например инсталиране на форум;
при неактивност на сайта повече от три месеца, той ще бъде изтрит – поддомейна ще може да се
ползва с учебна цел от друг.
Записани са и условията и правилата, които трябва да се спазват, за да се полза безплатната услуга:
файловете от сайта не трябва да са по-големи от 1МВ;
съдържанието на сайта да не нарушава законите на България или други страни;
да не се използва груб и обиден език, вулгарни и нецензурни изрази;
да не се подтиква към омраза на расова, религиозна или етническа основа;
да не се разпространява зловреден софтуер или нежелана поща;
да не се използва за разпространяване на платен софтуер или софтуер, забранен на друго място.
След като сме се запознали с информацията, условията и правилата, започваме регистрацията с
попълване на избрания поддомейн – Фиг. 1.
Потвърждаваме с Регистрирай!. На следващата стъпка избраният поддомейн ще бъде проверен за уникалност и трябва да се попълни формата на Фиг. 2.
Продължаваме отново с бутон Регистрирай!.
На посочения email адрес ще бъде изпратено
писмо, от което трябва в рамките на 24 часа да
се активира сайта – Фиг. 3.
След успешна активация, следваме препратката АДМИНИСТРИРАНЕ – Фиг. 4.
Фиг. 1.

Фиг. 2.

Фиг. 3.
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На следващата стъпка получаваме важна информация за начините на достъп до съдържанието на
нашия сайт – Фиг. 5.

Фиг. 4.

Фиг. 6.

Фиг.7.

Фиг. 5.
За незапознатите с използването на FTP протокола, е удобен уеб базираният FTP клиент –
net2ftp – Фиг. 6.
Структурата, с която сме създали сайта локално, трябва да се създаде по същия начин и
на сървърния компютър. За създаването на директория на сървърния компютър използваме
бутон New dir, а за публикуване – Upload. Ненужни файлове или директории изтриваме с бутон
Delete, като предварително сме ги селектирали.
Започваме публикуването на информацията с
бутон Upload. В резултат се зарежда нова страница – Фиг. 7.
Последователно с бутон Разглеждане посочваме няколко уеб страници, след което с бутон
Submit (зелена отметка) едновременно ги публикуваме на сървърния компютър. По аналогичен начин публикуваме и файловете с изображения, нужни за нашия сайт. Препоръчваме да
се направят няколко отделни групови публикувания.
Следва преглед как изглежда сайта реално в
интернет – зареждаме адреса му в прозореца на
браузър.

Въпроси и задачи
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Какво наричаме „публикуване в интернет“?
Какво представлява „уеб сървърът“?
Какво наричаме „уеб хостинг“?
Какво изисква предварителната подготовка за публикуване в интернет?
Дайте примери за поддомейн.
За коя услуга се грижи FTP протокола?
Потърсете и други сайтове предлагащи безплатно публикуване в интернет. Какви други услуги предлагат? Кои от услугите са безплатни, кои платени?
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