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Упражнение 2: 

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРИМЕРЕН УЕБ САЙТ ЗА МОБИЛНИ УЕБ БРАУЗЪРИ 

1. Създаване на празен уеб сайт 

Стартирайте Visual Studio 2010 и създайте нов проект на уеб сайт, чрез File -> New -> Web Site и 

изберете ASP.NET Empty Web Site. След което в частта Web location изберете реалната директория на 

уеб сайта, чрез бутона Browse… и допишете името на проекта MobWebSite. 

 

Така се стартира празен уеб сайт, съдържащ само конфигурационни файл web.config, който за 

момента е съдържа само информация за текущата версия на ASP.Net и дали дебъгера е включен или 

не. 

На следващото изображение е представена цялата структура на уеб сайта. При добавяне на всеки 

нов елемент към вашия проект се връщайте към нея, за да видите точното му местоположение. От 

уеб сайта на дисциплината свалете необходимите изображения и ги поставете в папките, в които се 

намират, съобразно топологията по долу. Архивния файл gallery.zip е необходимо просто да бъде 

разархивиран в папката на проекта. Той е напълно организиран и в него не трябва да се променя 

нищо. В папката index_files след нейното разархивиране добавете стиловия файл mobStyle.css, както 

е описано в следващата точка. 
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2. Добавяне на стиловия файл mobStyle.css 

Създайте нов празен css файл, като от Solution Explorer изберете името на вашия проектен файл и 

щракнете с левия бутон на мишката върху наименованието му. От контекстното меню изберете Add 

New Item…. 
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След което изберете шаблон Style Sheet и въведете името mobStyle.css. На следващото 

изображение, можете да видите стъпките за изпълнението на добавяне на нов файл. Неговото 

местоположение трябва да бъде в папката index_files. 

 

В css файла ще опишем всички стилове, което ще използваме за крайното представяне на 

информацията в нашия мобилен уеб сайт. 

Отворете файла и напишете следния код: 
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3. Добавяне на началната страница index.html 

 

Създайте нов празен html файл, като от Solution Explorer изберете името на вашия проектен файл и 

щракнете с левия бутон на мишката върху наименованието му. От контекстното меню изберете Add 

New Item…. 
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След което изберете шаблон HTML Page и въведете името index.html. На следващото изображение, 

можете да видите стъпките за изпълнението на добавяне на нов файл. 

 

За тази страница ви е необходим следният текст, който можете да копирате от тук: 

Това е началната страница на примерен уеб сайт за мобилни устройства. Разработен е за 
обучение на студенти от спец. "Информатика", 4 курс, по дисциплината "Разработване на 
приложения за мобилни устройства", водена от гл.ас. Радослава Кралева. 

В целият уеб сайт, това ще бъде единствения текст на български. 

Минете в изглед Source и напишете следния код: 
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4. Добавяне на страницата news.html 

В тази страница ще използваме текста от файл newsPage.zip, който може да се свали от уеб сайта на 

дисциплината. Тази страница ще държа кратко описание на дисциплината „Разработване на 

приложения за мобилни устройства“ на английски език. 

Страницата трябва да се създаде в папката contentPage, която се намира в директорията на 

проектния файл и изглежда по следния начин: 
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Минете в изглед Source и напишете следния код: 
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5. Добавяне на страницата maps.html 

По описания по-горе начин добавете нов html файл с име maps.html, към папката contentPage. 

 

За да свържете вашето приложение с картата на Google Maps, трябва да напишете следният JavaScript 

сорскод (копирайте го) в head частта на maps.html: 

       <script type="text/javascript" 

src="http://maps.googleapis.com/maps/api/js?sensor=false"></script> 

        <script type="text/javascript"> 

              function initialize() { 

                var map_canvas = document.getElementById('map_canvas'); 

                var map_options = { 

                  center: new google.maps.LatLng(42.01839123174329, 

23.077425956726074), 

                  zoom: 13, 

                  mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP 

                } 

              var map = new google.maps.Map(map_canvas, map_options) 

              var marker = new google.maps.Marker({map: map, 

                           position: new google.maps.LatLng(42.01839123174329, 

                                                           23.077425956726074) 

              }); 

          } 

               

              google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initialize); 

        </script> 
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Кода на страницата изглежда по следния начин: 

 

6. Добавяне на страницата gallery.html 

По описания по-горе начин добавете нов html файл с име gallery.html, към папката contentPage. В 

този файл ще използваме изображенията от архивния файл gallery.zip, който трябва да бъде 

разархивиран в папка contentPage. 
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Кода на страницата изглежда по следния начин: 
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8. Добавяне на страницата author.html 

По описания по-горе начин добавете нов html файл с име author.html, към папката contentPage. В 

тази страница ще се наложи да въведете вашите данни. 

 

Кода на страницата изглежда по следния начин: 
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8. Добавяне на страницата forum.aspx 

Създайте нов празен ASPX файл, като от Solution Explorer изберете името на папката contentPage и 

щракнете с левия бутон на мишката върху наименованието й. От контекстното меню изберете Add 

New Item…. 

След което изберете шаблон Web Form и въведете името forum.aspx. На следващото изображение, 

можете да видите стъпките за изпълнението на добавяне на нов файл. 
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Така създадената уеб форма се състои от два файла: forum.aspx и forum.aspx.cs. Във forum.aspx се 

съдържа описанието на уеб формата, заедно с html кода, а във forum.aspx.cs се съдържа c# код, 

обработващ необходимите събития. В нашия случай имаме само събитието Click на бутона Submit 

(btnSubmit). Това събитие се достъпва, когато се премине в страницата Events на панела Properties. 

За хранилище на данни ще използваме MS Access, като базата се намира в архивния файл 

App_Data.zip. Цялата папка трябва да бъде поставена в contentPage. 

И така да се върнем отново към обработване на сорса на forum.aspx. Първо е необходимо да 

изградете скелета на вашата стринаци и да определите секциите, в които ще се съдържат 

компонентите за работа с данни. С други думи трябва да се получи това. 
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Сега е необходимо да се направи конекция към тази базата от данни. Това става като преминете в 

изгледа Design и след това изберете от Toobox контрола SqlDataSource. Щракнете двапати върху него 

или го завлачете.  

 

Преминете в изглед Source и вижте дали кода на новия контрол е попаднал в частта <div>…</div> 

намираща се в частта <form>…</form>. 
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Сега отново преминете към изгледа Design и трябва да щракнете върху контрола SqlDataSource като 

следвате стъпките: 

 

По този начин ще се отвори помощник за направата на конекцията. Следвайте стъпките от 

изображението по-долу за да създадете нова конекция: 
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Следва страницата Save the Connection String to the Application Configuration File. Тъй като няма 

направена конекция, средаща ще ви пита дали да съхраните конекцията под някакво име, и вие 

трябва да сложите отметка, че сте съгласни пред Yes, save this connection as. Натиснете бутона Next, 

за да продължите. 

Определете видимите полета в следващия прозорец и след това натиснете Next: 

 

Следващият прозорец ще ви подкани да тествате конекцията и ако всичко е наред и в preview частта 

се покажат данни, то значи сте успяли и натиснете бутона Finish. 

Сега трябва да добавим полетата за въвеждане на информация от страна на потребителите.  

 

В секцията editFormat добавете следните елементи: 
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1. От Toobox изберете Label и го добавете към секцията editFormat, след което през Properties, 

настройте следните характеристики: 

 Text: Name: 

 Font: 

o Bold: True 

o Italic: True 

2. От Toobox изберете TextBox и го добавете към секцията editFormat, след което през 

Properties, настройте следните характеристики: 

 Text: Author 

 Width: 210px 

 ID: tbName 

3. От Toobox изберете Label и го добавете към секцията editFormat, след което през Properties, 

настройте следните характеристики: 

 Text: Text: 

 Font: 

o Bold: True 

o Italic: True 

4. От Toobox изберете TextBox и го добавете към секцията editFormat, след което през 

Properties, настройте следните характеристики: 

 Rows: 5 

 Text: Post text here! 

 TextMode: MultiLine 

 Width: 210px 

 ID: tbTextAuth 

5. От Toobox изберете Button и го добавете към секцията editFormat, след което през Properties, 

настройте следните характеристики: 

 CssClass: btnFormat 

 Text: Submit 

 ID: btnSubmit 

6. От Toolbox изберете ListView и го добавете след SqlDataSource1. Настройте контролът ListView 

да визуализира данни от SqlDataSource1 (от Choose Data Source), и след това определете 

изгледа на визуализираните данни (Configure ListView): 
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Сега остава да настроим съхранена процедура за вмъкване на данни (InsertQuery). 

Изберете SqlDataSource1 и от панела Properties изберете InsertQuery. След което ще се отвори 

панела за заявката. 

 

В INSERT command напишете (копирайте и вмъкнете): 
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INSERT INTO tblVisitor(Visitor, Description, [Date]) VALUES (@nameV,@descrV, 

NOW()) 

 

 

В секцията Parameters добавете първо параметъра @nameV, като натиснете върху бутона Add 

Parameter, можете да въведете името. След това от Parameter source изберете Control. От ControlID 

изберете tbName. В DefaultValue напишете Visitor. 

 

Сега ще добавим и вторият параметър. В секцията Parameters добавете първо параметъра @descrV, 

като натиснете върху бутона Add Parameter, можете да въведете името. След това от Parameter 
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source изберете Control. От ControlID изберете tbTextAuth. В DefaultValue напишете Here you must 

enter text!. 
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Сега остава да обработим събитието Click на бутона btnSubmit. Това става като щракнете двукратно 

върху него или през страницата Events на Properties, щракнете върху събитието Click. Обработването 

на това събитие става във файла forum.aspx.cs. Въведете следната процедура (Пишете само текста 

между първата и последната фигурна скоба): 

 

   protected void btnSubmit_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

       /* 

         При натискане върху бутона Submit данните трябва да се  

           запишат в базата. */ 

        String nr = tbName.Text; 

        String tr = tbTextAuth.Text; 

        DateTime dr = DateTime.Now; 

 

        if (nr != "" || tr != "") 

        { 

            SqlDataSource1.Insert(); 

            tbName.Text = ""; 

            tbTextAuth.Text = ""; 

        } 

        else 

        { 

            tbName.Text = "Author"; 

            tbTextAuth.Text = "Post text here!"; 

            SetFocus(tbName); 

        } 

    } 

 

Сорс кода на страницата forum.aspx изглежда по следния начин (може да се копира): 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="forum.aspx.cs" 

Inherits="contentPage_forum" %> 

 

<!DOCTYPE html> 

 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head runat="server"> 

    <meta charset="utf-8" /> 

        <meta name="viewport" content="width=240, height=320, user-scalable=yes,  

                                       initial-scale=1.0, maximum-scale=5.0, minimum-scale=1.0" /> 

        <meta name="author" content="Radoslava Kraleva"> 

        <meta name="keyword" content="Mobile website example, HTML 5, CSS 3, JavaScript"> 

        <title>MobWebSite</title> 

        <link rel="icon" href="../favicon.ico" /> 

        <link href="../index_files/mobStyle.css" rel="Stylesheet" type="text/css" /> 

</head> 

<body> 

 

    <header>Mobile website</header> 

        <div id="main"> 

            <h1>FORUM</h1> 

            <div id="borderText"> 

             

            <div class="nav"> 

                <ul> 

                <li><a href="gallery.html">Prev</a></li> 

                <li><a href="../index.html">Home</a></li> 

                <li><a href="author.html">Next</a></li> 

                </ul> 

            </div> 

 

            <form id="form1" runat="server"> 

 

                <div class="editFormat"> 
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                    <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Name: " Font-Bold="True"  

                               Font-Italic="True"> 

                    </asp:Label><br /> 

                     

                    <asp:TextBox ID="tbName" runat="server" Width="210px">Author</asp:TextBox> 

                    <br /> 

                     

                    <asp:Label ID="Label2" runat="server" Text="Text: " Font-Bold="True" 

                               Font-Italic="True"> 

                    </asp:Label><br /> 

                     

                    <asp:TextBox ID="tbTextAuth" runat="server" Width="210px" TextMode="MultiLine"  

                                 Rows="5">Post text</asp:TextBox> 

                     

                    <div class="btnAlign"> 

                        <asp:Button ID="btnSubmit" runat="server" onclick="btnSubmit_Click"  

                                    Text="Submit" CssClass="btnFormat"/> 

                    </div> 

                 

                </div> 

                 

                <div> 

                    <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server"  

                        ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ConnectionString %>"  

                        InsertCommand="INSERT INTO tblVisitor(Visitor, Description, [Date]) VALUES 

(@nameV,@descrV, NOW())"  

                        ProviderName="<%$ ConnectionStrings:ConnectionString.ProviderName %>"  

                        SelectCommand="SELECT [Visitor], [Description], [Date] FROM [tblVisitor]"> 

                        <InsertParameters> 

                            <asp:ControlParameter ControlID="tbName" DefaultValue="Visitor"  

                                                  ame="@nameV" PropertyName="Text" /> 

                            <asp:ControlParameter ControlID="tbTextAuth" 

                                                  DefaultValue="Here my text!" Name="@descrV" 

                                                  ropertyName="Text" /> 

                        </InsertParameters> 

                    </asp:SqlDataSource> 

                    <asp:ListView ID="ListView1" runat="server" DataSourceID="SqlDataSource1"> 

                        <AlternatingItemTemplate> 

                            <span style="">Visitor: 

                            <asp:Label ID="VisitorLabel" runat="server" 

                                       Text='<%# Eval("Visitor") %>' /> 

                            <br /> 

                            Description: 

                            <asp:Label ID="DescriptionLabel" runat="server"  

                                Text='<%# Eval("Description") %>' /> 

                            <br /> 

                            Date: 

                            <asp:Label ID="DateLabel" runat="server" Text='<%# Eval("Date") %>' /> 

                            <br /> 

                            <br /> 

                            </span> 

                        </AlternatingItemTemplate> 

                        <EditItemTemplate> 

                            <span style="">Visitor: 

                            <asp:TextBox ID="VisitorTextBox" runat="server" 

                                         Text='<%# Bind("Visitor") %>' /> 

                            <br /> 

                            Description: 

                            <asp:TextBox ID="DescriptionTextBox" runat="server"  

                                Text='<%# Bind("Description") %>' /> 

                            <br /> 

                            Date: 

                            <asp:TextBox ID="DateTextBox" runat="server" 

                                         Text='<%# Bind("Date") %>' /> 

                            <br /> 

                            <asp:Button ID="UpdateButton" runat="server" CommandName="Update"  

                                Text="Update" /> 

                            <asp:Button ID="CancelButton" runat="server" CommandName="Cancel"  

                                Text="Cancel" /> 

                            <br /> 

                            <br /></span> 

                        </EditItemTemplate> 

                        <EmptyDataTemplate> 

                            <span>No data was returned.</span> 

                        </EmptyDataTemplate> 

                        <InsertItemTemplate> 

                            <span style="">Visitor: 
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                            <asp:TextBox ID="VisitorTextBox" runat="server" 

                                         Text='<%# Bind("Visitor") %>' /> 

                            <br />Description: 

                            <asp:TextBox ID="DescriptionTextBox" runat="server"  

                                Text='<%# Bind("Description") %>' /> 

                            <br />Date: 

                            <asp:TextBox ID="DateTextBox" runat="server" 

                                         Text='<%# Bind("Date") %>' /> 

                            <br /> 

                            <asp:Button ID="InsertButton" runat="server" CommandName="Insert"  

                                Text="Insert" /> 

                            <asp:Button ID="CancelButton" runat="server" CommandName="Cancel"  

                                Text="Clear" /> 

                            <br /><br /></span> 

                        </InsertItemTemplate> 

                        <ItemTemplate> 

                            <span style="">Visitor: 

                            <asp:Label ID="VisitorLabel" runat="server" 

                                       Text='<%# Eval("Visitor") %>' /> 

                            <br /> 

                            Description: 

                            <asp:Label ID="DescriptionLabel" runat="server"  

                                Text='<%# Eval("Description") %>' /> 

                            <br /> 

                            Date: 

                            <asp:Label ID="DateLabel" runat="server" Text='<%# Eval("Date") %>' /> 

                            <br /> 

                            <br /> 

                            </span> 

                        </ItemTemplate> 

                        <LayoutTemplate> 

                            <div ID="itemPlaceholderContainer" runat="server" style=""> 

                                <span runat="server" id="itemPlaceholder" /> 

                            </div> 

                            <div style=""> 

                                <asp:DataPager ID="DataPager1" runat="server"> 

                                    <Fields> 

                                        <asp:NextPreviousPagerField ButtonType="Button" 

                                            ShowFirstPageButton="True"  

                                            ShowLastPageButton="True" /> 

                                    </Fields> 

                                </asp:DataPager> 

                            </div> 

                        </LayoutTemplate> 

                        <SelectedItemTemplate> 

                            <span style="">Visitor: 

                            <asp:Label ID="VisitorLabel" runat="server" 

                                       Text='<%# Eval("Visitor") %>' /> 

                            <br /> 

                            Description: 

                            <asp:Label ID="DescriptionLabel" runat="server"  

                                Text='<%# Eval("Description") %>' /> 

                            <br /> 

                            Date: 

                            <asp:Label ID="DateLabel" runat="server" Text='<%# Eval("Date") %>' /> 

                            <br /> 

                            <br /> 

                            </span> 

                        </SelectedItemTemplate> 

                    </asp:ListView> 

                    <br /> 

 

                </div> 

            </form> 

 

            </div>   

        </div> 

        <footer> 

            <a href="http://timetable.swu.bg/lecture/rkraleva/ZimenSem/MobApp/mobApp.htm">Full 

site</a><br /> 

            &copy; 2013 Radoslava Kraleva<br /> 

            ALL RIGHT RESERVED<br /> 

        </footer> 

</body> 

</html> 
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Сорс кода на страницата forum.aspx.cs изглежда по следния начин (може да се копира): 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Web; 

using System.Web.UI; 

using System.Web.UI.WebControls; 

 

 

public partial class contentPage_forum : System.Web.UI.Page 

{ 

    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 

    { 

         

    } 

    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

       /* 

         При натискане върху бутона Submit данните трябва да се  

           запишат в базата. */ 

        String nr = tbName.Text; 

        String tr = tbTextAuth.Text; 

        DateTime dr = DateTime.Now; 

 

        if (nr != "" || tr != "") 

        { 

            SqlDataSource1.Insert(); 

            tbName.Text = ""; 

            tbTextAuth.Text = ""; 

        } 

        else 

        { 

            tbName.Text = "Author"; 

            tbTextAuth.Text = "Note!"; 

            SetFocus(tbName); 

        } 

    } 

 

} 

 

На изображението по-долу може да се види изгледа на страницата в емулатора на iPhone. 
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