
 

Радослава Кралева, 2015 1 

 

Уеб системи и технологии – Упражнение 10 

 

Упражнение 10:  

ХИПЕРВРЪЗКИ. КАРТИ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ. КОТВИ. МЕНЮТА. 
 

 
В настоящата тема ще бъдат разгледани:  

 Двойния таг за създаване на връзка към текущ документ или към друг документ.  
 Представяне на бърз начин за създаване на карта на изображение, с помощта на 

софтуера Gimp.  
 Необходимостта от карти на изображения и тяхното приложение.  
 Вграждане на карти от Google Maps. 
 Начини за изграждане на меню с помощта на HTML и CSS.  
 Предимствата и недостатъците на този тип менюта. 

 
Тагът за създаване на връзки към части от текущ документ или външни връзки е: 

 <a href="# | URL" download="filename" hreflang="language_code"  
    media="media_query" id="name"  
    rel="alternate | author | bookmark | help | license | next | 
         nofollow | noreferrer | prefetch | prev | search | tag" 
    target="_blank | _parent | _self | _top" 
    type = "media_type" > 
      Наименование на връзката 
  </a> 

 
Атрибутите на хиперлинка могат да бъдат следните: 
href="# | URL" - Определя се URL адреса, към който ще сочи линка; 
download="filename" - Определя, че файлът ще започне да се сваля, когато 
потребителят щракне върху линка. Тук се поставят файлове с разширените (.img, .pdf, 

.txt, .html, и други). 
hreflang="language_code" - Определя езика на документа, към който сочи линка  
media="media_query" - Използва се за уточняване на вида на документа, към който 
сочи URL адреса, е предназначен за специално устройство (като мобилен телефон), 
разпознаващо или записващо устройство.  
rel="alternate | author | bookmark | help | license | next | nofollow | 
noreferrer | prefetch | prev | search | tag" - Служи за определяне на 
връзката между текущия документ и този, към който сочи връзката. 
target="_blank | _parent | _self | _top" - Определя, къде да се заредин 
документа, към който сочи линка. 
type = "media_type" - Определя медийния тип на документа, към който сочи линка. 
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Задачи за практическа реализация 

Задача 1.  

Реализирайте страница, демонстрираща използването на котви в html документ: 

 

Създайте нов html документ с име zad1.html. 

<!DOCTYPE html> 
 
<html> 
<head> 
    <meta charset="utf-8" /> 
    <title>УСТ, задача 1 - Котви</title> 
    <style type="text/css"> 
        /* Непосетен линк */ 
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        a:link  
        { 
            color: purple; 
        } 
 
        /* Посетен линк */ 
        a:visited 
        { 
            color: green; 
        } 
 
        /* Линкът, който е посочен от мишката */ 
        a:hover 
        { 
            color: hotpink; 
        } 
 
        /* Линкът, който се активира, при натискане на бутона на мишката */ 
        a:active 
        { 
            color: blue; 
        } 
    </style> 
</head> 
<body> 
    <h1 id="content">Съдържание</h1> 
      
    <p><a href="#WST">УЕБ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ</a></p> 
    <p><a href="#BD">БАЗИ ОТ ДАННИ</a></p> 
    <p><a href="#SYBD">СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БАЗИ ОТ ДАННИ</a></p> 
    <p><a href="#XML">ВЪВЕДЕНИЕ В XML</a></p> 
    <p><a href="#KDPRM">КОМПЮТЪРЕН ДИЗАЙН НА ПЕЧАТНИ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ</a></p> 
 
    <h2 id="WST">УЕБ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ</h2> 
    <p> 
        <strong>Описание на дисциплината:</strong><br> 
        В предложената учебна програма се разглеждат въпроси и техники от областта на 
съвременните уеб системи и технологии. Представени са похвати, свързани с изграждането 
на статични и динамични уеб страници, и обединяването им в цялостни сайтове. Разглеждат 
се следните теми: Въведение в уеб технологиите; Въведение в езика HTML. Структура на 
HTML документите; Видове символи и тяхното форматиране. Структуриране и оформяне на 
текстове. Списъци; Използване на мултимедийни обекти в HTML и форматиране с CSS. 
Проектиране на лого; Създаване и оформление на таблици с HTML и CSS; Работа с 
контейнери. Позициониране на обекти. Подравняване на обекти; Подбор на цветове. Цветови 
схеми. Шрифтове и типография. Текстури; Създаване на уеб форми; Хипервръзки. Карти на 
изображения. Котви. Менюта; JavaScript и JQuery. XML; Създаване на уеб графика в 
браузър; Адаптивен уеб дизайн. Принципи при проектиране на уеб интерфейс; Уеб услуги, 
блогове и социални мрежи. Бази от данни в уеб; Семантичен уеб и метаданни. 
    </p> 
 
    <a href="#content">Начало</a> 
 
    <h2 id="BD">БАЗИ ОТ ДАННИ</h2> 
    <p> 
        <strong>Описание на дисциплината:</strong><br> 
        В предложената учебна програма са разгледани основни въпроси от теорията на 
"Бази от данни"като:<br> 
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        a) Концептуален модел на базите от данни включва в себе си основните задачи, 
които решават поставените от възложителя проблеми;<br> 
        b) Логически модел на базата данни включва в себе си логическите връзки, 
между различните данни, които са в основата на разработената база данни;<br> 
        c) Физически модел  на базите от данни представя физическата им реализация 
(разположението, връзките и управлението на информацията);<br> 
        В курса се разглеждат трите основни модела на представяне на данните срещани в 
практиката:<br> 
        a) йерархически;<br> 
        b) мрежови;<br> 
        c) релационни.<br> 
        В заключение се разглеждат някой от основните идеи залегнали в теорията на 
разпределените бази от данни. 
    </p> 
 
    <a href="#content">Начало</a> 
 
    <!--Довършете сами задачата до края. --> 
 
</body> 
</html> 

 

 

Необходим текст за довършване на горната задача се намира в wst10zad1.zip. 

Задача 2.  

Реализирайте страница, демонстрираща използването на iframe при създаването на 

цялостна концепция на уеб дизайн на уеб сайт. Идеята е основана на модела от 

упражнение 7. 
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Уeб сайта се състои само от три страници, които нямат съдържателен смисъл.  

Файловата структура на уеб сайта изглежда по следния начин: 

 

Началната страница е index.html, а останалите страници page1.html и page2.html се 

зареждат във фрейма й. Стиловия файл style.css, служи за форматиране само на главната 

страница. Към настоящия момент останалите две страници ще разчитат на стандартното 

форматиране на съответните уеб клиенти, в който ще се зареждат. 

Създайте папка WST10zad2 и в нея създайте подпапка files. В нея свалете файла 

wst10zad2.zip и го разархивирайте. Към папка files добавете нов стилов файл с име 

style.css, чийто сорс-код е представен на листинга по-долу. 

 
body  
{ 
    background-image:url("image/background.jpg"); 
} 
 
.content 
{ 
    background-color: #27838f; 
    width: 80%; 
    margin: 0 auto; 
    border-radius: 20px; 
} 
.logo 
{ 
    background-color: #eda363; 
    float: left; 
    width: 100px; 
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    height: 100px; 
    border-top-left-radius: 20px; 
} 
.logo img 
{ 
    height: 140px; 
    width: 200px;  
    margin-top: -10px; 
    margin-left: -10px; 
} 
.title 
{ 
    background-color: #eda363; 
    height: 130px; 
    border-top-right-radius: 20px; 
} 
.title h1 
{ 
    font-family: 'Comic Sans MS'; 
    text-align: center; 
    color: #eef8ba; 
    text-shadow: 5px 5px 3px #262c05; 
    padding-top: 45px; 
    letter-spacing: 5px; 
    position: page; 
    text-transform: uppercase; 
} 
 
.menuV 
{ 
    background-color: #eda363; 
    float: left; 
    margin: 0px; 
} 
.menuV ul 
{ 
    list-style-type: none; 
    list-style-position: hanging; 
    position: relative; 
    margin: 0; 
    padding: 0; 
    width: 130px; 
    font-family: Arial; 
    color: #eef8ba; 
} 
.menuV li 
{ 
    border: 1px solid #eff5ac; 
    padding: 3px; 
    display: block; 
    height: 20px; 
    padding-left: 10px; 
} 
 
.menuV li a  
{ 
    text-decoration: none; 
    color: #eef8ba; 
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} 
 
.menuV li:hover 
{ 
    background-color: #eef8ba; 
    color: #424a15; 
} 
 
.menuV li a:hover 
{ 
    background-color: #eef8ba; 
    color: #424a15; 
} 
 
.news 
{ 
    background-color: #f8f7e6; 
    padding: 10px 25px 10px 150px; 
    min-height: 400px; 
} 
 
iframe 
{ 
    width: 100%; 
    height: 100%; 
    border: none; 
    height: 400px; 
    scrollbar-3dlight-color: #eda363; 
} 
 
.footer 
{ 
    background-color: #eda363; 
    text-align: center; 
    font-size: 0.7em; 
    font-family: Arial; 
    padding: 10px; 
    color: #eedfda; 
    border-bottom-left-radius: 20px; 
    border-bottom-right-radius: 20px; 
} 
 
.imgFooter 
{ 
    height: 120px; 
    width: 90px; 
    display: block; 
    float: right; 
    margin-top: -90px; 
    margin-right: -20px; 
} 

 

За да се реализира началната страница, трябва да се използва тага <iframe>, който има 

способността да се държи като контейнер, в който може да се визуализира друг документ. По този 

начин няма да се налага да се поддържа на всяка страница едно и също меню. 
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Сорс-кода на страница index.html изглежда по следния начин: 

 <!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <title>УСТ, задача 2 - Използване на iframe</title> 
 <meta charset="utf-8" /> 
    <link href="files/style.css" rel="stylesheet" /> 
</head> 
<body> 
    <div class="content"> 
        <div class="logo"> 
            <img src="files/image/logoSmal.png" alt="logo"> 
        </div> 
        <div class="title"> 
            <h1>Заглавие</h1> 
        </div> 
        <div class="menuV"> 
            <ul> 
                <li><a href="page1.html" target="main">Новини</a></li> 
                <li><a href="page2.html" target="main">Време</a></li> 
                <li>Спорт</li> 
                <li>Мода</li> 
                <li>Образование</li> 
                <li>Хайлайф</li> 
            </ul> 
        </div> 
        <div class="news"> 
            <iframe src="page1.html" name="main"> 
               Вашият браузър не поддържа фреймове. 
            </iframe> 
        </div> 
        <div class="footer"> 
            &copy; 2015 Радослава Кралева<br /> 
            Този шаблон е разработен кото упражнение към 
            8 тема,<br /> 
            за часовете по дисциплината УЕБ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ 
            <img src="files/image/dogInCup.png" class="imgFooter"> 
        </div> 
    </div> 
 
</body> 
</html> 

 

Следва създаването на двете страници page1.html и page2.html, които са абсолютно идентични, 

като на едната е използвано заглавие Страница 1, а на другата - Страница 2.  Ето защо тук ще бъде 

поместен сорс-кода само на едната, а другата направете сами по същия начин. 

Листинг на page1.html 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <title>УСТ, задача 2 - Използване на iframe</title> 
 <meta charset="utf-8" /> 
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</head> 
<body> 
    <h1>Страница 1</h1> 
    <p> 
        Информация информация информация информация информация.  
        Информация информация информация информация информация. 
        Информация информация информация информация информация.  
        Информация информация информация информация информация. 
    </p> 
    <p> 
        Информация информация информация информация информация. 
        Информация информация информация информация информация. 
        Информация информация информация информация информация. 
        Информация информация информация информация информация. 
    </p> 
    <p> 
        Информация информация информация информация информация. 
        Информация информация информация информация информация. 
        Информация информация информация информация информация. 
        Информация информация информация информация информация. 
    </p> 
    <p> 
        Информация информация информация информация информация. 
        Информация информация информация информация информация. 
        Информация информация информация информация информация. 
        Информация информация информация информация информация. 
    </p> 
</body> 
</html> 

 

 

Задача 3.  

Реализирайте следния уеб сайт състоящ се от четири страници. 

Файловата структура на уеб сайта изглежда по следния начин: 
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За реализирането на това упражнение, трябва да сварите файла с име wst10zad3.zip. 

Всяка от тях трябва да съдържа следната служебна информация: 

 Кодовата таблица да бъде Unicode; 

 Данни за автора на сайта; 

 Ключови думи: Уеб системи и технологии 

 Заглавията на страниците, видими в заглавната лента на уеб браузъра, да бъдат съответно 

за index.html, gallery.html, respond.html и contact.html – Заглавие на първа страница, 

Галерия от изображения, Отзиви и  Контакти. 

 Страниците трябва да имат: 

o Общо заглавие „10. Хипервръзки“; 

o Лента с менюта: „Начало“, „Галерия“, „Отзиви“, „Контакти“; 
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o Общ долен колонтитул: „© 2015 Име Презиме Фамилия“, като тук трябва да стоят 

данните на автора на сайта; 

o Общ стилов файл: style.css. 

За оформяне на цялата страница е използван фонов цвят „#FFFFCC“. 

За форматиране на заглавната лента е използвано заглавие от първо ниво в HTML, който е 

форматиран както следва: 

 текста е подравнен в средата; 

 фоновия цвят е: #006600 

 цвета на шрифта е: #FFFFFF 

 текста е удебелен, Arial 

 има зададена сянка с радиус на замъгляване 4px, цвят „#000000“ и точка на отместване 

(2px, 2px) 

 Зададени са разстояния от текста до рамката и от рамката до всички останали обекти. 

Форматирането на реално използваната област, т.е. тази в която е поместена информацията 

четима от потребителите, е: 

 ширина: 800px 

 минимална височина: 500px; 

 фонов цвят: #CCFF99 

 шрифт: Times New Roman, 12pt 

 текст: двустранно подравнен 

 цялата област е заоблена с радиус на заобляне 10px и е центрирана; 

 зададен е разстояние между обектите в областта и нейната рамка в размер на 15px. 

Лентата с менюта се намира върху реалната област и се форматира, както следва: 

 Фонов цвят: #00A400; 

 Вътрешно разстояние съответно: 10px 20px; 

 Елементите в менюто са организирани като линкове, а форматирането за тях е: 

o премахнато е стандартното форматиране на линкове в HTML 

o шрифт: Arial, удебелен, бял; 

o външното разстояние: горе-долу: 0px, а ляво-дясно: 10px; 

o вътрешно разстояние: 10px; 

 При преминаване върху съответния линк, трябва да изглежда по показания на 

изображението начин, със следното форматиране: 

o фонов цвят: #A4FFA4; 

o цвят на шрифта: Green 

o заобляне на ръбовете само в горните два ъгъла с радиус 10px. 

 Когато е активна страницата със съответното име от менюто, то линкът трябва да бъде 

форматиран така: 

o фонов цвят: #CCFF99; 

o заобляне на ръбовете само в горните два ъгъла с радиус 10px. 
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o шрифт: Arial, удебелен, цвят Green 

o вътрешно разстояние 10px; 

o външно разстояние само между бутоните в менюто 10px; 

Долния колонтитул (footer) трябва да бъде форматиран: 

 текста центриран; 

 шрифт: Arial, размер 8pt, цвят Gray. 

index.html 

Това е началната страница на проекта. За нейното реализаране е необходимо да бъдат 

използвани изображенията от wst10zad3.zip.  
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Форматиране на първата страница с име index.html, трябва да се добавят няколко нови стила, към 

стиловия файл: 

 Заглавие от втори ред за форматиране на текста „Заглавие на първа страница“: 

o Центриране на текста; 

o Използване на шрифт Arial, удебелен, цвят #336600; 

o Сянка на текста, започваща от точка (2px, 2px), с радиус 6px и цвят white. 

 Използваното изображение е с име smallImg.jpg и е налично в архивния файл, който трябва 

да се свали от сайта. Върху него трябва да се приложи следното форматиране: 

o Плаващо ляво подравняване; 

o Външно разстояние: 20px; 

o Радиус на закръгляване: 10px; 

o И сянка с цвят gray (box-shadow); 

 Използва се текст, върху който не е приложено никакво специално оформление, а се 

използва вече зададеното на областта. Текста е организиран в абзаци. 

 Използва се таблица, която се състои от 4 реда и 3 колони, като първия ред се състои от 

заглавни клетки. Върху таблицата е приложено следното форматиране: 

o Рамки: плътни, с дебелина 1 px и цвят #FFFFFF, без разстояние между тях; 

o Вътрешно разстояние 10px; 

o Фонов цвят на таблицата: #75C003; 

o Шрифт: Arila, с размер 11pt. 

o Таблицата е подравнено в дясно 

o Външно разстояние горе и долу 10px, а ляво и дясно 20px. 

o Върху заглавните клетки в таблицата да се приложи следното форматиране: 

 Фонов цвят: #666633; 

 Шрифт: удебелен с цвят #FFFFFF; 

 За изграждане на неподредения списък се използва водач с изображение, което се намира 

също във файла, достъпен на сайта: 

o Изображение за водач: picBullet1.png 

o Водачите на списъка да се намират вътре в неговите рамки. 

Листинг на index.html 

 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <meta name="author" content="Име Фамилия"> 
    <meta name="keywords" content="Уеб системи и технологии"> 
    <title>УСТ, тема 10 - НАЧАЛО</title> 
    <link rel="Stylesheet" href="files/style.css" type="text/css"> 
</head> 
<body> 
    <div class="viewPage"> 
        <h1>10. Хипервръзки</h1> 
        <div class="menu"> 
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            <span class="linkNow">Начало</span> 
            <a href="gallery.html">Галерия</a> 
            <a href="respond.html">Отзиви</a> 
            <a href="contact.html">Контакти</a> 
        </div> 
        <div class="content"> 
            <h2>Заглавие на първа страница</h2> 
            <img src="files/smallImg.jpg" alt="Изображение стр1" title="Слънчогледи в 
полето" class="picOther"> 
            <p> 
                Текст, който няма смисъл. Текст, който няма смисъл! Текст, който няма 
смисъл. Текст, който няма смисъл! 
                Текст, който няма смисъл. Текст, който няма смисъл! Текст, който няма 
смисъл. Текст, който няма смисъл! 
                Текст, който няма смисъл. Текст, който няма смисъл! Текст, който няма 
смисъл. Текст, който няма смисъл! 
                Текст, който няма смисъл. 
            </p> 
            <p> 
                Текст, който няма смисъл. Текст, който няма смисъл! Текст, който няма 
смисъл. Текст, който няма смисъл! 
                Текст, който няма смисъл. Текст, който няма смисъл! Текст, който няма 
смисъл. Текст, който няма смисъл! 
                Текст, който няма смисъл. Текст, който няма смисъл! Текст, който няма 
смисъл. Текст, който няма смисъл! 
                Текст, който няма смисъл. 
            </p> 
            <table> 
                <tr> 
                    <th>Заглавие 1</th> 
                    <th>Заглавие 2</th> 
                    <th>Заглавие 3</th> 
                </tr> 
                <tr> 
                    <td rowspan="2">Клетка 11</td> 
                    <td>Клетка 12</td> 
                    <td>Клетка 13</td> 
                </tr> 
                <tr> 
                    <td>Клетка 21</td> 
                    <td>Клетка 23</td> 
                </tr> 
                <tr> 
                    <td colspan="3">Клетка 31</td> 
                </tr> 
            </table> 
            <p> 
                Текст, който няма смисъл. Текст, който няма смисъл! Текст, който няма 
смисъл. Текст, който няма смисъл! 
                Текст, който няма смисъл. Текст, който няма смисъл! Текст, който няма 
смисъл. Текст, който няма смисъл! 
                Текст, който няма смисъл. Текст, който няма смисъл! Текст, който няма 
смисъл. Текст, който няма смисъл! 
                Текст, който няма смисъл. 
            </p> 
            <p> 
                Текст, който няма смисъл. Текст, който няма смисъл! Текст, който няма 
смисъл. Текст, който няма смисъл! 
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                Текст, който няма смисъл. Текст, който няма смисъл! Текст, който няма 
смисъл. Текст, който няма смисъл! 
                Текст, който няма смисъл. Текст, който няма смисъл! Текст, който няма 
смисъл. Текст, който няма смисъл! 
                Текст, който няма смисъл. 
            </p> 
            <ul> 
                <li>Елемент 1</li> 
                <li>Елемент 2</li> 
                <li>Елемент 3</li> 
                <li>Елемент 4</li> 
            </ul> 
            <p> 
                Текст, който няма смисъл. Текст, който няма смисъл! Текст, който няма 
смисъл. Текст, който няма смисъл! 
                Текст, който няма смисъл. Текст, който няма смисъл! Текст, който няма 
смисъл. Текст, който няма смисъл! 
                Текст, който няма смисъл. Текст, който няма смисъл! Текст, който няма 
смисъл. Текст, който няма смисъл! 
                Текст, който няма смисъл. 
            </p> 
        </div> 
    </div> 
    <footer> 
        &copy; 2015 Име Презиме Фамилия 
    </footer> 
</body> 
</html> 

 

 

gallery.html 

В тази страница се съдържа галерия от изображения. Съдържанието в нея е същото от 

задача 1 в упражнение 9.  За нейното реализиране няма да бъде даден сорс-кода в това 

упражнение. 
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Листинг на gallery.html 

 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <meta name="author" content="Име Фамилия"> 
    <meta name="keywords" content="Уеб системи и технологии"> 
    <title>УСТ, тема 10 - ГАЛЕРИЯ</title> 
    <link rel="Stylesheet" href="files/styleGallery.css" type="text/css"> 
</head> 
<body> 
    <div class="viewPage"> 
        <h1>10. Хипервръзки</h1> 
        <div class="menu"> 
            <a href="index.html">Начало</a> 
            <span class="linkNow">Галерия</span> 
            <a href="respond.html">Отзиви</a> 
            <a href="contact.html">Контакти</a> 
        </div> 
        <div class="content"> 
 
            <h2>Галерия от изображения</h2> 
            <div class="thumbs"> 
                <div class="picture">  
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                    <div class="imgp">  
                        <img src="files/picGallery/miniPic1.jpg" alt="pic1" 
title="pic1" />  
                    </div>  
                    <div class="legend">Наименование на изображението</div>  
                </div>  
                <div class="picture"> 
                    <div class="imgp"> 
                        <img src="files/picGallery/miniPic2.jpg" alt="pic2" 
title="pic2" /> 
                    </div>  
                <div class="legend">Наименование на изображението</div> 
                </div>  
                <div class="picture">  
                    <div class="imgp">  
                        <img src="files/picGallery/miniPic3.jpg" alt="pic3" 
title="pic3" />  
                    </div>  
                    <div class="legend">Наименование на изображението</div>  
                </div>  
                <div class="picture">  
                    <div class="imgp">  
                        <img src="files/picGallery/miniPic4.jpg" alt="pic4" 
title="pic4" />  
                    </div>  
                    <div class="legend">Наименование на изображението</div>  
                </div>  
                <div class="picture">  
                    <div class="imgp"> 
                        <img src="files/picGallery/miniPic5.jpg" alt="pic5" 
title="pic5" />  
                    </div> 
                    <div class="legend">Наименование на изображението</div>  
                </div>  
                <div class="picture">  
                    <div class="imgp">  
                        <img src="files/picGallery/miniPic6.jpg" alt="pic6" 
title="pic6" /> 
                    </div> 
                    <div class="legend">Наименование на изображението</div> 
                </div> 
                <div class="picture">  
                    <div class="imgp">  
                        <img src="files/picGallery/miniPic7.jpg" alt="pic7" 
title="pic7" /> 
                    </div> 
                    <div class="legend">Наименование на изображението</div> 
                </div> 
                <div class="picture">  
                    <div class="imgp"> 
                        <img src="files/picGallery/miniPic8.jpg" alt="pic8" 
title="pic8" /> 
                    </div>  
                    <div class="legend">Наименование на изображението</div>  
                </div>  
            </div> 
 
        </div> 
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    </div> 
    <footer> 
        &copy; 2015 Име Презиме Фамилия 
    </footer> 
</body> 
</html> 
 

 

respond.html  

В тази страница се намира форма за контакти, в която потребителите могат да оставят 

своето мнение. Тя не е функционална и целта й е да се затвърдят знанията получени при 

работа с форми в HTML. По своята структура наподобява тази от упражнеине 8 и няма да 

бъде разглеждана подробно тук.  

 

 

Ще бъде обърнато само внимание на текста свързан с визуализиране на текущата дата. 

Това е JavaScript код, който изглежда по следния начин в respond.html: 
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<div class="currentDate"> 
     <script type="text/javascript"> 
           document.write("Дата: " + Date().toLocaleString()); 
     </script> 
</div> 
 

Скрипта е поместен в блок (секция) с име currentDate. След което се поставя тага за 

въвеждане на скрипт <script> … <script>. Използван е метода document.write(String), който 

служи за въвеждане на текст при стартиране на страницата от клиента. Параметъра, който 

се подава на тази функция е от тип string и той се състои от конкатенацията на два низа, а 

именно "Дата: " и низа за извеждане на текуща дата Date() спрямо локалните настроики на 

клиента, т.е. метода toLocaleString(). 

А за форматирането му в style.css e използван следния код: 

 
.currentDate  
{ 
    margin-top: 10px; 
    margin-bottom: -30px; 
    line-height: 20px; 
    color: #a13623; 
} 
 

 

Листинг на respond.html 

 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <meta name="author" content="Име Фамилия"> 
    <meta name="keywords" content="Уеб системи и технологии"> 
    <title>УСТ, тема 10 - ОТЗИВИ</title> 
    <link rel="Stylesheet" href="files/style.css" type="text/css"> 
</head> 
<body> 
    <div class="viewPage"> 
        <h1>10. Хипервръзки</h1> 
        <div class="menu"> 
            <a href="index.html">Начало</a> 
            <a href="gallery.html">Галерия</a> 
            <span class="linkNow">Отзиви</span> 
            <a href="contact.html">Контакти</a> 
        </div> 
        <div class="content"> 
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            <h2>Отзиви</h2> 
            <p class="textCenter"> Ако имате мнение, препоръки, забележки или 
оплаквания към нас, моля  
            пишете ни! </p> 
            <form action="mailto:author@swu.bg" enctype="text/plain" method="post" 
name="emailTestForm"> 
                <label>Подател:</label> <input type="text" name="inpSender" size="47" 
required="required" placeholder="Това поле е задължително"><br> 
                <label>E-mail:</label> <input type="email" name="emailSender" size="49" 
required="required" placeholder="Това поле е задължително"><br> 
                <label>Тема:</label> 
                <input list="inpTop" size="50"> 
                <datalist id="inpTop"> 
                    <option value="Препоръка"></option> 
                    <option value="Мнение"></option> 
                    <option value="Забележка"></option> 
                    <option value="Оплакване"></option> 
                    <option value="Други"></option> 
                </datalist> 
                <br> 
                <input type="checkbox" name="cbWorkLoad" value="Уча" 
checked><label>Уча</label> 
                <input type="checkbox" name="cbWorkLoad" 
value="Работя"><label>Работя</label> 
                <input type="checkbox" name="cbWorkLoad" 
value="Безработен"><label>Безработен</label> 
                <br> 
                <input type="radio" name="rbSex" value="Мъж"><label>Мъж</label> 
                <input type="radio" name="rbSex" value="Жена"><label>Жена</label> 
                &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 
                <label>Възраст:</label> 
                <select name="age" size="1"> 
                    <option value="до 14 г">до 14 г</option> 
                    <option value="до 18 г">до 18 г</option> 
                    <option value="до 20 г">до 20 г</option> 
                    <option value="над 20 г">над 20 г</option> 
                    <option value="над 50 г">над 50 г</option> 
                </select> 
                <br> 
                <div class="currentDate"> 
                    <script type="text/javascript"> 
                    <!-- 
                        document.write("Дата: " + Date().toLocaleString()); 
                    //--> 
                    </script> 
                </div> 
                <br> 
                <label>Текст на писмото:</label> 
                <textarea name="taLetter" rows="5" cols="60" required="required" 
placeholder="Това поле е задължително"></textarea> 
                <br> 
                <input type="reset" name="resButton" value="Изчисти"> 
                <input type="submit" name="subButton" value="Изпрати"> 
            </form> 
        </div> 
    </div> 
    <footer> 
        &copy; 2015 Име Презиме Фамилия 
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    </footer> 
</body> 
</html> 

 

 

contact.html  

В тази страница се намират данните за контакт свързани с университета.  Поместена e 

карта от GoogleMaps с неговото местоположение. Страницата изглежда по следния начин: 

 

 

Всички данни са поместени в тага <address> и след това са форматирани. 

Да представим как е добавена картата.  

Зарежда се в браузър https://www.google.bg/maps. След това в полето за търсене на адрес 

се въвежда "Югозападен университет Благоевград" и на картата се визуализира мястото 

на университета. Изображението по-долу показва точно това. 



 

Радослава Кралева, 2015 22 

 

Уеб системи и технологии – Упражнение 10 

 
 
След това от бутона Menu на панела в ляво се отваря допълнително меню, което е 
показано на следващото изображение. Избира се бутона Share or embed map (Споделяна 
или вграждане на карти). 
 

 
След това се появява прозорец с две страници: Share link и Embed map. Трябва да се 
избере втората, т.е. Embed link (Вграждане на карти). При което прозореца изглежда като 
този на страницата, която се вижда на следващото изображение.  
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От падащия списък изберете Small (Малък), за да се предложи код за по-малък прозорец с 
карта.  

 
 

После копирайте данните показани в едноредовото текстово поле срещу падащия списък. 
Това е кода, който ще ви позволи да вградите карта сочеща към Югозападния инуверситет 
във вашия сайт. 
 
Добавете този код, където е необходимо в страницата contact.html. 
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Листинг на contact.html 

 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <meta name="author" content="Име Фамилия"> 
    <meta name="keywords" content="Уеб системи и технологии"> 
    <title>УСТ, тема 10 - КОНТАКТИ</title> 
    <link rel="Stylesheet" href="files/styleAddress.css" type="text/css"> 
</head> 
<body> 
    <div class="viewPage"> 
        <h1>10. Хипервръзки</h1> 
        <div class="menu"> 
            <a href="index.html">Начало</a> 
            <a href="gallery.html">Галерия</a> 
            <a href="respond.html">Отзиви</a> 
            <span class="linkNow">Контакти</span> 
        </div> 
        <div class="content"> 
            <h2>Контакти</h2> 
            
            <address> 
                <p> 
                    <strong>ПОЩЕНСКИ АДРЕС</strong><br> 
                    ул. "Иван Михайлов" 66 <br> 
                    2700 Благоевград,<br> 
                    България  
                </p> 
         
                <p> 
                    <strong>ТЕЛЕФОН</strong><br> 
                    +359 73 88 55 05 
                </p> 
 
                <p> 
                    <strong>ФАКС</strong><br> 
                    +359 73 88 55 16 
                </p> 
 
                 
                <p> 
                    <strong>УЕБ АДРЕС</strong><br> 
                    <a href="http://www.swu.bg/" target="_blank">www.swu.bg</a> 
                </p> 
 
                <p> 
                    <strong>ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС</strong><br> 
                    <a href="mailto:web@swu.bg" target="_blank">web@swu.bg</a> 
                </p> 
 
             </address> 
 
            <iframe 
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d5928.269211410376!2d23.07478
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601477701!3d42.01884470688071!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x14aaf
5f5bcb8e9cf%3A0x9dfcd08ef61c0444!2z0K7Qs9C-
0LfQsNC_0LDQtNC10L0g0KPQvdC40LLQtdGA0YHQuNGC0LXRgiAi0J3QtdC-
0YTQuNGCINCg0LjQu9GB0LrQuCI!5e0!3m2!1sbg!2sbg!4v1448928457345"  
                    width="450" height="300" frameborder="0"  
                    allowfullscreen> 
            </iframe> 
             
        </div> 
    </div> 
    <footer> 
        &copy; 2015 Име Презиме Фамилия 
    </footer> 
</body> 
</html> 
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