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ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ХАРДУЕРНИ
И СОФТУЕРНИ ПРОБЛЕМИ
HTML
Какво трябва да знаем преди да започнем да правим страници
1. Какво е приложна програма?
предназначена за Интернет?
2. Кои са приложните програми на Windows 7?
3. Идентифициране
на хардуерни
и софтуерни
проблеми.
Как може
да създадем страница
предназначена
за Интернет?
4. Използване на самоучител при работа с непозната приложна програма.
Къде5.
и какИзползване
да съхраним
си?
нафайловете
помощна система
при работа с непозната приложна
програма.
Какво е HTML?

1) Основни понятия.

1. Съвкупността
Какво е приложна
програма? web страници съдържащи web ресурси – текст,
от свързани
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програмно
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CSS файлове,
файлове и други
представлява
сайт. (Приложен
софтуер).
Предназначени
са заотделните
решаванестраници
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задачи на крайния
потребител.
Обща
навигация между
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чрез хипервръзки.
2. Web
Коисайта
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програми на
7? и е достъпен през мрежата
е хостван най-малко
на Windows
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сайт.
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Документите
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в това пространство.
Всяка страница се отваря с web браузър на компютър или мобилно устройство.
Тази информация се публикува в HTML или XHTML формат.
Web страниците се придружават от CSS, JavaScript и др
2) Предназначение на езика HTML.
Всички web-страници в Интернет имат една обща черта - те са създадени чрез
средствата на езика HTML – (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE- език за маркиране на хипертекст).
Хипертекстът е текст , в който са вградени специални кодове, управляващи
допълнителни елементи, като форматиране, изображения, вграждане на мултимедийни
обекти и хипервръзка към други документи. Под маркиране се разбира вмъкване в текста на
кодове, които определят как специална програма – браузър, трябва да показва получения
хипертекстов документ. Най-важната дума в това наименование е език. Езика HTML
представлява компютърен език, сходен с езиците за програмиране.
Езика HTML не е обикновен език за програмиране, въпреки че процесът на създаване
на web-страници е доста близък до програмирането. Езика HTML се е появил заедно с услугата
WWW и се развива с нея . Той е нейна основа и причина за популярността и. Той определя
правилата, по които обикновения текст се представя във вид на web-страници.
Документите на езика HTML имат разширение .htm или .html
Показването на web-страницата зависи изцяло от възможностите на компютъра, на
който се интерпретира.
3) Избор на текстов редактор
Web-страница на езика HTML може да се направи на кой да е текстов редактор като
често се използва NOTEPAD.

3. Идентифициране на хардуерни и софтуерни проблеми.
Съвременните компютърни системи са сложни устройства и е възможно да имат различни
технически проблеми. Тези проблеми могат да бъдат или свързани със софтуера или с
хардуера.
Управление на устройствата чрез диспечара за устройства DEVICE MANAGER.

TASK MANAGER – Диспечер на задачите (Ctrl+Alt+Del)

4.

Използване на самоучител при работа с непозната приложна програма.
Поради бързото развитие на информационните и комуникационни технологии е
невъзожно да познаваме всяка програма, която ни е необходима в определен момент.
Затова е необходимо да си създадем план за работа с непознат софтуер.
a. Предназначение на приложната програма;
b. Стартиране;
c. Работен екран;
d. Възможности на приложната програма;
e. Съвместно използване на приложната програма с други програми.
Самоучителят представлява указания за работа с разучаваната програма под формата на текст,
звуков файл или видео филм. Това са книгите- самоучители, които се продават в
книжарниците, аудио и видео уроците, които можем да намерим чрез търсачките.

5.

Използване на помощна система(F1) при работа с непозната приложна програма.
Когато отворим приложната програма и
натиснем клавиша F1, се отваря прозорец чрез
който може да намерим указания за работа с нея.
В полето Search се изписва дума или
последователност
от
думи,
свързани
с
информатицията, която ни е необходима.
Някои от програмите предоставят и помощ
онлайн.

