
ТЕМА 6                       ФРЕЙМОВЕ 

Фреймовете дават възможност прозорецът на браузъра да се раздели на няколко независими 
области, позволяващи превъртане, всяка, от които показва различен, уникален HTML документ. 
Използвайки фреймове, в действителност се показват няколко различни уеб страници в рамките на 
един интерфейс. Една област от страницата може да остане статична, докато друга се презарежда, 
създавайки по-последователна визуална среда. Така може да се подобри интерактивността и 
ориентацията. HTML документът, на базирана на фреймове страница, няма да има каквото и да е 
реално съдържание. Той просто ще опише структурата на страницата (набора от фреймове) и ще сочи 
към уеб страниците, които трябва да се появяват в рамките на всеки отделен фрейм. Затова първата 
стъпка е да се създаде фреймова страница, която дефинира броя и разположението на фреймовете 
и страниците, които ще бъдат първоначално визуализирани във всеки фрейм. 

Създаване на фреймова страница от готов шаблон: 
1.      Избoр на  File/ New и More Web site templates… и Empty Web Site. 
2.      Добавяне на нова страница чрез File/ New/ More Page Templates – подлистник Frames Pages и се 
избира желания шаблон 
  

 
  

  
3.      След потвърждаване с ОК се отваря нова фреймова страница. 
  

 
  

  
Ако конкретният фрейм трябва да визуализира първоначално вече съществуваща страница, се 

избира бутона „Set Initial Page”, ако не – „New Page”. За да се редактира страницата се използват 
съответните команди от менюто Frames или от контекстното меню на съответния фрейм се избира 
Frame Properties. 



  

 
  

  
  

ЗНАЧЕНИЕ ОПИСАНИЕ 

Name(име) При създаване на хипервръзки на страницата с фрейма в 
диалоговия прозорец Create Hyperlink трябва да се укаже името 
на фрейма, в който ще се натовари съответната страница при 
активиране на тази връзка. 

Initial Page 
(начална страница) 

Указва коя страница ще се изобрази първа във фрейма при 
неговото натоварване. 

Frame Size 
(размер на фрейма) 

Областта съдържа две полета – Width(ширина) и Row 
Height(височина на реда).Те могат да бъдат задавани в пиксели, в 
относителни единици или в проценти от размера на прозореца на 
браузъра. 

Margins(полета) Определя св размера в пиксели на интервалите между 
съдържанието на страниците и границите на кадъра. 

Resizable In Browser 
(изменение на размера 
в браузъра) 

Ако тази опция е активирана, потребителят може да измени 
размера на фрейма в своя браузър. 

Show Scrollbars 
(изобразяване на 
лентите за превъртане) 

Полето съдържа три елемента: 
- if needed – лентите за превъртане се изобразяват само в случай, 
че съдържанието на страницата не се събира в прозореца; 
- never – лентите за превъртане никога не се 
изобразяват(независимо от обема на информацията в 
страницата); 
- always – лентите за превъртане се изобразяват постоянно. 

  
Съхраняването на страницата става чрез командата Save. MS FrontPage 2003 записва фреймовата 

страница и всички нови или модифицирани страници, визуализирани в отделните фреймове. 
За да може определена страница да се отваря във фреймово поле е необходимо да се направят 

следните настройки: 
  



    

 
  
  
-          избира се Insert/ Hyperlink; 
-          задава се хиперлинк към съответния сайт от интернет или страница от текущия в полето 

„Address”; 
-          активира се бутона „Target Frame..”; 
-          в появилият се диалогов прозорец в „Target settings” се изписва името на фрейма или се 

маркира директно с мишката. 

 
 


