
ТЕМА 7                                         НАВИГАЦИЯ 

 
Всяка страница в един сайт трябва да бъде свързана с останалите. Има няколко начина да се направи 
добра и удобна навигация, която да е в същото време стилово подходяща с дизайна на страниците. 
1. Навигация чрез текстови хипервръзки – въвеждат се хоризонтално или вертикално ключови думи, 
към които с помощта на Insert/Hyperlink  се добавят връзки 
към съответните страници. 
2.  Навигация с интерактивни бутони  
Може да се оформи хоризонтално или вертикално меню с 
подходящи интерактивни бутони като се спазва следната 
последователност: 
  Вмъква се бутон от Insert/Interactive Button. 

 Страница „Button”: 
-          от списъка „Buttons” се избира вида на бутона според 
типа на менюто / вертикално или хоризонтално/; 
-          в полето “Text”се изписва името на бутона; 
-          в полето „Link” се задава линка към съответната 
страница. 

 Страница „Font”: 
-          избира се шрифт, стил и размер на символите; 
-          задава се цвета на буквите в основно състояние, при 
преминаване на мишката през тях и при активиране на 
бутона; 
-          определя се хоризонталното и вертикално 
подравняване на текста в бутона. 

 Страница „Image” : 

 
-          Задава се височина и ширина на бутона, като се има впредвид отметката пред „Maintain 
proportions”. Ако я има, при промяна на единия параметър, автоматично се променя и другия. За да се 
коригира само единия, е нужно да се махне отметката. 
-          Избира се типа на бутона / JPEG или GIF/, за да се определи дали да се използва прозрачен фон или 
определен цвят. 
    Копира се бутона нужния брой пъти, за да се оформи хоризонтално или вертикално меню, и се 
редактира чрез двукратно кликане на ляв бутон на мишката върху него. 



За долепяне на бутоните вертикално един под друг се използва Shift+Enter. Ако само с Enter се слезе на 
нов ред, оставя место мяжду тях. 
 3.      Навигация чрез командата Insert / Navigation 

3.1.За да се създаде такава навигация е необходимо предварително да е зададена структурата на сайта 
чрез View/Navigation 

  

 
  
3.2.Активира се страницата, в която ще създава 
навигацията. 
3.3. Избира се Insert/ Navigation/ Link bars – Bar 
based on navigation structure 

 

3.4.В следващите две стъпки се задават стилът и 
типът на менюто. 
3.5.В послената стъпка се определя 
съдържанието: 
 

  

-          Parent level– връзка към страниците от 
горното ниво (родители); 
-          Same level – връзка към страниците на същото 
ниво 

-          Back and next - връзки към съседните лява и 
дясна страници 

-          Child level - връзка към страниците от долното 
ниво (деца)  
-          Global level - връзка по веригата нагоре вкл. 
всички страници от висшето ниво 

-          Child pages under Home – връзка към всички 
страници от горе без независимите 

     
 
 
 
 

 Допълнително чрез  опциите  в дясно могат да се изберат връзки към 
главната страница /Home page/ и към висшестоящата “родителска” страница 
/Parent page/.  
  

 
 


