ХИПЕРВРЪЗКИ. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЦВЕТОВЕ.
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Как се създават вътрешни хипервръзки?
Как се създават външни хипервръзки?
Какво е котва?
Как се създава котва?
Как се задават цветовете за Web?
1) Основни понятия
a) Хипервръзка

Хипервръзките, представляват препратка от един към друг файл. Когато
говорим за препратка межу хипертекстови докумнти могат да съществуват такива
дефиниции – ако хипервръзката се осъсществява в рамките на една Web страница, тя
се нарича вътрешна, а ако се използва за връзка между различни Web страници външна. Препращането се осъществява с кликване върху дума, бутон или
изображение, на които е зададена тази функция.
Страницата, която ще се отвори се задава в атрибута href, което означава
“hypertext reference”.
Атрибути на тага <а>:
Име – title,
Къде да се отвори – target и др.
<a href="file_name.html" title=“Go to the file">Click here</a>
<a href=”primer1.html” name=”art1” target=”_blank”>LINK</a>
2) Начин на приложение:
a) Вътрешни хипервръзки
Хипервръзка до документ file_name.html, намиращ се на същия сървър, в същата
директория:
<a href="file_name.html">кликни тук</a>
Хипервръзка до документ animals.html, намиращ се на същия сървър, в директория

извън дадената:
<a href="../animals.html"> кликни тук </a>
Хипервръзка до документ animals.html, намиращ се на същия сървър, в директория
images:

<a href="images/animals.html"> кликни тук </a>
b) Външни хипервръзки:

Хипервръзка към адрес на сайт:

<a href="http://8souvarna.info/" title="11 klas">Намерете си материалите за
четене!</a>
Хипервръзка към е-майл адрес:
<a href="mailto:learning@abv.bg?subject=page1+Report">Изпратете на е-майл
</a>
1) Котви

Котвите са препратики в рамките на една страница. Можем да ги използваме
когато страница е много дълга или да посочим конкретно място в един документ.
Използване следните тагове:
a) Мястото, от което правим препратка:
<a name=kotva> Ела тук </a>
b) Мястото, към което правим препратка:
<a href="#kotva"> Отиди на котвата </a>
2) Използване на цветове

Цветовете ,които се използват при създаването на web страниците тогат да се
зададат по два начина:
─
Като се изписва точното имe на цвета —например red, green, lime, olive,
pink или darkblue, lightblue, може да се използва и комбинация от имена: redblue,
greenolive и т.н.
─
Другият начин е като се използва кодирана последователност от три
двойки шестнадесетични символи.
Всяка двойка шестнадесетични символи показва наситеността на дадените
цветове—червен, зелен и син в диапазона от 00 до ff. Такава система за задаване на
цветовете се нарича RGB.
Пример:
bgcolor=#000080
Text=#ff0000
Link=#0000ff
3) Задаване на цвят на хипервръзките

Link=#808080 - определя цвета на думата, върху която кликваме
Vlink=#000080 - определя цвета на думата, след като е осъществена връзката
Alink=#00ffff - определя цвета на думата, когато върху нея е курсора на мишката
Тези тагове се поместват в тага <body>

