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Тема 4
Специални средства на HTML: фреймове и форми

HTML форма (съдържание)
 Текстово поле (text).
 Текстова област (textarea).
 Бутони (button).
 Радиобутони (radiobutton).
 Множествен избор (checkbox).
 Падащи менюта (select).
 Пароли (password).
 Изпращане на форма (submit/reset).

<frameset> </frameset> - дефинира фрейм
<frame> - включва страница във фрейм
<noframes> </noframes> - алтернативно съдържание когато не се поддържат
фреймове

Атрибути на <frameset>
cols - създава вертикални фреймове
rows - създава хоризонтални фреймове
Атрибути на <frame>
src - адрес на html-страница
frameborder - рамка на фрейм
scrolling – плъзгачи
marginwidth - отстояние на съдържанието на фрейма по хоризонтала
marginheight - отстояние на съдържанието на фрейма по вертикала
<input> - контрол
<textarea> </textarea> - текстова област
<button> </button> - графичен бутон
<select> </select> - меню
<option> </option> - опция от меню
<fieldset> </fieldset> - групиране на контроли
<legend> </legend> - надпис при групиране на контроли
<form> </form> - формуляр
Атрибути на <input>
type - тип (text, password, checkbox, radio, button, submit, reset, file, hidden)
name - име
value - стойност
size - размер
maxlength - максимален брой символи
readonly - редактирането не е възможно
checked - поставена отметка
onclick - изпълнява се скрипт
Атрибути на <textarea>
name - име
rows - брой на редовете
cols - брой на колоните
wrap - пренасяне на нов ред

Атрибути на <button>
type - тип
name - име
value - надпис
style – стил
Атрибути на <select>
name - име
size - брой разлистени опции
multiple - брой едновременно избираеми опции
Атрибути на <option>
value – стойност
Атрибути на <form>
name - име
action - адрес
enctype - форматиране
method - къде се обработва формуляра (get, post)
script - извиква се скрипт преди изпращането на формуляра

Пример 1: HTML форма
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