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Накратко за проекта:
Уроци++ представлява сайт за обучение по C++, създаден така, че да е максимално 
удобен и за учителите, и за учениците. 

За учениците сайтът предлага:
o богат набор от уроци по C++
o справочник на основните команди и тяхното значение
o примерни задачи (с поне една решена задача от всеки тип) 
o подсказка за командите в кода
o възможност да решават тестове
o лесен начин за търсене в сайта, в справочни сайтове и в Интернет 

Преподавателите могат много лесно, без да са им нужни познания по езика HTML:
o да добавят нови уроци
o да променят кои уроци да се показват и в какъв ред
o да редактират и добавят описания на ключови думи
o да добавят условия и решения на задачи
o да добавят лесно нови тестове

Сайтът не ползва PHP и бази данни, така че може да бъде публикуван дори и на най-
ограничените безплатни хостинги.

Потенциални потребители:
o ученици, които изучават програмиране на C++  в часовете по информатика
o учители, желаещи да публикуват лесно своите обучителни материали
o начинаещи в C++, които търсят повече информация за някоя команда или 

решени задачи

Изисквания за инсталация и поддръжка:
o Уеб сървър или уеб хостинг - не е нужно да поддържа PHP, но трябва да е 

инсталиран на уеб сървър или уеб хостинг, защото съдържанието се зарежда 
динамично с AJAX

o HTML редактор за промяна на уроците и за създаване на нови
o Текстов редактор (най-обикновен) - за редакция на темите за уроците, задачите

и тестовете; за въпросите и отговорите на тестовете; за условията и решенията 
на задачите; за описанията на ключовите думи

o FTP клиент за публикуване на файловете на сървъра

Изисквания за работа със сайта:
o Всеки модерен браузър
o Включен JavaScript



Функционалност по модули

Теория:
• учениците да могат да преглеждат уроци за C++
• списък с всички уроци; предишен, следващ урок, междинни препратки
• кодът да е синтактично оцветен

Примерни задачи:
• синтактично оцветяване на кода
• извеждане на решението след кликване
• изтегляне на решението
• подсказка със значението на всяка команда
• лесно преглеждане на теорията за дадена задача 
• лесно добавяне на нови задачи и решения



Тестове:
• При познаване на отговор да го преброява като верен 
• Лесно добавяне на въпроси и създаване на тест

Справочник:
• Справочник, съдържащ най-често използваните команди в C++
• Обяснението на всяка команда може много лесно да бъде редактирано
• Възможно е добавяне и на нови думи и техните обяснения



Търсене на информация:
• Можете да търсите в заглавията на уроците, тестовете и темите за задачи
• Възможно е да указвате допълнителни ключови думи, при които да бъде 

разпознаван даден урок например – като в реда с името на урока ги изброите 
след знака /// 

• Имате също така възмоност да търсите информация и в специализирани сайтове 
и в Интернет

Онлайн компилатори:
• Най-отдолу на всяка страница има препратки към онлайн компилатори, в които 

можете да тествате вашите програми и примерните решения, без да ви се налага 
да инсталирате нищо



Предимства, които дава сайта

Създаване и редактиране на уроци:
• Уроците са обикновени HTML файлове, разположени в подпапка lessons. Mоже 

да се създават с произволен HTML редактор, дори с MS Word

Списък с уроци:
• При добавяне на нов урок, просто се добавя името му в текстовия файл,  

съдържащ списък с уроците (това е файла index.txt в папката lessons)

Списъка с уроци в сайта: Текстовия файл с уроците:



Задачи:
• Списъка с темите, за които има задачи, е файлът index.txt в папка problems
• В нейни поддиректории 01, 02 и т.н. са условията на задачи за всяка тема - във 

index.txt файлове. Те са с прост формат – всеки ред съдържа едно условие. Ако 
редът е във вида  "reshenie.cpp=текст на условието на задачата", значи във файла 
reshenie.cpp в същата директория има примерно решение и то ще бъде 
извеждано.

• Решенията се добавят просто като файл във формат “.cpp”

• Синтактично оцветяване на кода: При зареждане и показване в браузъра 
програмният код автоматично се оцветява

Условията на задачите в сайта:

Условията на задачите в текстовия файл:

Решенията на задачите в сайта:



• Подсказки за командите: сайтът автоматично намира командите в кода и 
извежда подсказки с действието на всяка една от тях:

Лесно добавяне на тестове:
• Тест се добавя чрез обикновен текстов файл, поставен в папка tests

 Файловете за тестовете са с проста  структура – ако даден ред започва с + значи

съдържа текста на верният отговор, ако е с – значи е на подвеждащият отговор и ако

има нещо друго значи е въпрос.

 Файлът index.txt съдържа списъка с имена на тестове. В него се въвежда името на

всеки тест, а след знака ///  може да се въведат допълнителни ключови думи. Във

файлове 01.txt, 02.txt и т.н. са самите тестове. 

Тест в сайта: Същия тест в текстовия файл:



Справочник с командите:
• Командите също се указват в обикновен текстов файл. Има и страница, където 

могат да се видят:

Мобилен изглед:
• Сайтът изглежда добре и в мобилни устройства

Списъкът с командите в сайта:

Същите команди в текстовия файл:



Специално оформление при печат:
• Сайтът има специално оформление при печат

Урокът в сайта:

Същият урок при печат:

Урокът в сайта:

Същият урок при печат:

Теста в сайта:

Същият тест при печат:

Задачите в сайта:

Същите задачи при печат:



Използвани технологии:
Направихме този сайт максимално красив, полезен и удобен за работа с помощта на 
следните технологии:

o HTML5 и CSS3 - за да изглежда сайта красив и атрактивен във всеки модерен 

браузър и устройство и за да се индексира по-добре от търсачките
o JavaScript и библиотеката jQuery - за да има зареждане на предишна и 

следваща тема, показване и скриване на решенията, проверка на тестовете и 
търсене по заглавията на темите

o AJAX - за да може уроци, задачи и тестове да се появяват на мига, без да се 

налага презареждане на страницата
o Prism за синтактично оцветяване на програмния код на задачите
o Bootstrap, за да може сайтът да изглежда еднакво добре както на компютър, 

така и на таблет и смартфон
o CSS @media - за да може всичко от сайта да бъде отпечатано ефективно, удобно

и красиво


