
Фреймуърк системи за уеб 
програмиране

Лекция 0:
Уеб фреймуърк?



Какво е изходен код (source code)?



Какво е изходен код (source code)?



Какво е изходен код (source code)?

 Колекция от програмни инструкции имащи за цел да реализират конкретна 
цел



Какво е библиотека (library)?



Какво е библиотека (library)?

Приложение

използва използва използва

Библиотека А Библиотека Б Библиотека В



Какво е библиотека (library)?

 Добре организиран, преизползваем код, енкапсулиран в обособен модул

Приложение

използва използва използва

Библиотека А Библиотека Б Библиотека В



Какво е фреймуърк (framework)?

Приложение

съдържа съдържа

използва

Библиотека А Библиотека Б Библиотека В

Фреймуърк Х

използва



Какво е фреймуърк (framework)?



Какво е фреймуърк (framework)?

Приложение

съдържа съдържа

използва

Библиотека А Библиотека Б Библиотека В

Фреймуърк Х

извиква
използва



Какво е фреймуърк (framework)?

 Фреймуърк е софтуерен модул, при използването на който, контролът е 
обърнат и вече не е изцяло в ръцете на приложния код.

Приложение

съдържа съдържа

използва

Библиотека А Библиотека Б Библиотека В

Фреймуърк Х

извиква
използва



Какво е фреймуърк (framework)?

 Фреймуърк е софтуерен модул, при използването на който, контролът е 
обърнат и вече не е изцяло в ръцете на приложния код.

Приложение

съдържа съдържа

използва

Библиотека А Библиотека Б Библиотека В

Фреймуърк Х

извиква

използва



Какво е фреймуърк?

 Фреймуърк е софтуерен модул, при използването на който, контролът е 
обърнат и вече не е изцяло в ръцете на приложния код.

Библиотека

Използва

Фреймуърк
Съдържа

ИзвикваИзползва



Какво е фреймуърк?

 Фреймуърк е софтуерен модул, при използването на който, контролът е 
обърнат и вече не е изцяло в ръцете на приложния код.
 Понякога фреймуърка може да се разширява с допълнителна 

функционалност, но не и да му се променя кода.
 Фреймуърка предоставя абстракция, обща функционалност и модел за 

създаване на софтуерни приложения – сам по себе си не реализира 
никаква конкретна приложна функционалност.
 Ползвателите на фреймуърка могат да дефинират приложната 

функционалност на желаният софтуер, следвайки модела и абстракциите 
предоставени от фреймуърка.



Какво е уеб фреймуърк?

 Уеб фреймуърк е всеки фреймуърк, който може да се използва при 
създаване на уеб приложения.



Какво е уеб фреймуърк?

 Уеб фреймуърк е всеки фреймуърк, който може да се използва при 
създаване на уеб приложения.
 Има два основни класа общо-приложни уеб фреймуърци:

 Сървърни (back-end)
 Клиентски (front-end)

 Те не се изключват един друг.



Какво е уеб приложение?

 Клиент-сървър приложение, чиито клиент (потребителски интерфейс) се 
изпълнява в уеб браузър.



Какво е уеб браузър?



Какво е уеб браузър?



Какво е потребителски интерфейс?

 Мястото, където се случва интеракцията между човек и машина.
 В контекста на софтуерните приложения, потребителският интерфейс е 

средството, чрез което потребителите взаимодействат с приложният 
софтуер.



Какво е клиент-сървър приложение?



Какво е клиент-сървър приложение?

 Посредством клиента, потребителят
взаимодейства с приложението
 Един сървър може да обслужва много

клиенти, и да предоставя функционалности,
които не могат да се реализират само при
клиента в изолация
 Когато клиента има нужда от информация, 

или, да предаде на сървъра информация в следствие интеракцията на 
потребителя с приложението, клиента може да изпрати съобщение към 
сървъра
 В отговор на това съобщение, сървъра изпълнява необходимите действия 

и може да върне съобщение-отговор



Какво е клиент-сървър приложение?

 Посредством клиента, потребителят
взаимодейства с приложението
 Един сървър може да обслужва много

клиенти, и да предоставя функционалности,
които не могат да се реализират само при
клиента в изолация
 Когато клиента има нужда от информация, или, да предаде на сървъра 

информация в следствие интеракцията на потребителя с приложението, 
клиента може да изпрати съобщение към сървъра
 В отговор на това съобщение, сървъра изпълнява необходимите действия 

и може да върне съобщение-отговор
 При някои клиент-сървър приложения сървъра може да изпраща 

съобщения към клиента, които да не са задължително отговор на 
съобщения изпратени от клиента



Какво е клиент-сървър приложение?

 Посредством клиента, потребителят
взаимодейства с приложението
 Един сървър може да обслужва много

клиенти, и да предоставя функционалности,
които не могат да се реализират само при
клиента в изолация
 Когато клиента има нужда от информация, или, да предаде на сървъра 

информация в следствие интеракцията на потребителя с приложението, 
клиента може да изпрати съобщение към сървъра
 В отговор на това съобщение, сървъра изпълнява необходимите действия 

и може да върне съобщение-отговор
 При някои клиент-сървър приложения сървъра може да изпраща 

съобщения към клиента, които да не са задължително отговор на 
съобщения изпратени от клиента
 Често клиента и сървъра комуникират през компютърна мрежа (локална 

мрежа, интранет или интернет) и се намират на отделен хардуер



Това е клиент-сървър приложение *



Това е клиент-сървър приложение



Това е клиент-сървър приложение



Това е клиент-сървър приложение



Това е клиент-сървър приложение



Това не е клиент-сървър приложение



Това не е клиент-сървър приложение



?

 Кои от показаните клиент-сървърни приложения са и уеб приложения?



Какво е уеб приложение?

 Клиент-сървър приложение, чиито клиент (потребителски интерфейс) се 
изпълнява в уеб браузър И
 Чийто протокол за пренос на съобщения между клиента и сървъра е HTTP / 

HTTPS върху TCP/IP
 В много редки случаи се състои само от „клиент“.

 Изцяло фронт-енд приложения като pixie-image-editor
 Малки примерни приложения или инструменти SplineEditor

 Най-често са системи работещи с информация, съхранявана на сървър.

http://preview.codecanyon.net/item/pixie-image-editor/full_screen_preview/10721475?_ga=1.38810467.1758417482.1483406665


Какво е уеб приложение?

 Уеб приложенията са динамични уеб сайтове.
 Като такива, повечето често съдържат и статично съдържание. 
 За улеснение на разработката на уеб приложения, повечето такива са 

реализирани като добавена функционалност към съществуващите вече уеб 
сървъри добавяйки модул(и) за изпълнение на потребителски програми.
 Когато клиентът (браузърът) поиска статично съдържание, уеб сървърът 

обработва съобщението (заявката) и връща отговор (най-често файл от 
дисковата подсистема)
 При поискване на динамично съдържание уеб сървърът изпълнява

съответният потребителски код, който на свой ред има за цел да генерира 
и върне отговор до клиента.



Какво е уеб приложение?

Търсачки

Електронна търговия

Портали

Социални мрежи
Реклама

Новини

Въпроси и отговори

Блогове
Енциклопедии

Социална медия
Споделяне на видео
Споделяне на снимки

Файлов хостинг
Имейл

Прогноза за времетоРазплащателни системиРезервацииСорс код хостингСофтуер като услугаСтриймингЧат

Други

САЙТОВЕ В ТОП 100 ЗА 2016 Г. ПО КАТЕГОРИЯ



Фреймуърк или библиотека?

 Едно приложение може да ползва произволен на брой библиотеки
 Библиотеките са софтуерни модули, които могат да се композират

(composable)
 Възможно е в едно приложение да се използват различни, частично 

припокриващи се по функционалност и домейн библиотеки
 Например: Three.js, TweenJS, D3.js и _ :

http://output.jsbin.com/bijoqu/1


Фреймуърк или библиотека?

 Фреймуърците не се композират.
 Едно приложение не може лесно да използва различни фреймуърци от 

един и същи домейн
 Например: Vue.js и Ember.js едновременно

 Възможно е да се композират фреймуърци работещи на различни слоеве в 
приложението
 Например: Angular.js, Spring MVC и Hibernate



Хронология на уеб фреймуърците



Хронология на уеб фреймуърците



Хронология на уеб фреймуърците



Бакенд или фронтенд?



Бакенд или фронтенд?



Бакенд или фронтенд?



Бакенд или фронтенд?



Бакенд или фронтенд?



Бакенд или фронтенд?



Бакенд или фронтенд?



Бакенд или фронтенд?
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