
1. В адресната лента на браузъра се изписва http://www.fyc-

vidin.org/ryp/user 

 

 

2. Въвеждат се потребителското име и парола 

 

 

3. След успешно логване излиза следния екран. Избира се 

„Добави съдържание” горе вляво  под черната лента 



 

 

 

4. Избирате NET PROJECT CONTENT 

 

 

5. Вписвате заглавието в т.1 От падащото ме в т. 2 внимателно 

избирате езика на който ще се появи съдържанието, което 

създавате. В т. 3 избирате конкретния мрежов проект към 

който създавате съдържание. 



 

 

6. В т.4 въвеждате текста. Има два начина за поставяне на 

снимки в текста. Всички останали бутони са идентични с тези в 

който и да е текстов редактор 

6.1 Статична снимка в текста – избирате т.5 

 

 



 

 

 

 



 

 

След качването снимката се появява в долната част на файл 

браузера. Затваряте малкия прозорец ( с 1 и 2) от горната 

снимка. Щракате с мишката където и да е върху снимката 

 

 



 

 

1 – преоразмерявате 

2 – избирате подравняване 

3 – ок 

 



 

Снимката се появява в текста. Можете да провлачвате на 

различни места в текста(ляв бутон), да преоразмерявате на 

място (ляв бутон, после контролните точки +  задържан shift за 

да се запазят пропорциите). Чрез десен бутон и „Image 

properties” можете да се върнете в предишния прозорец за да 

промените подравняването. 

 

6.2 Снимка в текста, която след щракане с мишката върху нея 

се появява в реален размер 

Скролвате по-надолу, докато стигнете до  img_insert 

 



Качвате и натискате бутона Insert 

Снимката ще се появи в текста на мястото на което ви 

мига маркера! Ако желаете да е на конкретно място, 

преди да натиснете бутона за поставяне, скролнете 

нагоре до текста и с ляв бутон изберете мястото за 

поставяне. Ако не – провлачването, преоразмеряването, 

подравняването и тн е както при предишния метод. 

 

Чрез 2 можете да качите повече снимки. 

 

7. Ако желаете, можете да прикачите файлове.  Накрая – Запис 

 

 



 

 

 

СМЯНА НА ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА 

 

1. Ляв бутон 

 

 

2. Точките от картинката и запис 



 


