


I. Уеб стандарти 

II. Изграждане на сайтове с помощта на 
HTML5 

III. Работа с Box модела 

IV. Създаване на първата страница 

СЪДЪРЖАНИЕ 



HTML5 - минало, настояще, бъдеще... 
 

 През 2004 г., група програмисти от Apple, Opera, и Mozilla 

не били доволни от насоката, в която се развивали 

HTML и XHTML. В отговор на това, те създали група, 

наречена Web Hypertext Application 

 

 Technology Working Group (WHATWG). Малко по-късно 

през 2005 публикували първите си предложения под 

името Web Applications 1.0. През 2006, the World Wide 

Web Consortium (W3C) решил да подаде ръка на 

WHATWG официално, вместо да продължи развитието 

на XHTML. А през 2007, се публикувала и новата 

спецификация на HTML от W3C под името HTML5. 



HTML5 - минало, настояще, бъдеще... 

 HTML е стандарт за създаване и предоставяне на 

съдържание в уеб пространството. Най-новата му, пета 

ревизия – HTML5 – се счита за революционна промяна в 

начина на изграждане на уеб сайтове.  

  

Определяните като най-големи предимства на HTML5 са 

новите синтаксови функции, сред които <video>, 

<audio>, <canvas>, и интеграцията на SVG (Scalable 

Vector Graphics) съдържание, подобряващи работата с 

мултимедийно и графично съдържание в мрежата.  

 



HTML5 - минало, настояще, бъдеще... 

 HTML5 видеото премахва неудобството от използването 

на плъгини и е с потенциал да се превърне в новия 

стандарт за споделяне на видео съдържание в уеб 

пространството. 

 

 За визуалното оформяне на HTML страници се използва 

Cascading Style Sheets (CSS) – език, който позволява да 

се определя как да изглеждат елементите на една HTML 

страница – шрифтове, цветове, фонове, размери, 

подредба и пр. 



HTML5 - минало, настояще, бъдеще... 

1991 – HTML за първи път – Tim Berners-Lee – HTML тагове 
1993 – HTML (първа публикувана версия от IETF) 
1993 – HTML 2 неофициална версия 
1995 – HTML 2 – W3C 
1995 – HTML 3 неофициална версия 
1997 – HTML 3.2 – “Wilbur” 
1997 – HTML 4 – ”Cougar” – CSS  
1999 – HTML 4.01 (финална) 
2000 – XHTML неофициална версия 
2001 – XHTML  (финална) 
2008 – HTML5 / XHTML5 неофициална версия 
2011 – завършена като характеристики HTML5 версия 
2014-2022 – HTML5 – финална спецификация 



HTML5 - минало, настояще, бъдеще... 

HTML 5 функции, които можем да ползваме в сайтовете си без 

притеснение за съвместимостта между браузърите: 

 

1. По-кратък DOCTYPE.  

 

Досега беше трудно да се напише DOCTYPE ръчно и всеки го 

копираше от файл с доктайпове, от реализирани проекти или 

откъдето му е най-удобно.  

 

 <!DOCTYPE html>  
 

  

 



HTML5 - минало, настояще, бъдеще... 

HTML 5 функции, които можем да ползваме в сайтовете си без 

притеснение за съвместимостта между браузърите: 

 

2. По-кратък charset. Вместо използвания досега дълъг meta 

таг вече може да се използва това: 

 

<meta charset="utf-8" />  

 

<meta charset="windows-1251" />  
 

  

 



HTML5 - минало, настояще, бъдеще... 

HTML 5 функции, които можем да ползваме в сайтовете си без 

притеснение за съвместимостта между браузърите: 

 

3. Без използване на type атрибута за стилове и javascript. 

Докато преди беше задължително да се пише type="text/css" или 

type="text/javascript", вече не е неубходимо. 

 

<style> 

 // някакъв css 

</style> 

 

<script> 

 // някакъв javascript 

</script>  

 

  

 



HTML5 - минало, настояще, бъдеще... 

HTML 5 функции, които можем да ползваме в сайтовете си без 

притеснение за съвместимостта между браузърите: 

 

4. Без използване на кавички за атрибутите (въпреки че това 

изглежда примамливо, при повече от една дума в атрибута пак 

се налага да се използва, а и не е пригледно без кавичките). 

 

<form action=neshtosi.php method=post> 

 

  <input type=text name=username value=“" /> 

  <input type=submit value=Register /> 

 

</form> 

 

 

  

 

  

 



HTML5 - минало, настояще, бъдеще... 

5. article, aside, dialog, figure, footer, header, hgroup, nav, section. 

Това са един вид заместители на div. Но за да се използват под IE 

трябва да се направят няколко неща. 

 

Първото е да се добави този код в head 
<script src="http://html5shiv.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script> 

  

и този стил в css файла  

 

article, aside, dialog, figure, footer, header, hgroup, nav, section { 

display: block; }  

 

Така вече може да ги използваме без притеснение, че в 

някой браузър няма да се визуализират точно както трябва. 

 

 



HTML5 - минало, настояще, бъдеще... 

Ето един пример. Вместо да използваме: 

 

<div id="header"></div> 

<div id="nav"></div> 

<div id="main"></div> 

<div id="footer"></div>  

 

може да използваме: 

 

<header></header> 

<nav></nav> 

<section></section> 

<footer></footer>  

 

 

  

 

  

 



HTML5 - минало, настояще, бъдеще... 



HTML5 - минало, настояще, бъдеще... 

<!DOCTYPE html> 

 <html dir="ltr" lang="en-US"> 

   <head> 

     <meta charset="utf-8"> 

      <title>HTML5</title> 

   </head> 

   <body> 

     <header> <nav></nav> </header> 

     <section> 

       <article> 

     <header></header> 

   <figure></figure> 

  <footer></footer> 

  </article> 

  <dialog><dialog></section><aside></aside> 

<footer></footer> 

</body> 

</html> 



HTML5 - минало, настояще, бъдеще... 



HTML5 - минало, настояще, бъдеще... 



HTML5 - минало, настояще, бъдеще... 



HTML5 - минало, настояще, бъдеще... 



HTML5 - минало, настояще, бъдеще... 



HTML5 - минало, настояще, бъдеще... 

За да  се удовлетвори нуждата от обединяване на XML и 

се създаде и XHTML5. За да е ясно, последния не е 

различен език, а просто HTML5, написан като се 

използват правилата на XML rules и подобен на XHTML. 



HTML5 - минало, настояще, бъдеще... 

 

1 <img src="nice.jpg" /> 

2 <img src="nice.jpg"> 

 

 

1 <img src="nice.jpg"> 

2 <img src=nice.jpg> 

 

 

1 <IMG SRC=nice.jpg> 

2 <img src=nice.jpg> 

3 <iMg SrC=nice.jpg> 



HTML5 - минало, настояще, бъдеще... 

 

HTML 5 се поддържа от последните версии на: 

Chrome 

Firefox 

Safari 

OPera 

IE9 Beta > 

 

Koгато започвате да кодирате HTML страница, 

мислете за структурата, а не за представянето... 

 

 

 



HTML5 - минало, настояще, бъдеще... 

В момента се поддържат 2 видео формата: 

 

- Оgg (.ogg) - използват Thedora видео кодек и Vorbis 

аудио кодек 

- MPEG4 (MPEG4) - файлове с H.264 кодек и ACC аудио 

кодек 

 

Ogg файловете се поддържат от: Firefox 3.5, Opera 10.5, 

Chrome 3.0 

 

MPEG4 файловете се поддържат от: IE9, Safari 3.0, 

Chrome 3.0 



HTML5 - минало, настояще, бъдеще... 

В момента се поддържат 3 аудио формата: 

 

- Оgg Vorbis  

- MP3 

- WAV 

 

Оgg Vorbis файловете се поддържат от: Firefox 3.5, 

Opera 10.5, Chrome 3.0 

MP3 файловете се поддържат от: IE9, Safari 3.0, 

Chrome 3.0 

WAV файловете се поддържат от: Firefox 3.5, Opera 

10.5, Safari 3.0 



HTML5 - минало, настояще, бъдеще... 

В момента се поддържат 3 аудио формата: 

 

- Оgg Vorbis  

- MP3 

- WAV 

 

Оgg Vorbis файловете се поддържат от: Firefox 3.5, 

Opera 10.5, Chrome 3.0 

MP3 файловете се поддържат от: IE9, Safari 3.0, 

Chrome 3.0 

WAV файловете се поддържат от: Firefox 3.5, Opera 

10.5, Safari 3.0 



HTML5 - минало, настояще, бъдеще... 

£ &pound; British Pound 

€ &#8364; Euro 

" &quot; Quotation Mark 

¥ &yen; Japanese Yen 

— &mdash; Em Dash 

&nbsp; Non-breaking Space 

& &amp; Ampersand 

> &gt; Greater Than 

< &lt; Less Than 

™ &trade; Trademark Sign 

® &reg; Registered Trademark Sign 

© &copy; Copyright Sign 

Символ HTML съотв. Символ име 



CSS3 – въведение. Box модел 

CSS box моделът описва правоъгълните области, 

които се генерират за елементите в документното 

дърво, с което се описва една страница.  



CSS3 – въведение. Box модел 





CSS3 – рамки 



CSS3 – текстови ефекти 



CSS3 – Web fonts 



CSS3 – Web fonts 

@font-face { 

    font-family: 'TektonProExtBold'; 

    src: url('../fonts/tektonpro-boldext-webfont-webfont.eot'); 

    src: url('../fonts/tektonpro-boldext-webfont-webfont.eot?#iefix') 

format('embedded-opentype'), 

         url('../fonts/tektonpro-boldext-webfont-webfont.woff') format('woff'), 

         url('../fonts/tektonpro-boldext-webfont-webfont.ttf') format('truetype'), 

         url('../fonts/tektonpro-boldext-webfont-webfont.svg#TektonProExtBold') 

format('svg'); 

    font-weight: normal; 

    font-style: normal; 

 

} 

 

.customfont { 

 font-family:'TektonProExtBold', Verdana; font-size:24px; } 



CSS3 – Resizing 



CSS3 – Box sizing 



CSS3 – Multiply columns 



CSS3 – Фон и фонови изображения 



CSS3 – множество фонови изображения 



CSS3 – полезни връзки 

http://gradients.glrzad.com/ 

 

http://css3please.com/ 

 

http://css3generator.com/ 

 

http://www.alistapart.com/ 

 

http://modernizr.com/ 

http://css3please.com/
http://css3generator.com/
http://www.alistapart.com/

