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работодателите”





World Wide Web Consortium (W3C) е 
основният водещ стандарт в 
развитието на спецификациите за
HTML5, който ще бъде финализиран 
през 2014 г. 
 Най-модерните Web браузери вече 

поддържат HTML5 елементи и HTML5 
приложения за мобилни устройства.



HTML5 - HTML5 е последният HTML 
стандарт и фамилия от технологии, 
която съдържа:
HTML,
 CSS- Cascading Style Sheets е език за 

дефиниране на стилове в документи 
HTML с каскадни стилови таблици,
JavaScript- scripting language който добавя 

интерактивност на Web страници.



Някои от новите свойства в HTML5 са:
Audio and video tags: Вгражда audio и

video мултимедия чрез HTML5 
маркиращи тагове <audio> and <video>.
Canvas: HTML5 елемент, който създава

контейнер за графики, и използува
JavaScript за динамично изчертаване, 
render – средство за интерпретация 

или репродукция на съдържанието 
на Web страница на смартфони.



 Scalable Vector Graphics (SVG) – език за 
описание на 2D графики в Extensible Markup 
Language (XML). 

 SVG технологията не е нова, но HTML5 сега
разреши SVG обекти да се вграждат в Web 
страници чрез таговете <object> или
<embed> .



Сравнение:



Нови тагове:

 Тагът <article> 
указва начало на 
секция от 
съдържанието.

 Тагът <aside> указва 
страничния панел, 
напр. блока с 
връзки.





CSS Box model 

 Традиционният CSS 
Box model 

 Parent and child 
boxes 



CSS Flex Box модел

 CSS3 Flex Box спецификациите намират 
приложение в мобилните телефони.  

 Flex Box елементите могат да се подреждат 
спрямо основния елемент/родител/, като 
наследяват неговите свойства.



CSS3 Grid модел

 CSS3 Grid моделът 
използува редове и 
колони, като прави 
дизайна изчистен и 
структуриран. 

 CSS е език за описание 
на рендериране в 
структурирани документи 
(HTML и XML) върху 
екран, хартия, и др.



Модел с две колони и три реда -
рендериране



Един аранжимент на набор таблици от 
“portrait ” в “landscape” ориентация:

#title    { grid-column: 1; grid-row: 1 }



CSS разширения- vendor prefixes

 vendor prefix – думи, разделени с “-”, добавени 
пред CSS3 свойство. Vendor prefixes помага да 
осигури CSS3 стиловете да работят както 
трябва в Web страниците по време на прехода 
от CSS2 към CSS3.
Разработчиците използуват “vendor prefixes”
най-често с някои CSS3 flexbox свойства. 

 Например, в Internet Explorer  -ms-, 
Mozilla Firefox prefix is -moz-,
 -о- Opera,  
 -webkit – Google Chrome, Apple Safari. 







Съдържанието плува със CSS Региони



CSS Regions спецификациите са в 
процес на разработка и не са 
валидирани за browser vendors. Internet 
Explorer 9 не поддържа CSS Regions; 
Internet Explorer 10 осигурява някои
поддръжки за CSS Regions 
използувайки -ms-flow-from конструкции. 
Chrome частично поддържа CSS 
Regions с -webkit- prefix, но първо 
трябва да се разреши в браузера. 


