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Уеб системи и технологии - Упражнение 8 

УПРАЖНЕНИЕ 8:  

ПОДБОР НА ЦВЕТОВЕ. ЦВЕТОВИ СХЕМИ. ШРИФТОВЕ И ТИПОГРАФИЯ. ТЕКСТУРИ. 

В настоящата тема ще бъдат разгледани:  

 Да се разгледа начина на представяне на цветовете в уеб пространството. 

 Психология на цветовете. 

 RGB или CMYK. 

 Да се разгледат различните текстури и начина им на използване в съвременния уеб 

дизайн. 

 Пропорция и дълбочина на цветовете и обектите. 

 Светлини и сенки. 

 Подбор на подходящи шрифтове за изграждане на уеб дизайн. 

 Разстояние между букви, редове и думи. 

 Представяне на специални стилови шаблони за изграждане на атрактивен уеб дизайн. 

Задачи 
 

Задача 1. 
Да се създаде страница с галерия от изображения. Дизайна на тази страница е показан на изгледа 

по долу. 

Страницата е с име imageGallery.html, а стиловия файл за форматиране на съдържанието й е с име 

ssImageGallery.css. 

За създаването на страницата са необходими изображения, които могат да бъдат свалени от линка 

на страницата на курса, който е с име imagesWST8.zip. 

При тази галерия е характерно, че когато потребителят премине върху съответното изображение, 

то се уголемява (transform:scale(2.0);). В следващите упражнения, ще видим как това може да 

се превърне в линк, който да зарежда изображението в нова страница или в текущата, в 

зависимост от предпочитанията на разработчика. 
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Листинг на уеб страницата imageGallery.html 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <title>Уеб системи и технологии - Упражнение 8, Задача 1</title> 
 <meta charset="utf-8" /> 
    <link href="ssImageGallery.css" rel="stylesheet" /> 
</head> 
<body> 
    <h2>Галерия от изображения</h2> 
 
    <div class="thumbs"> 
        <div class="picture"> 
            <div class="imgp"> 
                <img src="images/thumbs/miniPic1.jpg" alt="pic1" title="pic1" /> 
            </div> 
            <div class="legend">Наименование на изображението</div> 
        </div> 
        <div class="picture"> 
            <div class="imgp"> 
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                <img src="images/thumbs/miniPic2.jpg" alt="pic2" title="pic2" /> 
            </div> 
            <div class="legend">Наименование на изображението</div> 
        </div> 
        <div class="picture"> 
            <div class="imgp"> 
                <img src="images/thumbs/miniPic3.jpg" alt="pic3" title="pic3" /> 
            </div> 
            <div class="legend">Наименование на изображението</div> 
        </div> 
        <div class="picture"> 
            <div class="imgp"> 
                <img src="images/thumbs/miniPic4.jpg" alt="pic4" title="pic4" /> 
            </div> 
            <div class="legend">Наименование на изображението</div> 
        </div> 
        <div class="picture"> 
            <div class="imgp"> 
                <img src="images/thumbs/miniPic5.jpg" alt="pic5" title="pic5" /> 
            </div> 
            <div class="legend">Наименование на изображението</div> 
        </div> 
        <div class="picture"> 
            <div class="imgp"> 
                <img src="images/thumbs/miniPic6.jpg" alt="pic6" title="pic6" /> 
            </div> 
            <div class="legend">Наименование на изображението</div> 
        </div> 
        <div class="picture"> 
            <div class="imgp"> 
                <img src="images/thumbs/miniPic7.jpg" alt="pic7" title="pic7" /> 
            </div> 
            <div class="legend">Наименование на изображението</div> 
        </div> 
        <div class="picture"> 
            <div class="imgp"> 
                <img src="images/thumbs/miniPic8.jpg" alt="pic8" title="pic8" /> 
            </div> 
            <div class="legend">Наименование на изображението</div> 
        </div> 
        <div class="picture"> 
            <div class="imgp"> 
                <img src="images/thumbs/miniPic9.jpg" alt="pic9" title="pic9" /> 
            </div> 
            <div class="legend">Наименование на изображението</div> 
        </div> 
        <div class="picture"> 
            <div class="imgp"> 
                <img src="images/thumbs/miniPic10.jpg" alt="pic10" title="pic10" /> 
            </div> 
            <div class="legend">Наименование на изображението</div> 
        </div> 
        <div class="picture"> 
            <div class="imgp"> 
                <img src="images/thumbs/miniPic11.jpg" alt="pic11" title="pic11" /> 
            </div> 
            <div class="legend">Наименование на изображението</div> 
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        </div> 
        <div class="picture"> 
            <div class="imgp"> 
                <img src="images/thumbs/miniPic12.jpg" alt="pic12" title="pic12" /> 
            </div> 
            <div class="legend">Наименование на изображението</div> 
        </div> 
        <div class="picture"> 
            <div class="imgp"> 
                <img src="images/thumbs/miniPic13.jpg" alt="pic13" title="pic13" /> 
            </div> 
            <div class="legend">Наименование на изображението</div> 
        </div> 
    </div> 
</body> 
</html> 

 

Листинг на стиловия файл ssImageGallery.css, който е необходим за форматиране на горното 

съдържание. 

/*Начало на форматирането на страницата*/ 
 
body,html 
{ 
    height: 100%; 
    background-image: radial-gradient(white, #feff79, #cfed84); 
} 
 
h2 
{ 
    text-align: center; 
    font-family: 'Comic Sans MS'; 
    color: #354609; 
} 
 
/*Форматиране на блока от всички изображения*/ 
.thumbs 
{ 
    display: block; 
    margin: 0 auto; 
    width: 80%; 
} 
 
/*Форматиране на целия блок, в който се намира изображението и заглавието към него*/ 
.picture 
{ 
    height: 150px; 
    width: 150px; 
    border: 5px solid #f8ebc6; 
    border-radius: 5px; 
    background-color: #e1d1a5;  
    margin: 5px; 
    padding: 5px; 
    float: left; 
    box-shadow: 0px 2px 7px rgba(0,0,0,0.2); 
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} 
 
/*Форматиране на класа съдържащ изображението*/ 
.picture > .imgp 
{ 
    text-align: center; 
    margin: auto; 
    overflow: hidden; 
    height: 120px; 
} 
 
/*Форматиране на изображението, което ще се активира при преминаване върху него*/ 
.imgp > img:hover  
{ 
    transform:scale(2.0); 
    position: absolute; 
    transition-duration: 0.5s; 
    box-shadow: 2px 2px 5px #808080; 
} 
 
/*Форматиране на заглавието под всяка снимка*/ 
.thumbs .picture > .legend  
{ 
    text-align: center; 
    font-size: small; 
    color: #9a4513; 
} 

 

 

Задача 2. 
Създайте страница с ваш дизайн, като в нея трябва да има меню, заглавен пенл, панел с инфо за 

разработчика и добавете като основно съдържание на страницата галерията, която разработихте в 

първата задача. 

За помощен дизайн може да се използва файла от задача 1, упражнение 7. 

Примерен изглед на тази задача, може да се види на следващото изображение: 



 

  

Радослава Кралева, 2015 6 

 

Уеб системи и технологии - Упражнение 8 

 

Използвана литература: 
1. Paganotti S. (2013) Designing Next Generation Web Projects with CSS3, Packt Publishing 

2. Jennifer Niederst Robbins (2012) Learning Web Design, Fourth Edition, A Beginner’s Guide to 

HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics, O'Reilly Media 

3. Michael Bowers, Dionysios Synodinos, Victor Sumner (2011) Pro HTML5 and CSS3 Design 

Patterns, Apress  

4. Benjamin LaGrone (2013) HTML5 and CSS3 Responsive Web Design Cookbook, Packt Publishing  

5. Peter Gasston (2015) The book of CSS3, 2nt Edition, No Starch Press  

6. Sandro Paganotti (2013) Design Next Generation Web Projects with CSS3. A practical guide to 

the usage of CSS3 - a journey through properties, tools and techniques to better understand 

CSS3, Packt Publishing  

7. W3C: HTML 5.1 – http://www.w3.org/html/wg/drafts/html/master/ 

8. W3Schools.com - HTML 5 – http://www.w3schools.com/html/html5_intro.asp 

9. W3Schools.com - CSS 3 - http://www.w3schools.com/css/default.asp 

 


