
Създаване на структура, 
визуален дизайн и 

навигационна система на сайт



1. Структура на сайт

- Структурата на уебсайт включва: начална и вътрешни страници, 
хипервръзки, навигация, банери и бутони

- Изграждането започва със създаването на начална страница, тя е 
първата, която се появява след въвеждане на адреса в браузъра и в 
нея трябва да е представена организацията на вътрешните 
страници.



- Банерите са графични елементи с рекламен характер, които 
служат за хипервръзка

- Хипервръзките са препратки, чрез които потребителят има 
достъп до интернет страници, хипертекстове или електронни 
документи,.

- Бутонът е друг структурен елемент на уебсайта. Той 
представлява хипервръзка или предизвиква определено 
действие.



2. Навигационна система

- Съвкупност от активни елементи на уебстраницата 
(бутони и хипервръзки за преход по страниците).

- Трябва да е проста и разбираема за потребителя

- Навигационните елементи трябва да изглеждат еднакво 
на всички страници от сайта

- Навигационните елементи трябва да са разположени на 
определено място, което да е еднакво на всички 
страници.

- Елементите на навигацията трябва винаги да са 
работещи.



а) Линейна структура на сайт 

- Всички страници са равнопоставени и вървят една след друга. На 
всяка страница има преход към предишната, към следващата и към 
първата

б) Дървовидна структура на сайт

- Когато в основната страница могат да се отвавят вътрешни 
страници



3. Обработване и 
съхраняване на цифрови 
изображения

- Подходящи графични формати за уебсайтове, са тези, 
които поддържат прозрачност, голям цветови 
диапазон и заемат малко памет, като: JPEG, PNG, GIF.



4. Подготовка на звукова 
информация

- Редактирането на звуков файл може да се извърши спрямо 
неговата продължителност или спрямо тоналността

- За да се отдели фрагмент, трябва да се маркира желаният откъс в 
звуковата писта и да се използва инструмента TRIM AUDIO

- Audacity – безплатна програма за аудио обработка с голям набор от 
инструменти.



5. Подготовка на видеоинформация
- Редактиране на видео включва изрязване на части, прилагане на 

различни ефекти върху всички кадри на видеото, както и добавяне 
на визуални ефекти


