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Abstract: This report aims to research the horizontal and vertical proportions of text in web typography. For this purpose the report 
reviews various spacing between letters (kerning and tracking), spacing between words, the optimal width of printing space and vertical text 
alignment. Discussed are the possibilities for online text formatting offered by the Cascade Style Sheets (CSS). Based on the research, a 
conclusion is drawn about the impact of horizontal and vertical rhythm on the readability of text in web design. 
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1. Увод 
Достигането на висока четливост на наборния текст е един 

от основните проблеми, който съвременната уеб типография 
трябва да реши. За разрешаването на този проблем от ключово 
значение е познаването на отделните елементи на 
композицията на текста, които влияят на четливостта. Цел на 
настоящият доклад е да се изследват хоризонталните и 
вертикални съотношения на текста в уеб типографията. Обект 
на разглеждане в доклада са различните междубуквени 
разстояния, разстоянията между думите, оптималната ширина 
на наборния текст и подравняването на текста по вертикала. 
Разгледани са и възможностите които предоставят CSS 
(Каскадните набори от стилове) за форматираме на онлайн 
текста. Направените изводи могат да се ползват от специалисти 
в областта на уеб и графичния дизайн.  

 

2. Изложение 
Хоризонталния ритъм на текста включва разстоянията 

между буквите (кърнинг и тракинг), разстоянията между 
думите и оптималната дължина на реда в основния текст. 
Буквите, думите и целите редове трябва да бъдат разделени 
така, че да осигуряват плавно и естествено четене. Когато 
текстът е добре построен думите не се четат една по една, а на 
групи. Разстоянието между думите контролира скоростта, с 
която може да се прочете даден текст [1]. Това до голяма 
степен, зависи от подравняването на текста, особено в уеб, 
където възможностите за контрол са по-малки от настолните 
издателски системи. Кърнига е нагласянето на разстоянието 
(разредката) между специфична двойка букви, породено от 
формата на две съседни букви, които изглеждат прекалено 
отдалечени или близки една до друга. На фиг. 1 са показани 
няколко примера на буквени двойки нуждаещи се от кърнинг и 
как изглеждат след като им е приложен правилен кърнинг.  

Идеята за кърнинг е да се създаде между кърнинг двойката 
и останалите букви същото чувство за разстояние както в 
преобладаващия текст. Коригирането на разстоянието се 
основава на т.нар. кърнинг таблици, създадени заедно с 
дигиталните шрифтове. Тези таблици съдържат списък със 
специфичните двойки букви и техните коригирани 
междубуквени пробели. Обикновено тези кърнинг стойности са 
негативни числа, означаващи, че буквите трябва да намалят 
разстоянието между тях. В някои случаи обаче те са 
положителни стойности и буквените знаци трябва да се 
разредят. Основните висококачествени шрифтове съдържат 
между 500 и 1000 кърнинг двойки. Тези кърнинг таблици са 
достъпни, само за настолните издателски системи и не могат да 
бъдат използвани в Интернет [2].  

 

 
  без кърнинг            с кърнинг 

 

Фиг. 1 Двойките букви, които най-често се нуждаят от кърнинг са 
комбинация от главни и редовни букви (с различна архитектура на 
буквените знаци – наклонени, кръгли и диагонални букви), а също и 
двойки съдържащи пунктуация. В посочения пример отляво няма 
приложен кърнинг, а отдясно има добавен кърнинг [2] 
 

Влиянието на кърнинга при голям кегел на шрифта е 
особено видимо. Тъй като разстоянието между буквените знаци 
се увеличава, когато размера на шрифта се уголемява, 
дизайнерите много често нагласят точно междубуквеното 
разстояние, когато работят с голям кегел на шрифта – 
например в заглавия и подзаглавия [3]. 

Възможностите за използване на кърнинг в Интернет са 
малки. Един от вариантите за употреба на кърнинг в уеб 
типографията е свързан с използването на инлайн клас в 
каскадния наборен стил [4]. Това е добро решение, но може да 
се използва само за малки пасажи от текст – например в 
заглавия, където неприятните пробели са и най-видими. При 
основния текст на този етап това е невъзможно. Въпреки, че 
повечето съвременните браузъри поддържат в CSS свойството 
font-kerning неговата употреба е все още ограничена [5]. 

Тракинга е нагласянето на разстоянието между всички 
букви в дадена дума. Използват се още и термините 
междубуквено пространство или шпациране. Тракинга 
нормално е нагласяне за компенсиране на разстоянието 
причинено от смяната на кегела на шрифта (особено при много 
малък и много голям кегел). Настройването на тракинга най-
вече се отнася за шрифта, когато нараства размера му. Това е 
противодействие на впечатлението, че големите кегли 
шрифтове са набрани по-рехаво, отколкото малките. При 
различните начертания и таркинга е различен. Трябва да се 
внимава буквите да не стават прекалено близки, защото това 
може да създаде проблеми с четливостта на текста. От друга 
страна и прекалено увеличения тракинг също води до 
понижена четливост на думите.  
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Честа типографска практика е да се добавя положителен 
тракинг на главните букви и капителките, които изглеждат по- 
четливи, когато стоят леко раздалечено. Според Робърт 
Брингхърст [6] нормална стойност за разреждане на буквите 
при употреба на главни букви и капителки е около 5% до 10% 
от кегела на използвания шрифт. Освен това с увеличаване на 
тракинга в текста, дизайнерът може да създаде по-въздушно 
чувство. Негативния тракинг е рядко желан, но обикновено се 
използва при големи кегли за заглавия в текста набрани с 
редовни букви. Неслучайно в ръководството на BBC за 
визуален език в уеб дизайна [7] заглавията с кегел на шрифта 
от 24 px до 36 px имат отрицателен тракинг -1 рх, а главното 
заглавие с размер на шрифта 48 рх има отрицателен тракинг -2 
рх (фиг. 2). 
 

 
Фиг. 2 При увеличаване кегела на шрифта в заглавията и 
подзаглавията е необходимо да се намали тракинга, за да се постигне 
цялостно въздействие на заглавията [7] 
 
 За разлика от кърнинга, възможностите за употреба на 
тракинга с помощта на CSS в Интернет са по-големи. С 
използването на функцията за разстояние между буквите 
(свойството letter-spacing) лесно може да се получи ефекта, 
който се търси. В CSS файла може да се задава, както 
положителен, така и отрицателен тракинг. 
 Обикновено оптималното разстояние между думите е равно 
на редовната латинска буква i [1]. Ако се използва по-малко 
разстояние има опасност думите да почнат да се сливат, а ако 
се остави по-голямо думите ще се разкъсат една от друга и това 
ще доведе до понижаване на четливостта на текста и ще 
наруши ритъма на четене. В CSS разстоянието между думите 
се контролира със свойството word-spacing. До голяма степен 
междудумното разстояние зависи от подравняването на 
наборния текст. Най-често в уеб дизайна се използва ляво 
подравняване – по този начин разстоянията между думите 
остава константно и се запазва плавния ритъма на четене на 
текста. 
 Друг важен фактор за четливостта на текста в хоризонтална 
посока е броя знаци на ред в основната текстова колона.  
Изборът на оптимална дължина на реда е главен фактор за 
четливостта на текста. Според Джейсън Санта Мария [8] всеки 
текст набран между 45 до 75 знака на ред е достатъчно широк 
за една текстова колона и осигурява висока четливост на 
наборния текст. На фиг. 3 е показан пример с оптимална 
дължина на текста в уеб сайта Bobulate.  

Вертикалния ритъм на текста включва хармоничното 
композиране в дълбочина (надолу по страницата) на отделните 
елементи на уеб страницата – наборен текст, междуредие, 
заглавия и подзаглавия, изображения, забележки и бели полета. 
Различни автори разглеждат проблема за постигането на 
цялостен вертикален ритъм в уеб дизайна. 

В стаята на Ричард Рътър „Композиране на вертикалния 
ритъм“ [9] се разглежда нуждата от подравняване на текста по 
шрифтовата (базовата) линия на шрифта и начина, по който 
това може да се постигане с помощта на CSS. В уеб 
типографията съставянето на вертикален ритъм помага и води 
окото на читателя надолу по страницата.  

 

 
Фиг. 3 Уеб сайта Bobulate <http://dis.bobulate.com/> на дизайнерката 
Liz Danzico има оптимална ширина на основния текст равна на 76 
знака на ред 
 

Рътър разглежда основните фактори, които са свързани с 
постигането на последователен вертикален ритъм. 
Вертикалният ритъм е свързан с три основни фактора: кегела 
на шрифта, разстоянието между редовете (междуредието) и 
белите полета (padding, margin). Всички тези фактори трябва да 
се изчисляват внимателно, за да се поддържа ритъма на 
страницата. Основната единица на вертикалното разстояние в 
CSS е височината на реда (line-height). Създаването на 
подходяща височина на реда, която може да се прилага за 
целия текст на страницата – за заглавията, основния текст и 
страничните бележки, е ключът към цялостен последователен 
вертикален ритъм, който ще води погледа на читателя надолу 
по страницата. На фиг. 4 е илюстрирана уеб страница, която 
спазва цялостен вертикален ритъм на отделните елементи на 
текста. 

 

 
Фиг. 4 Уеб страница използваща вертикален ритъм на текста, 
разработена от Ричърд Рътър[9]  
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За постигането на цялостен вертикален ритъм първо се създава 
подходяща височина на реда (междуредието). За избора на 
основната единица автора използва кегела на шрифта за 
наборния текст 12 px. За да осигури четливост на текста, задава 
междуредие равно на 18px (или това е 150% междуредие). Така 
основната водеща единица за съставяне на вертикалния ритъм 
на текста става междуредието равно на 18 px. След избора на 
междуредие се добавя необходимото разстоянието между 
абзаците. Ритмичната единица, която е зададена на 18 px, 
трябва да се поддържа неизменна през целия текст. 
Обикновено мястото, където се губи вертикалния ритъм на 
текста е празните редове между параграфите. Ако ритъма на 
страницата трябва да се подържа разстоянието между абзаците 
трябва да е свързано с основната единица за височина на реда – 
междуредието. Това се постига, като се добави разстояние под 
параграфите, което е равно на междуредието 18 px. 

Уилсън Майнър [10] също анализира подравняването на 
текста по шрифтова линия. Основният принцип на изходните 
мрежа за оформление е, че в дъното на всеки ред от текста 
(шрифтовата линия) попада по вертикална мрежа в определени 
стъпки по цялата страница надолу. В началото на статията 
автора прави уточнението, че е използвал пиксели за примера 
си, защото така е по-лесно за пресмятане. Авторът също 
започва построяването на своя пример с избор на 
необходимото междуредие Той избира шрифт със стандартен 
размер от 12 пиксела и междуредие 18 пиксела, което ни дава 
хубаво отворено междуредие. Важно е съотношението между 
кегела на шрифта и междуредието, за да се получи добър 
баланс и четливост на текста. Крайния резултат е, че целият 
текст на страницата е подравнен по шрифтовата линия и се 
създава хармоничен вертикален ритъм. 

Боби Димитров [11] също обръща внимание на вертикалния 
ритъм в уеб типографията. Според автора вертикалния ритъм 
включва: 

• избор на подходящ размер на шрифта, комбиниран с 
удачно междуредие и отстъпи. 

• хармонично композиране надолу по страницата на всички 
елементи – основен текст, няколко нива заглавия, забележки, 
бели полета 

• подравняване на редовете в отделните колони, при 
многоколонен текст – често срещано явление в уеб дизайна. 

Димитров препоръчва при започване на оформлението да 
се работи в пиксели, а след това да се премине към 
относителни мерни единици em. 

Въпреки многото привърженици на подравняването на 
текста по базовата линия на шрифта в уеб дизайна трябва да се 
имат предвид и недостатъците, до които може да доведе 
използването му в Интернет. Според Джейсън Санта Мария 
[12]: 

• Подравняването на текста по базовата линия на шрифта е 
най-полезно в печатния дизайн. Печатните медии са фиксирана 
среда, в която вертикалния ритъм има силен ефект, защото се 
знае формата на изданията. 

• Решетъчните структури и подравняването на текста по 
шрифтовата линия служат за организация и импровизация на 
дизайна, а не са сигурна формула за успех. 

• Много е трудно да се поддържа подравняването по 
базовата линия на текста в динамична медия, като Интернет и 
особено при еластичен дизайн на уеб страниците. 

• Настолните издателски системи като InDesign предлагат 
прецизен контрол над оформлението на текста и различните 
елементи. За съжаление няма такъв контрол с използването на 
CSS в Интернет.  

 

3. Заключение 
От анализа на хоризонталния и вертикалния ритъм на 

онлайн текста може да се стигне до извода, че добре намерения 
ритъм на наборния текст е един от важните фактори за добра 
четливост на уеб типографията и постигане на цялостна 
композиция на уеб сайтовете. 
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