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Forord
Når man som underviser skal i gang med at finde materialer til fag, hvor
emner som design af brugergrænseflade indgår, søger man ofte bl.a.
på nettet efter inspiration.
Det gjorde jeg også, da jeg skulle tilrettelægge et fag på
Akademiuddannelsen i IT, og jeg faldt så over Niels Harbo’s ”Designing
for the Cloud” – Håndbog i Webdesign.
Bogen giver en rigtig god og let forstålig introduktion til hele
emneområdet. Den er velskrevet uden at fortabe sig i flotte unødvendige
”akademiske” termer.
Netop derfor giver den også et godt grundlag for et teoretisk fundament,
der hænger fint sammen med de principper og den praksis, der
karakteriserer fagområdet.
Såvel teori som praksis er fint understøttet og illustreret visuelt.
Fx er et emne som responsive design rigtig godt illustreret med gode
og enkle kodeeksempler.
Afsnittet ”Historisk oversigt over stilarter” er et rigtig godt og morsomt
lille afsnit, der giver et hurtigt indblik i de strømninger, der har påvirket
grafisk design, gennem tiderne.
Det kan man godt blive klog af.
Hvis bogen løbende bliver opdateret med nye trends, ”fif” og guidelines,
vil jeg fremover kunne bruge den i flere sammenhænge og forskellige
fag på akademiuddannelserne, hvor temaet er aktuelt.
Den er rigtig anvendelig for alle, der kaster sig over at designe
brugergrænseflader, hvad enten det er ”den personlige hjemmeside,
eller i mere professionelt regi.
Den er faktisk anbefalelsesværdig
Ivan Rosenvinge Frederiksen
Lecturer ved CPH Business

Indledning
Denne bog er til dig der kæmper med at få dine websites til at se "rigtige"
ud. Da jeg selv lærte at udvikle og websites var jeg overbevist om at
webdesign krævede kunstneriske evner eller en særlig æstetisk sans.
Jeg var meget skuffet over den visuelle side ef de produkter jeg
udviklede. I et desperat førsøg på at opnå bedre resultater gik jeg
systematisk i gang med at analysere layout og design på en række
websites. Analyserne resulterede i to konklutioner:
1. De websider der imponerede mest visuelt var ofte også de mest restriktive
i forhold til farvekombinationer typografi og layout.
2. Godt designede websites består af to aspekter: Et funktionelt og et
kommunikativt, i form af henholdsvis et praktisk designet interface og en
relevant visuel identitet.
Ved at arbejde efter disse to grundsætninger opdagede jeg at den
æstestiske oplevelse ofte kom helt af sig selv. Bogen her beskriver
grafiske elementer og hvordan de bruges i webdesign. Jeg gennemgår
derfor ikke systematisk hvordan man koder websites, men berører dog
overordnet HTML, CSS, JavaScript mm. Bogen her har udviklet sig fra
et par simple powepoint slides til efterhånden at være en decideret
håndbog. Jeg håber mine erfaringer kan hjælpe webdesign-talenter
med at overkomme nogen af de generelle problemer der opstår når
man designer til et medie der i hele tiden udvikler sig.

Om forfatteren
Bachelor-studerende i webudvikling på
Copenhagen Business School, tidligere uddannet
som multimediedesigner på Københavns Erhvers
Akademi (Medie/It). Niels Harbo's
kompetenceområder omfatter bl.a.
webudvikling,grafisk design, 3D grafik, HTML, CSS,
PHP, ASP.NET og JavaScript. Niels har arbejdet som
webudvikler, webdesigner og som underviser og
rådgiver. Læs mere om Niels Harbo på:
http://www.nielsharbo.dk/

Funktion, æstetisk og kommunikation
Hvad er et godt design?
Et design kan have både et og funktionelt og kommunikativt formål. For
en produktdesigner er det vigtigt at skabe et funktionelt design så
brugeren kan betjene produktet så intuitivt som muligt.
Produktdesigneren benytter sig derfor af konventioner og universelle
tankemønstre. Forestil dig at du skal skrue op for lyden på en radio. Du
vil sikkert intuitivt dreje knappen mod højre. Designet ville ikke være
funktionelt hvis man skal skrue op ved at dreje knappen til venstre.
Ud over det funktionelle kan produktdesigneren også arbejde på at gøre
produktet æstetisk. Det kunne f.eks være i farvevalget. Farven på en
redningsvest eller en trafik-top har en vigtig funktion men på en radio
gør farvevalget ikke nogen funktionel forskel. Her er altså tale om en
æstetik beslutning. Men der kan også være kommunikative motiver bag.
Måske ønsker producenten at forbinde nogen egenskaber med
produktet der understøttes af et bestemt farvevalg.

Grafisk design
Grafisk design adskiller sig fra produktdesign fordi kommunikationen
spiller en endnu større rolle. Det er meget svært at finde et eksempel
på grafisk design uden et budskab. Kravene til design afhænger helt af
forholdet mellem afsender, modtager og budskab. Som grafisk designer
skal man kende det budskab eller indhold der skal formidles men også
de værdier afsenderen generelt repræsenterer eller ønsker at signalere.
Desuden skal man have et godt kendskab til modtagergruppen og den
ønskede effekt eller reaktion.
Et manglende kendskab til disse parametre kan forstyrre eller påvirke
kommunikationen negativt. disse forstyrrelser kaldes for støj. For at
sikre sig at budskabet når frem til modtageren med et minimum af støj
kan det være en god idé at arbejde ud fra en kommunikationsmodel.
På figuren på næste side ses parametrene i en klassisk
kommunikationsmodel.
På figuren er en bilproducent ved at gøre opmærksom på et af sine
produkter. Man har formuleret et budskab hvor man prøver at tale til
modtagerens følelser, og man håber at en kampagne kan skabe så
positive følelser for produktet at det resulterer i den ønskede effekt:
Flere solgte biler.

Effekt

Afsender

Budskab

Medie

Støj?

Modtager

Som det fremgår har producenten også valgt en målgruppe og et medie
for kampagnen. Før producentens designere udvikler den visuelle del
af kampagnen har man lavet en markedsanalyse hvori man har
undersøgt målgruppens medievaner og hvordan konkurrenterne
profilerer sig så kampagnen kan fremstå alternativt i forhold til
konkurrerende tilbud.
Når bilfabrikanten vælger at kommunikere til modtagerens følelser
kaldes det en emotionel positioneringsstrategi eller værdipositionering.
I modsætning til at positionere sig på f.eks. billige priser kræver den
valgte strategi en stærk branding-indsats. Designerens rolle er nu,
sammen med copy writers (tekstforfattere), at udvikle en troværdig
identitet med en tone of voice og en visuel profil der understøtter
budskabet og appellerer til modtageren.
Støj kan opstå mellem alle led i kommunikationen. I modellen er støj-faktoren
indsat mellem medie og modtager. En af webdesignerens vigtigste opgaver
er minimere muligheden for støj her.

Indhold er alt
Et grafisk design uden indhold er uinteressant. Design er i sidste ende
blot et visuelt sprog og ligesom med alle andre sprog er det uden
betydning hvis der ikke er noget budskab. Derfor bør du som designer
have respekt for indholdet og forstå at du meget vel kan berige indholdet
men aldrig kan "designe" dig ud af et mangelfuldt eller ligegyldigt
budskab. Desværre kan man sagtens gøre det modsatte . Lige meget
hvor interessant en tekst er vil man ikke kunne holde ud at læse ret
længe hvis designeren har valgt gul tekst på en grøn baggrund.

Byggesten i grafisk design
Et grafisk design består af en række grundelementer og et sæt
kompositoriske principper for hvordan de kombineres. Elementerne er
de redskaber designeren har til rådighed. Elementerne har hver deres
egne egenskaber, formål og udtryk.

Elementer
Grundelementerne i design kan variere lidt afhængigt af medie og udtryk
men de mest almindelige er: Linjer, form, rum, proportion , farver,
tekstur og værdi. Man kan også argumentere for at dybte er et
grundelement, et design kan f.eks. indeholde flere lag, forgrund,
baggrund osv. Men grafisk design bliver næsten altid præsenteret på et
todimensionalt medie og dybte er derfor kun en illusion der skabes ved
hjælp af de øvrige elementer. Nogen vil også beskrive typografi som et
grundelement fordi det er så vigtigt kommunikativt element, men hvis
vi tænker over det er typografi rent visuelt blot linjer, form og rum. Her
følger en kort beskrivelse af hvert af grundelementerne.
Linjer:
Linjer kan være fede, tynde, korte, lange, lige eller kurvede men linjer
kan også være usynlige. Linjer kan bruges til at skabe figurer/form men
også til at forbinde eller adskille indhold tænk f.eks. på en tabel der har
vertikale kolonner og horisontale rækker adskilt af synlige eller usynlige
linjer. Endelig kan linjer bruges til bevæge beskuerens øje hen på fokusobjekter .
Form:
Forme eller figurer er skabt af linjer men de betragtes alligevel som et
separat element da de har deres helt egne attributter: En form kan være
geometrisk, organisk eller abstrakt. En geometriske form dannes ud fra
tre simple figurer Firkanten, trekanten og cirkelen. Forme kan bruges
til at gruppere, forbinde og adskille elementer eller til at skabe symboler.
Rum:
Rum er selve den todimensionale flade. Et rum kan være negativt eller
positivt. Det negative rum er tomt og kaldes ofte white space. De positive
rum er de områder hvor der er indhold. Det negative rum er måske det
bedste værktøj til at adskille indhold og skabe struktur og undervurderes
desværre alt for ofte.

Proportion:
Proportion eller størrelsesforskelle kan bruges til at skabe kontrast og
hierarki mellem elementer.
Farve:
Farver er et stærkt emotionelt visuelt element der kan bruges til at skabe
både kontrast og harmoni i et grafisk design. Farver kan optræde med
forskellige grader af lysstyrke, mætning og nuance. Nuancerne kan
desuden være "kolde" eller "varme".
Tekstur:
Teksturer refererer til materialet de grafiske designs bliver fremstillet
på f.eks. lærred, papir, metalplader eller stentavler. For webdesign er
teksturer et pseudoelement eller en illusion der skabes af de øvrige
elementer. Brugen af teksturer som baggrundselementer i webdesign
svinger meget efter trends og stilarter. I perioder er det teksturløse
minimalistiske designs der er de foretrukne i andre perioder er det de
dekorative stilarter med mange teksturer.
Værdi:
Værdi er kontrast i lysstyrke eller kontrasten mellem sort og hvid. En
høj kontrast kan bruges som en kompositorisk effekt til at skabe
spænding men også helt lavpraktisk til f.eks. at gøre en tekst let at læse.

Principper
Designelementerne bruges til at skabe hierarki, sammenhæng, balance,
rytme, harmoni, kontrast og bevægelse i et design eller et billede. Disse
discipliner kaldes ofte design-principper eller metoder men jeg synes
mønstre er et bedre ord for dem. Vi mennesker leder konstant efter
mønstre til at gruppere de visuelle indtryk vi modtager. Ved at kende
designelementernes egenskaber kan vi skabe et visuelt mønster og
derved øge modtagerens oplevelse og forståelse.
Det er f.eks. oplagt at bruge proportioner til at skabe hierarki. Tænk
f.eks. på en overskrift - den er altid større end resten af teksten.
Balance skabes i høj grad ved at bruge rum- og linje-elementerne.
Rytme kan opnås med alle elementerne ved at repetere deres placering
og udseende. Tænk på hvordan ens indhold på en webside ofte også
ser ens ud.
Kontrast kan bl.a. skabes med farve, værdi, størrelse og rum. Formålet
med kontrast er at skabe fokus på vigtige objekter eller indhold.

Gestaltlovene
Gestaltlovene er et enkelt men stærkt værktøj til at udvikle
designmønstre. Kort og godt er det et sæt regler for hvordan vi opfatter
elementer som sammenhængende. Gestaltlovene omfatter:
Loven om lighed: Elementer der ligner hinanden opfattes som
sammenhørende
Loven om forbundethed: Elementer der er forbundet opfattes som
sammenhørende
Loven om lukkethed: Elementer i samme ramme opfattes som
sammenhørende
Loven om nærhed: Elementer nær hinanden opfattes som sammenhørende
Du kan læse mere om gestaltlovene på:
http://www.nielsgamborg.dk/?p=gestaltlovene

UI design
I webdesign kaldes det funktionelle aspekt af designet UI design (User
Interface Design). De fleste websites har elementer der kræver
interaktion med brugeren. Det kunne være links, tekstbokse, dropdown
menuer og meget andet. Alle de funktionelle elementer på websiden
udgør til sammen brugerfladen.
Ligesom produktdesigneren, i eksemplet med radioen, må
webdesigneren arbejde på at gøre brugerfladen så intuitiv og tilgængelig
som muligt. Nøgleordene er Usabillity (brugervenlighed) og Accessibillity
(tilgængelighed). UI design drejer det sig ikke om at skabe et unikt
spændende design men derimod at implementere konventioner og
konsistens. Brugerflader der kræver instruktioner, tålmodighed eller
indforstået viden er en forhindring for bruger-oplevelsen og dermed
støj for kommunikationen.

Accessibillity er en vigtig del af webdesign-processen. Designeren må
være sikker på at websitet kan afvikles og betjenes korrekt på brugernes
forskellige platforme og at brugere med begrænset syn eller motoriske
evner også kan få adgang til indholdet. Hvis målgruppen for et website
er ældre mennesker vil det måske være hensigtsmæssigt at bruge høj
kontrast og store typer. Et andet eksempel på accessibillity kunne være
en webapplikation der viser opdateringer og ændringer i togtrafikken.
I så fald bør man nok sikre sig at interfacet er kan afvikles i
mobiltelefoners browsere, da mange af brugerne formodentlig vil være
på farten.
Herunder ses et website med et godt designet interface. Alle elementer er
placeret hvor man forventer dem og ens elementer er grupperet ved hjælp
af identisk typografi og farve.

Icons made by Stephen Hutchings from Flaticon.com

Udvikling af en visuel profil
Et billede siger mere en 1000 ord
En visuel profil er en slags signatur, hvor man med grafiske elementer
kommunikerer hvem man er og hvad man står for. Et firmalogo er f.eks.
en del af firmaets visuelle profil. Logoet er næsten aldrig lavet på
baggrund af tilfældigheder men en del af et nøje planlagt grafisk design.
Logoets funktion består i hurtigt at gøre modtageren opmærksom på
hvem man er. Ved at bruge enkle symboler kan modtageren hurtigt
afkode afsenderens identitet frem for at skulle læse hele firmanavnet.
En god visuel profil består ikke nødvendigvis af et fantastisk smukt eller
unikt design, men derimod af et design der effektivt signalerer hvem
afsenderen er. Logoerne herunder repræsenterer tre meget forskellige
brands. To af logoerne er suppleret med en såkaldt logotype (navnet
på brandet ofte med en unikt udviklet font).

Hvad fortæller disse logoer hver især, og med hvilke grafiske virkemidler?

Man siger at en visuel profil kan bestå af fem grafiske elementer og
logoet er et af dem. De øvrige elementer er logotype, typografi, farvevalg
og et såkaldt 5. element som er gennemgående genkendeligt dekorativt
element.

Kombination af logo, logotype, farve og typografi.

Mønsteret på paraplyen og kopperne
kaldes det 5. element.

De 5 grafiske elementer i den visuelle profil
Logo: letgenkendeligt symbol. der kan afkodes hurtigt
Logotype: Brand-navn (ofte med stiliserede eller unikke typer)
Typografi: Skrift til signatur-tekster. F.eks. slogans/taglines
Farver: Et farveskema til elementerne
Det 5. element: Mønster, linjer eller andre dekorative elementer.

Typografi
Typografien er et af den grafiske designers vigtigste værktøjer. Designskoler er opstået udelukkende på baggrund af typografi. Det mest
kendte eksempel er International typografisk stil (også kaldet Swiss Style)
som stort set er synonymt med Helvetica skrifttypen. Mange af de
typografiske termer fra trykte medier benyttes også i webdesign men
den store forskel består i at skærm-mediet kommer i mange forskellige
størrelser og opløsninger derfor bliver faste typografi-mål som points,
picas sjældent forbundet med web design. I stedet anvendes pixels,
procent og em som mål.

Typefaces
Typefaces, typer eller fonte er tegnsæt i et bestemt design. Et tegnsæt
indeholder typisk alfabetets bogstaver, tal, tegn osv. Fonte der findes i
flere variationer (kursiv, fed mm.) grupperes i såkaldte font families.
Fonte klassificeres ofte i to overordnede grupper, Serif og Sans Serif.
Serif fonte er fonte med fødder som f.eks Times New Roman eller
Georgia. Fødernes formål er at gøre teksen lettere at læse da de skaber
en imaginær baseline mellem de enkelte tegn. Serif fonte bruges ofte til
skabe et klassisk, romantisk eller formelt stiludtryk. Computerskærme
med lav opløsning egner sig ikke til at vise små Serif fonte men i vore
dage er skærmene så gode at man sagtens kan bruge Serif fonte i alle
størrelser.
Sans Serif fonte er uden fødder eksenpelvis Tahoma eller Verdana. Disse
fonte var oprindeligt de foretrukne til websider da de nemmere kunne
genereres i lave skærmopløsninger. Sans Serif's visuelle udtryk er:
Moderne, dynamisk eller minimalistisk.
Serif fonte:

Sans Serif fonte:

Web safe fonts
Du kan ikke bare vælge en hvilken som helst font family til et website
og være sikker på at brugeren kan se den. Det afhænger helt og holdent
af hvilke fonte brugeren har installeret. Der findes en lille håndfuld fonte
som man med stor sikkerhed kan regne med at brugeren har. Disse
fonte kaldes Websafe fonts og omfatter bl.a. Arial, Arial Black, Comic
Sans MS, Courier New, Georgia, Impact, Times New Roman, Trebuchet
MS, Verdana, Symbol og Webdings.
I andre tilfælde har næsten identiske fonte forskellige navne på
forskellige operativsystemer derfor kan det være en god ide at referere
til en eller flere fallback fonte.
body {font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;}
I CSS koden her er der angivet Tahoma til body elementet men denne font
er som default ikke installeret på Mac. Derfor angives den næsten identiske
Geneva som fallback. Hvis ingen af de to fonte er installeret er der endnu et
fallback der vælger en tilgængelig Sans Serif font.

Custom fonts
Der er forskellige teknikker til at embedde ikke-web-safe fonte. At
embedde vil sige at man angiver et link hvor brugerens browser kan
hente de fonte siden skal vises med. Det kan f.eks gøres ved hjælp af
CSS med @fontface eller med JavaScript. Af disse to metoder må
@fontface metoden betragtes som den mest moderne og semantiske.
Når man embedder en font skal man være opmærksom på at man
faktisk distribuerer fonten til brugeren. Derfor må man sikre sig en licens
til at embedde fonten. Heldigvis kan man downloade mange fonte gratis
eller meget billigt med de fornødne licenser f.eks. på
http://www.fontsquirrel.com/ . På fontsquirrel.com kan man også få
genereret @fontface CSS-koden og konvertere fonte hvilket desværre
er nødvendigt da forskellige browsere bruger forskellige formater.
På næste side kan du se CSS-koden til @fontface metoden.

/* Først deklareres et referance-navn (f.eks "SFont") og en url til fonten i flere
formater */
@font-face{
font-family: 'SFont';
src: url('SomeFont.eot');
src: url('SomeFont.eot?iefix') format('eot'),
url('SomeFont.woff') format('woff'),
url('SomeFont.ttf') format('truetype'),
url('SomeFont.svg#webfont') format('svg');
}
/*Nu kan vi benytte fonten hvor vi vil i CSS koden*/
h2{ font-family:'SFont';}

Som man kan se kræves der mange font-formater og en hel del CSSkode. Der findes dog et nemmere alternativ til @fontface: Googles
fontbibliotek. http://www.google.com/fonts her skal man blot indsætte
et link til et style sheet fra googles server og kan derefter bruge fonten
hvor man vil i sin CSS. Udvalget og kvaliteten af fonte er dog noget
begrænset.

Formatering af typografi
I dag er det almindelig praksis at formatere al typografi på websider ved
hjælp af eksterne stilskemaer kaldet Cascading Style Sheets (CSS).
Selvom man godt kan formatere HTML tags direkte i kildekoden er det
dog ikke særlig hensigtsmæssigt. Det skyldes dels at man med eksterne
CSS filer hurtigt kan lave grafiske ændringer på mange elementer
samtidig og dels på grund af et semantisk princip om at holde design
og indhold adskilt. Selvom browserne viser forskellige HTML tags med
forskellig typografi skal man ikke vælge tags ud fra et designperspektiv
men snarere vælge de tags der bedst passer til indholdet. Med andre
ord: Ønsker man mindre overskrifter bør man ikke ændre sine h1-tags
til h4 men derimod ændre fontstørrelse reglen for h1 i CSS-filen. Det er
også vigtigt at gøre sig klart at forskellige browsere og operativsystemer
ikke viser indholdet helt ens. Derfor bruger webdesignere ofte såkaldte
CSS resets til at nulstille standardvisningerne.
En populær CSS-nulstilling er "Eric Meyers CSS reset". Koden ensarter
elementer i forskellige browsere og formaterer HTML5 elementer så de kan
vises i ældre browsere. http://meyerweb.com/eric/tools/css/reset/

Formaterings-tips til tekst
Brug rigeligt white space (margin og padding)
Forøg line-height i brødteksten (gør både teksen pænere og lettere at læse)
Linjer bør max indeholde 75 anslag
Brug størrelse og font-weight til at fremhæve, gruppére og adskille elementer
Brug max 3 font families (nogen vil sige max 2)
Kombination af serif/sans serif til overskrift/brødtekst giver ofte et godt
resultat

Mit eget usle forsøg på at lave et Swiss Style design. Swiss Style var en
minimalistisk designbevægelse der opstod i den sene del af modernismen.
Hvor det vigtigste og ofte det eneste dekorative element var typografien.

Farvevalg
At udvælge et godt farveskema er ikke nemt. I mange år troede jeg selv
at det krævede kunstneriske evner som jeg ikke selv besad. Men siden
har jeg lært at man kan komme meget langt ved at tilegne sig lidt basal
viden om de farveteoretiske principper. Uden farveforståelse er det så
godt som umuligt at skabe et grafisk design. Der er mange aspekter af
farveteori men det vigtigste er at forstå hver enkelt farves betydning og
farvernes indbyrdes forhold.

Farvernes betydning:
Vi ved at mennesker er genetisk programmeret til at reagere på
bestemte farver som en slags overlevelsesmekanisme. Psykologen Jungs
studier peger også på at vi har en nedarvet kollektiv underbevidsthed
hvori vi kan have arketypiske betydninger af farverne lagret.
Det ville dog være at gå for langt at sige at hver farve har en ensidig
universel betydning eller signalværdi. Det er I høj grad subjektivt og ofte
også kulturelt betinget hvordan vi tolker og reagerer på en given farve.
Men hvis vi begrænser os til den vestlige verden kan vi på bagrund af
almindelige associationer og konventioner med nogen ret tillægge
farverne en række egenskaber eller mulige udtryk:
Rød kan f.eks. udtrykke: Energi, styrke, lidenskab, kærlighed, aggression,
drama, fare.
Orange kan f.eks. udtrykke: Kreativitet, entusiasme, lykke, progressivitet.
Gul kan f.eks. udtrykke: Glæde, lykke, energi, advarsler og
opmærksomhed.
Grøn kan f.eks. udtrykke: Harmoni, friskhed, sikkerhed.
Blå kan f.eks. udtrykke: Dybte, stabilitet, loyalitet, troværdighed,
autoritet, konservatisme.
Lilla kan f.eks. udtrykke: Værdighed, visdom, luksus, mystik, romantik,
religion.
Hvid kan f.eks. udtrykke: Renhed, uskyldighed, jomfruelighed.
Sort kan f.eks. udtrykke: Magt, elegance, ondskab, mystik.

Farvemodeller
En farve har tre parametre. Lysstyrke, nuance og mætning (value, hue,
saturation). Parametrene kan ændres ved at blande farverne. Når man
blander farver på et hvidt lærred bruger man en substraktiv blandings
teknik da resultatet bliver mørkere. Blander man derimod farvet lys
(som på PC -og TV -skærme) bruger man en additiv blandingsteknik hvor
farverne bliver lysere ved blanding.
I gennem historien har man udviklet farvemodeller med to formål:
At kunne skabe alle nuancer/mætninger ved at blande få primærfarver.
At kunne grupere farver efter relationer for at skabe kontrast.
Kunstnere har traditionelt betragtet rød, gul og blå som primære farver
(RYB-modellen). Men den additive RGB-model (rød, grøn, blå) og den
substraktive CMYK-model (cyan, magenta, gul, sort) er mere fysisk
korrekte og standarter i dag. Men vi bruger dog stadig hovedsagelig
RYB- modellen til at definere farvernes indbyrdes kontrastvirkninger.
Kunstneren Johannes Itten udviklede i 1950'erne et 12-delt farvehjul
baseret på RYB-modellen. Farvehjulet består af følgende farver:
Tre primærfarver (rød, gul og blå).
Tre sekundære farver der opnås ved at
blande 2 primærfarver (orange, grøn og
violet).
Seks tertiære farver som er blandinger af
1 primær og 1 sekundær farve.

Komplementær farver
Komlementær farven til en primær farve dannes ved at blande de to
øvrige primærfarver. Forholdet mellem en given farve og dens
komplementærfarve har skarp kontrast og derfor et vigtigt koncept i
design. Hvis vi trækker en lige linje fra en farve igennem midten af
farvehjulet kan vi finde komplementærfarven til en hvilken som helst
farve. Komplementærfarver i RYB-modellen er ikke 100% korrekte
kontraster til deres primære farver men de opleves faktisk sådan af
beskueren og skaber mere æstetiske kontraster end RGB-farvehjulets
fysisk mere korrekte kontrastfarver.

RGB modellen

Varme
nuancer

RGB Farvehjulet
Kolde
nuancer

Farvenuancer findes i
overgangen mellem to
primære farver. Ved at
tilsætte den tredje farve
ændrer vi ikke nuancen
men svækker derimod
mætningen og øger
lysstyrken.

RGB modellen er additiv fordi udgangspunktet er en sort pixel der bliver
oplyst ved at tilføre (addere) rødt, grønt og blåt lys. Ved at blande to
primære farver ændres farvenuancen og man får man en sekundær
farve (gul, cyan eller magenta). Når man kombinerer to eller tre
primærfarver I RGB modellen adderes deres lysstyrke. Derfor bliver de
sekundære farver lysere end primærfarverne. Maximum rød +
maximum grøn + maximum blå giver hvid.
Når alle tre farver blandes nedsættes mætningen eller renheden i
farverne til gengæld bliver farven lysere. Med andre ord for at gøre en
rød primærfarve lysere må vi kompromittere mætningen og tilsætte
grøn og blå.
Forestil dig primærfarverne som tre projektører der oplyser en mørk
scene. Herover til venstre kan man se hvad der sker når de blandes.
Hvis vi skruer ned for en eller flere af projektørerne ændrer vi
lysstyrken/værdien og kan dermed skabe mørkere farver. På den måde
kan vi skabe f.eks. grå med halv lysstyrke på alle projektørerne eller
brun med halv styrke rød, kvart styrke grøn og minimum styrke blå.
Komplementær farver i RGB-modellen er som sagt mere fysisk korrekte
da primærfarven adderet med komplementærfarven resulterer i 100%
hvid.

Temperatur
Nuancerne i farvehjulet betegnes også som varme og kolde. De varme
farver er rød, orange og gul og de kolde farver er cyan og blå. Magenta
og grøn er mere "neutrale" temperaturer.

CMYK modellen
I modsætning til RGB modellen er CMYK modellen en substraktiv model.
Når primærfarverne blandes bliver de mørkere i stedet for lysere. CMYK
bruges til print og primærfarverne er cyan, magenta og gul desuden
tilsættes en såkaldt keycolor (sort) til at regulere lysstyrken.

Farve kombinationer / Color Schemes
Ved hjælp af farvehjulet (RYB) kan vi nu lave nogen almindelige
farveskemaer. Før vi går i gang må vi vælge en dominerende grundfarve.
Grundfarven kan være hvilken som helst farve og er den farve der
danner grundlag for alle de andre farver i skemaet. For nemhedens
skyld bruger vi fuldt mættet rød. Et farveskema bruges både når man
udvikler en visuel profil og i UI design. Skemaet består som regel af 4-6
farver og bruges til alle primære design elementer.

Monokromt Farveskema

Monokromt skema.
Variationerne er
samme nuance som
grundfarven men
med forskellig
mætning/lysstyrke.

Et monokromt farveskema er et skema der består af en enkelt
farvenuance. Skemaet har kun kontrast i lysstyrke eller mætning.

Analogt Farveskema

Analogt farveskema.
Skemaet er suppleret
med lysstyrkevariationer

Et analogt farvetema består af en grund-nuance supleret med to andre
nuancer fordelt med ens afstand til grund-nuancen på farvehjulet. Alle
tre nuancer er på samme halvdel af hjulet hvilket skaber en harmonisk
og behagelig virkning. Skemaet har derfor ikke meget nuance-kontrast
og det kan derfor være en god idé at tilføje variationer af farverne med

kontrast i lysstyrke eller mætning.

Komplementært Farveskema

Komplimentært
farveskema
suppleret med
lysstyrke-variationer

Et skema der består af en nuance evt. i varierende lysstyrker/mætninger
samt dens komplementær-nuance evt. også i variationer. Grundet den
høje farvekontrast egner skemaet sig godt til at skabe opmærksomhed
men det kan virke voldsomt og trættende for øjnene. En løsning kunne
være at supplere skemaet med en neutral hvid eller grå baggrund til at
skabe luft mellem de voldsomme nuance-kontraster.

Triade Farveskema

Triade farveskema
suppleret med
variationer i
lystyrke/mætning

Et triade-farveskema er måske den mest udbredte og anvendelige
farvekombination. skemaet består af en grund-nuance og to
supplerende nuancer fordelt med samme afstand til
komplementærnuancen på hver side i farvehjulet. Triade-farveskemaet
er ikke så voldsomt som komplementær-skemaet men stadig med
væsentlig kontrast.

Dobbelt komplementært

I dette farveskama er
der to grundfarver
rød og orange
kombineret med
begge farvers
komplementærfarver

Det dobbelt komplementære farveskema består a to grund-nuancer
med lav indbyrdes kontrast samt begge disse nuances
komplementærfarver. Skemaet er svært at bruge på grund af dets
kompleksitet men giver en rig pallette af muligheder.

Tips til farvekombinationer
For alle farveskemaerne er der en dominerende grundfarve (undtagen
det dobbelt komplementære som har to). Grundfarven bliver ofte
suppleret af en variation I lysstyrke eller mætning og bør være den mest
anvendte af farverne i et design. Ofte er de supplerende nuancer også
i lyse og mørke varianter. Men husk jo mere komplekst skemaet bliver
jo sværere bliver set at sammensætte et godt design. Ofte opnås de
bedste resultater med ganske få farver.
I den endelige designprocess bliver det valgte farveskema gerne supleret
med en hvid/lysegrå farve til tekstbaggrund og en sort/mørkegrå farve
til selve brødteksten. Har du et mørk farve i dit farveskema kan du også
vælge hvid tekst på denne farve. Generelt bør du dog undgå helt sorte
baggrunde da de virker meget "tunge" brug i stedet en mørk grå.
Her er to gode værktøjer til nemt at skabe dine egne farveskemaer:
http://colorschemedesigner.com/
https://kuler.adobe.com/create/color-wheel/

På colorschemedesigner.com kan du nemt lave dine egne farveskemaer.

Farveskemaets signatur.
Farveskemaer er et af de mest ekspressive og kommunikative
designelementer. Derfor er det aldrig nok blot at udvikle et farvetema
der ser godt ud. Farvetemaet bør stemme overens med afsenderens
værdier, styrke relationen mellem afsender og modtager og bidrage til
at realisere den ønskede effekt. For at indfri de kriterier udvikles
farvetemaet ofte ud fra et såkaldt moodboard. Jeg kommer nærmere
ind på moodboards i kapitlet om udviklingstrin.

Hexadecimal farvenotering
RGB modellens farver kan noteres med med det 6 cifrede hexadecimale
system I webdesign benytter man bl.a. systemet til at angive
farveværdier i CSS. Systemet afsætter to cifre til hver af grundfarverne.
Det hexadecimale system muliggør 256 værdier (=8 bit) pr farve da hvert
ciffer ikke går fra 0 til 9 men derimod fra 0 til f. For f.eks. at notere hvid
skal man notere ff (=256) på både rød, grøn og blå, altså ffffff. Med CSS3
er det dog blevet muligt at angive RGB værdier med almindelige
trecifrede værdier.
Klassisk CSS syntax:
h1 {color: #ff0000;}

/*producerer rød*/

Ny CSS3 rgb syntax:
h1 {color rgb(255,0,0); }

/*producerer rød*/

Vi kan også specificere grader af gennemsigtighed med den nye syntax rgba
(red, green, blue, alpha) Alpha-værdier kan være mellem 0.0 = gennemsigtig
og 1 = opaque:
h1 {color rgba(255,0,0, 0.5); }

/*producerer halvt gennemsigtig rød*/

Layout og grids
Layout er et regelset for hvorledes elementer positioneres gruperes og
arrangeres I forhold til hinanden. Med andre ord er layoutet selve den
todimensionale struktur i et design. Et grafisk design er næsten altid
opdelt i sektioner eller blokke. Et website kan f.eks. indeholde følgende
blokke: Header, menu, artikel, sidebar og footer. Ligesom med farvevalg
og typografi kan layoutet have både et funktionelt og kompositorisk
aspekt. De funktionelle fordele ved et godt layout er indlysende. Det er
simpelthen nemmere for en bruger at finde det relevante indhold hvis
det er grupperet og forbundet. Et godt layout er essentielt for UI design.
Layoutets andet aspekt som jeg har valgt at kalde det kompositoriske
handler om at skabe fokus, balance og spænding og dermed styrke
budskabet og modtagerens oplevelse. Enhver fotograf ved at det samme
foto ofte kan fortælle to helt forskellige historier afhængigt af hvordan
det er beskåret.
Når vi ser på et billede (eller en tekst for den sags skyld) begynder vi
instinktivt, bevidst eller ubevidst, at tegne en slags indre landkort over
det vi ser. Vores hjerne søger konstant efter mønstre i de mange visuelle
indtryk den skal bearbejde. Det har billedkunstnere vidst lige siden
renæssancen og har derfor arbejdet med usynlige linjer eller rammer i
deres værker. Man udviklede matematiske regler som f.eks. det gyldne
snit og reglen om tredjedele og brugte disse regler som skabeloner for
billedkompositionen. Malerne placerede deres objekter I disse
skabeloner men skabte også kompositoriske linjer vha. karakterernes
synsfelt og bevægelsesretning samt lyskilders og skyggers retning. Ved
at benytte usynlige linjer og rammer kan maleren skabe fokus og lede
beskuerens øje hen på bestemte elementer I billedet.

Reglen om tredjedele
Herunder har jeg skændet to af de mest berømte moderne kunstværker
ved at dele dem op i tredjedele. Vi kan se at begge kunstnere har placeret
horisonten langs en horisontal delingslinje og grupperet objekterne i
rammerne. Bemærk også hvordan fokus-objekter er placeret nær de
punkter hvor linjerne mødes. Munch har desuden skabt diagonale linjer
vha. rækværkets perspektiv. De diagonale linjer giver en fornemmelse
af stress og peger tydeligvis imod en ukendt fare.

"La persistencia de la memoria",
Salvador Dali, 1931

"Skrik", Edvard Munch,
1893

Typografiske grids
Da masseproducerede aviser, tidsskrifter og magasiner blev populære
opstod der også behov for layout-skabeloner for disse medier. Sådanne
skabeloner bliver kaldt grids. Grids er består ofte af 12 vertikale moduler
fordi 12 lader sig dele med både 2, 3 og 4 kolonner eller spalter. Nogle
gridsystemer findes også i udgaver med 16 moduler. I webdesign har
det i mange år været almindeligt at benytte grid systemet fordelt på 960
pixels da 960 nemt kan deles med både 12 og 16. Standardskærmoplysningen indtil for få år siden var også 1024 pixels i bredten,
så 960 pixels var et godt format til disse skærme. I dag er et 960 pixels
design lige smalt nok til de fleste pc-skærmes format og opløsning og
for bredt til mobiler og tablets, så man er i højere grad gået over til mere
fleksible grids der tilpasser sig mediets format. Sådanne layouts kaldes
responsive layouts. Man kan sagtens bruge grids med responsive
layouts, kolonnerne skal blot defineres i procent I stedet for pixels.
Horisontale opdelinger I en grid kaldes flowlines. I webdesign har gridflowlines ikke den store betydning da de horisontale opdelinger i stedet
er mere dynamiske, baseret på indholdets mængde. Hvis du gerne vil
arbejde med en grid findes der mange HTML/CSS-grids som kan
downloades kvit og frit. Her er 3 gode eksempler:
Simple Grid http://thisisdallas.github.io/Simple-Grid/
Dead Simple Grid http://mourner.github.io/dead-simple-grid/
Bootstrap http://getbootstrap.com/

Responsive Layouts
Når du skriver et brev og sender det med posten så får modtageren
præcis det layout som du har lavet, Det forholder sig anderledes med
et website. Du kan ikke vide om brugeren ser dit website på en stor
desktop monitor med en opløsning på 1920x1080 pixels eller lille
smartphone med blot 320x480 pixels. Derfor kan det være en god idé
at udvikle et responsivt layout. Responsive layouts kræver først og
fremmest at du angiver CSS layoutværdier i procent frem for pixels.
Desuden kan du bruge max-width/max-height og min-width/min-height
properties. Lad prøve at lave et simpelt responsivt layout, først skal vi
kode en HTML-skabelon med vores blok-elementer:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1">
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all">
<title>My Responisive Layout</title>
</head>
<body>
<div id="wrapper">
<header>The Header</header>
<div id="leftContent">Content 1 Area</div>
<div id="rightContent">Content 2 Area</div>
<footer>The Footer</footer>
</div>
</body>
</html>

Bemærk viewport meta-tagget i head elementet. Det er nødvendigt at
angive disse scale-værdier fordi mange mobile devices browsere
automatisk zoomer ud. Vi kan nu lave en CSS fil som vi skal kalde
style.css. Vi starter med at nulstille nogen værdier:
/*reset margin and padding*/
html, body {
margin:0;
padding: 0;
}
/*Make sure old browsers displays our HTML5 tags as block elements*/
header, footer {
display: block;
}

Før vi går videre kan vi lige give de forskellige elementer en
baggrundsfarve så vi kan se forskel på dem i browseren.
#wrapper{
background: #bbb;
}
#leftContent{
background: #b55;
}
#rightContent{
background: #5b5;
}

Nu vil vi style vores #wrapper så den fylder næsten hele bredten på en
lille skærm, men ikke bliver for bred på en stor skærm. Vi centrerer den
også horisontalt med automatisk margin:
#wrapper{
background: #bbb;
font-size: 24px;
width: 98%;
max-width: 960px;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
}

Resultatet ser sådan ud på henholdsvis små og store skærme:

Nu vil vi have vores #leftContent og #rightContent divs til at være side
om side kun på store skærme. Det kan vi f.eks gøre ved at "floate" dem
og angive en bredte og en maximum bredte. Vi skal også angive en clear
property på footer elementet for at sikre os at den bliver under de
flydende elementer:

#leftContent{
background: #b55;
float: left;
width:100%;
max-width: 480px;
}
#rightContent{
background: #5b5;
float: left;
width:100%;
max-width: 480px;
}
footer {
clear: both;
}

Resultatet bliver at browservinduer bredere end 960 pixels viser
elementerne side om side.

Browservinduer under 480 pixels bredte giver også
et fint resultat.

Men for størrelser mellem 500 og 960 forhindrer elementernes maxwidth properties dem i at udnytte 100% af bredten. Det kan vi heldigvis
udbedre vha. media queries.

Media Queries
Media queries er en mulighed for at afvikle CSS afhængigt af om visse
konditioner er gældene. Ved at angive en minimum skærmbredte på
som kondition kan vi kode CSS regler der kun afvikles i når
skærmbredten er over 960 pixels. Vi kan vælge at have CSS media
queries i seperate filer men i dette eksempel vil vi bare bruge en og
samme CSS fil. Helt sidst i CSS koden sriver vi nu vores media query

sådan
her: and (min-width: 960px) {
@media screen
}

Nu skal vi flytte vores max-width propperties fra de to elementer og
sætte dem ind i vores media query. den færdige CSS fil ser sådan ud:
/*reset margin and padding*/
html, body {

margin:0;

padding: 0;}

/*Make sure old browsers displays our html5 tags as block elements*/
header, footer {

display: block;}

#wrapper{
background: #bbb;
font-size: 24px;
width: 98%;
max-width: 960px;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
}
#leftContent{
background: #b55;
float: left;
width:100%;
}
#rightContent{
background: #5b5;
float: left;
width:100%;
}
footer {
clear: both;
}
@media screen and (min-width: 960px) {
#leftContent {
max-width: 480px;
}
#rightContent{
max-width: 480px;
}
}

Mobile First
Metoden med at udvikle CSS for små skærme først og placere styling
for større skærme i media queries kaldes "mobile first" og betragtes
som regel som den nemmeste at arbejde med. Dog skal man være
opmærksom på at media queries ikke understøttes af Internet Explorer
8 og derunder. Hvis man ønsker support for disse ældre browsere må
det derfor anbefales at bruge "Desktop first" altså den omvendte model
hvor kun styling af små skærme placeres i media queries.

Device Detection
Media queries omfatter kun CSS men der kan opstå situationer hvor
man ønsker forskellig funktionalitet på forskellige devices. Det kunne
f.eks. være at man ønsker geolocation på smart phones og printer
funtionalitet på desktop computere. I så fald må man lave et program
der kan undersøge hvilket device brugeren anvender. Når en browser
sender en request til en server identificerer den sig med en User Agent
String, en tekststreng med informationer om bl.a. operativsystem og
browserversion. Ved hjælp af simpelt if statement kan man med et script
omdiregere brugeren til en mobil-version af siden. På
http://detectmobilebrowsers.com/ kan man finde mobile detection scripts
til enten som JavaScript eller som et af de almindelige serverside
programsprog. En af udfordringerne ved User Agent detection er at der
er så mange forskellige mobile devices og der kommer selvfølgelig hele
tiden nye versioner af deres respektive styresystemer. Hvis man absolut
må sikre sig at man får alle de rigtige userstings med i sit script kan man
overveje at gøre brug af WURFL Database API som en en database man
kan installere på en server. Ved hjælp af medfølgende software kan man
holde denne database opdateret med de nyeste User Agent Strings.
WURFL Databasen er gratis og kan hentes på
http://dbapi.scientiamobile.com/wiki/index.php/Main_Page
Der er dog også den simplere mulighed at tage udgangspunkt i
skærmbredten ligesom med media queries når man laver sit script som
i dette JavaScript eksempel:
var myWidth = 0;
if (typeof (window.innerWidth)== 'number'){ myWidth = window.innerWidth;} //modern browsers
else { myWidth = document.documentElement.clientWidth;}
if (myWidth<600) {document.write('Hello Small Screen User');}
else {document.write('hello Big Screen User');}

// IE8

Udviklingstrin i design
De fleste moderne udviklingsprocesser benytter sig af udviklingstrin,
prototyper eller iterationer. Idéen er at opdele processen i mindre dele
eller såkaldte icrements. Efter en del er udviklet testes eller evalueres
den. Bliver den godkendt forsætter man til næste udviklingstrin, hvis
ikke gentages det evaluerede trin igen. En af fordelene er at man meget
tidligt i arbejdsprocessen kan danne sig et overblik over det færdige
produkt og identificere mulige problemer. Her er et eksempel på mulige
trin i en designproces.

Det er ikke meningen at man skal bruge alle værktøjerne. Style Tiles er f.eks.
et alternativ til Mockups. Men du bør altid starte med et stykke papir og en
blyant. Og du bør altid teste og evaluere sammen med andre.

Ideation
Ideation er det første egentlige udviklingstrin i designprocessen. Selvom
der ofte er forudgående research og planlægning er det først i ideation
processen man begynder at tænke på design og layout. Ideation drejer
sig om lynhurtigt at få en masse idéer på bordet der skal ikke diskuteres
eller dvæles ved forslag. Derimod skal man blot brainstorme og skrive
en masse mulige idéer ned (altid med blyant og papir, da digitale
redskaber kan være forstyrrende for processen). Derefter følger en
eksklusionsproces hvor man så at sige skiller fårene fra bukkene og
vurderer de enkelte idéers kvalitet.

Sketching
Sketching er at skitsere layoutet med papir og
blyant. Det skal ikke være et minutiøst eller flot
resultat idéen er lynhurtigt at kortlægge layoutet.
Hvis de forskellige sider i på websitet skal have
forskellige layouts eller hvis layoutet skal tilpasse sig
flere medier må du lave flere skitser.
Sketching er udelukkende layout-orienteret og
omfatter derfor ikke valg af farver og typografi. Når
din skitse er færdig er det en god ide at præsentere
det for andre. Tag noter af deres reaktion og lyt til
evt. ændringsforslag. Husk at ændringer kan
foretages meget hurtigere i denne tidlige del af
processen.

Skitse / Sketch

Wireframing
Wireframes er præcise "blueprints" af layoutet.
Wireframes kan laves på papir eller med et grafisk
program, men det giver faktisk mest mening at kode
wireframes med HTML og CSS, fordi meget af koden
vil kunne genbruges i senere protyper eller måske
endda i det færdige produkt.
Når wireframe-processen er færdig skulle projektets
overordnede layout være på plads.
Wireframe

Moodboards og Style Tiles
Ind imellem kan det være svært at finde inspiration til et effektfuldt
farveskema eller andre designelementer. I sådanne tilfælde kan man
med held inddrage såkaldte moodboards I designprocessen.
Moodboards er et referenceværktøj , en slags opslagstavle med billeder,
farver typografi og andre grafiske idéer med fokus på visuel identitet
og emotionel kommunikation. Udviklingen af moodboards skal ikke
forveksles med sketching eller wireframing da et moodboard ikke skal
repræsentere et layout (positionering og alignment) men derimod
repræsentere det overordnede feel eller udtryk på et website eller for
en webkampagne. Forestil dig f.eks. at du skal lave et website for et

badehotel. Måske er et af hotellets sellingpoints en fantastisk havudsigt.
I så fald vil det være en god ide at skaffe en masse fotografier af
havudsigten I forskellige årstider og tidspunkter. Ud af disse fotos vælger
du måske de tre bedste. Et af en romantisk solnedgang, et af en solrig
sommerdag og et efterårsbillede med smukke blade på træerne foran
en mørkeblå horisont. For hver at billederne sampler du de
dominerende farver og kombinerer dem til et farveskema (de fleste
grafiske programmer har et eyedropper tool der kan sample farver fra
billeder). Desuden afprøver du farver og teksturer fra fotoet sammen
med forskellige typefaces og evt. eksisterende designelementer
(hotellets logo osv.) På den baggrund skaber du et muligt favetema og
grafisk udtryk for hver billedfil/moodboard. Resultatet af dine
anstrengelser samler du i 3 billedfiler der skal repræsentere 3
designforslag. Disse billedfiler kaldes style tiles. Du præsenterer dine
style tiles for hotellets PR-medarbejder og på baggrund af dennes
feedback kan du gå videre I designprocessen. Måske har feedbacken
resulteret i en kombination af to, eller alle tre style tiles eller måske
bliver de alle forkastet men det vigtige er at du (designeren) og
afsenderen nu har kan referere til konkrete eksempler frem for
abstrakte udtryk. I kommunikations-modellen i kapitel 1 skrev jeg om
støj. Style tiles kan være et godt værktøj til at reducere muligheden for
støj mellem afsender og medie.

Digital Mockup
En digital mockup er en billedfil af websitet lavet med et grafisk program
f.eks. PhotoShop. Billedfilen skal indeholde både design og layout. Idéen
er at have en visuel reference til det færdige produkt uden at behøve
at kode en HTML/CSS version. Med CSS3 er mange af de grafiske effekter
dog blevet så nemme at kode at det ofte er lige så hurtigt at lave en
prototype i HTML/CSS. Nu hvor responsive layouts er blevet amindelig
praksis vil en mock up fil heller ikke kunne give et fyldestgørende indtryk
af det færdige produkt. Men hvis designeren ikke har de store kodeevner kan en digital mock up stadig være et godt værktøj.

Funtionel prototype.
En funktionel prototype er en prototype der kan afvikles i en browser.
Den funktionelle prototype repræsenterer den komplette front end for
det færdige produkt og kodes i HTML og CSS evt. suplereret med

JavaScript funktionalitet. Idéen med den funtionelle prototype er at man
kan inkludere forskellige "states" af websitet f.eks. hover-effekter, popup-vinduer eller dropdown-elementer. Har man lavet et forudgående
wireframe-layout i HTML/CSS vil man kunne genbruge CSS layoutet i
den funktionelle prototype. Ligeledes vil meget af koden fra den
funktionelle prototype kunne genbruges i det færdige produkt.

"Færdigt" Produkt
Med det færdige eller endelige produkt menes det website der er klar
til launch, men det er sjældent at et website nogensinde bliver 100%
færdigt. Mange faktorer kan ændre sig med tiden så designet, skal
opdateres eller ændres. Det kunne være brugerne ændrer præferencer
eller at afsenderen lancerer en ny profil men selve webmediets udvikling
kan også ændre sig så det påvirker kravene til design. Et eksempel på
det sidste er det øgede antal webbrugere med smartphones eller tablets.
Nogen udviklingsmodeller betragter derfor det "færdige" produkt som
blot endnu en prototype i udviklingen som konstant testes og
genudvikles.

Design Manual
Et design manual er blot en dokumentation over designet. En afsenders
visuelle identitet er typisk gennemgående i brevpapir
kampagneplakater, bannere, websites osv. Ofte er der mange
mennesker involveret i at fremstille alle disse medier. Derfor bør al
designudvikling dokumenteres. Behovet for designdokumentation er
også vigtig hvis en anden designer eller designbureau senere skal
opdatere et website eller udvikle nye designs. Et design manual for et
website bør indeholde beskrivelse af alle designelementerne i den
visuelle profil samt links til, eller emdedding af, alle typografier, billedfiler
osv.

Test
Stort set alle udviklingsmodeller for webdesign kræver tests. Tests af UI
designet kaldes userbillity tests. Der findes bureauer der har
specialiceret sig userbillity tests udført i laboratorier med dyrt teknisk
udstyr som registrere testbrugernes reaktioner og adfærd, men
userbillity tests kan sagtens udføres helt lavpraktisk. Det kræver blot

lidt tålmodighed og 5-8 test-brugere fra målgruppen. Lad dem prøve
din interface-prototype og giv dem evt. forskellige navigationsopgaver.
Bed dem beskrive hvad de gør undervejs i testen og noter det ned. Pas
på ikke at lede eller påvirke deres handlingsmønster men hjælp dem
på vej hvis de går i stå. Bagefter sammenligner du noterne fra alle tests,
hvis flere testpersoner har oplevet de samme problemer kunne noget
tyde på at interfacet bør designes om.
Tests af den kommunikative del af designet er lidt mere kompliceret.
Det er vigtigt at den visuelle identitet kommunikerer afsenderens
værdier og at budskabet opfattes som tilsigtet. Reklamebureauer
arbejder også med testbrugere f.eks. i form af fokusgrupper men også
med såkaldte segmenterings-værktøjer. Segmenteringsværktøjer er
baseret på sociologisk forskning og opdeler befolkningen i homogene
grupper (segementer). Hvert segment kendetegnes ved en række
værdisæt eller præferencer. Jo mere kendskab man har til målgruppens
segmentære tilhørsforhold jo nemmere er det at udvikle det
kommunikative design. Blandt populære segmenteringsværktøjer kan
nævnes Gallup Kompas og Minerva Modellen.

Benchmarking
Benchmarking er en særdeles effektiv og billig teknik der bruges inden
for mange fagområder f.eks. ledelse, produktudvikling og markedsføring
så teknikken kan selvfølgelig også bruges i designudvikling.
Benchmarking består groft sagt i at kopiere en succesfuld konkurrent,
en såkaldt High Performer. Ved at analysere en eller flere High Performer
modeller kan man hurtigt få et overblik over hvad der "virker" i forhold
til en given målgruppe. Man skal dog være opmærksomme på at en
benchmarker aldrig vil kunne positioneresig som unik eller blive
nummer et da High Performeren jo allerede har denne position. Der er
mange eksempler på plagiat i grafisk design og det bliver sjældent
opfattet positivt men man kan sagtens kopiere udtryk, stilarter og bruge
andres erfaringer. Der er ingen grund til at udføre et arbejde der allerede
er lavet.

Billedsprog og stil
Der findes mange forskellige grafiske stilarter. Stilarterne har ofte
indbyggede budskaber eller appelerer til bestemte segmenter. Ved at
lade sig inspirere af en stilart der har inbyggede signaler kan man
optimere kommunikationen og understrege de værdier man ønsker at
formidle. Rent kompositorisk kan det også være fordel at finde
inspiration i en grafisk stilart eller kunstnerisk isme. På den måde får
du opstillet nogle rammer og retningslinier for dit arbejde.

Screenshot fra Prada's "Candy" productline. Billedet er i høj grad inspireret
af 1920'ernes Art Deco.
Grænsen mellem kunst og grafisk design kan være hårfin. F.eks. taler
man om plakatkunst som en kunstart og da LP covers var tidens hotte
medie i 60'erne og 70'erne var de i høj grad stilskabene. Kunsteriske
evner kan være en fordel for webdesigneren men ikke en nødvendighed.
De bedste grafiske designere er ikke nødvendigvis store kunstnere, men
derimod fagfolk som forstår at udvikle et billedsprog der kan bidrage
til brugeroplevelsen. I eksemplet overfor er det ikke tilfældigt at Prada's
designere har valgt at lade sig inspirere af Art Deco. Stilarten signalerer
modernitet, luksus og elegance -givetvis associationer producenten
ønsker skabe i omkring produktet. På de følgende sider kan man se en
oversigt over toneangivende stilarter og ismer i nyere kunst, design,
mode arkitektur osv.

Historisk oversigt over stilarter
Her er en ultra kompakt oversigt over moderne kunst, mode
arkitektur og andre strømninger som har påvirket grafisk design.
1870 Impresionisme
Post-impresionisme

Lys, divisionisme/pointillisme og "hurtige"
gengivelser af intryk. Kunstneren skildrer en
stemning.
Monet, Degas, Renoir, Cézanne, van Gogh.

Symbolisme

Dyrkelse af mystik, modpol til realismen.
Revitalisering af romatikens mytedyrkelse.
Moreau, Klimt , Böcklin, Munch.

Art Nouveau/

Dekorative ornamenter.
I modsætning til
impresionismen bruges ofte
klart optrukne linjer. Art
Nouveau var omkring 1900 den
foretrukne illustrationsstil i
tidens trykte massemedier.
Blomster og smukke kvinder
1
udgør ofte motiverne.
Mucha, Klimt, Beardsley, Toulouse-Lautrec.

Jugendstil

Fauvisme

Vild og frodig brug af mættede farver skaber et
næsten dyrisk skildring af motiverne.
Matisse, Derain.

Ekspressionisme

Kunstneren udtrykker sig subjektivt i stedet for
blot at skildre en stemning.
Munch, Kandinsky, Nolde

Kubisme

Kubismen er måske
modernismens mest
repræsentive bevægelse fordi
den introducerer konceptet
om at alle former kan skabes af
primitive figurer.
Picasso, Léger, Gleizes, Braque.

1900

2

1910

Futurisme

Fascination af dynamik, teknologi og tempo.
Motiverne er ofte i bevægelse. futuristerne
experimenterede meget med grafiske teknikker
så som divisionisme. Repræsentanter for
italiensk futuristisk billedkunst er bl.a: Balla,
Boccioni, Carrà. Den russike retning bestod af
brødrene Burliuk, Natalia Goncharova m.fl.

Konstruktivisme

Den russiske revolutions
billedside. Slagkraftig
kunst med formål og
funtion. Konstruktivismen
har sat kraftigt præg på
3
moderne grafisk design og
arkitektur, ikke blot visuelt men også principielt.
Rodchenko, Lissitzky

Dadaisme
1920

Modernistisk design/
Bauhaus

Dadaismen adskiller sig væsentligt fra alle andre
modernistiske ismer. Bevægelsen afviste alle
æstetiske principper og etablerede definitioner i
kunst og design. Dadaistisk kunst har derfor ikke
andre stilmæssige karakteristika end at alle
regler brydes og at kunsteren arbejder bevidst
på at skabe en kaotisk og ulogisk komposition.
Bauhaus er en tysk skole for akitektur kunst og
design grundlagt af Walter Gropius. Store
modernistiske kunstnere som Kandinsky og Klee
var tilknyttet skolen som perfektionerede
funktionelle idéer fra konstruktivismen men med
et endnu mere minimalisk udtryk. Skolen blev
grundlagt 1919 i Weimar men flyttede senere til
Dessau. Studerende blev optaget som såkaldte
"lærlinge" da tanken var at arkitektur og
formgivning kunne læres som et håndværk. I
1933 flyttede skolen til Berlin men allerede året
efter blev den nedlagt af nazisterne der
betragtede skolen som kommunistisk. I 1937
grundlagde en af undeviserne László MoholyNagy "New Bauhaus" i Chicago der eksisterer
den dag i dag under navnet "IIT Institute of
Design".

Art Deco

4
Syrealisme

1940
Art Concret /
Abstract
Expresionism/
Art Informel

Filmkunst/
Film Noir

Art Deco er en apolitisk, elegant og moderne
stilart med fokus på æstetisk frem for at sætte
en dagsorden. Stilen appelerede i høj grad til det
moderne bymenneskes verdensbillede og har
derfor præget storby-arkitektur, mode og
interiør-design. Art Deco moderniserer visuelle
koncepter fra Art Nouveau med brug af
geometriske figurer, men er også inspireret af
historisk oldtids kunst. Cassandre, de Lempicka.
Syrealismen er inspireret af Freuds teorier om
underbevisthed og drømme. Surealisterne
arbejdede med at billedgøre drømme ved at
fordreje realistiske motiver og placere dem i
ulogiske sammenhænge. Dali, Magritte.
I den sen-modernistiske periode opstår
foskellige abstrakte retninger. I konkret kunst
repræsenterer figurerne ikke noget virkeligt
motiv. Kunstneren frigør udtrykket fra alle
former for symbolisme eller referencer. Abstrakt
Expresionisme har sin oprindelse i USA. Selve
skabelsen af værket var ofte lige så ekspresivt
som værket selv. Max Bill, Pollock, Tobey,
Vasarely.
40'erne og 50érne er filmskabernes æra.
Hitchcock, Fellini, Welles og Bergman løfter
filmmediet til nye højder. Filminstruktørernes
billedkompositioner inspirerer også grafiske
medier. Især tegneserie-albums.

RTW/Fashion Weeks

Modeindustrien introducerer Fashion Weeks til
promovering af industrielt fremstillet tøj. Et
opnåeligt alternativ til Couture for
efterkigstidens vosende middelklasse.

Swiss Style/

Grafisk design med sans serif typografi og grids
som næsten de eneste elementer. Stilarten er
minimalistisk og ren men designerne bruger
eksteme kontraster i typografiens proportioner
og roterer ofte grid-systemet.

1950

Typograhic Style

Pop Art
1960

Forbrugssamfundets overflodsprodukter: Tegneserier, popkultur
og reklamer udgør motiverne.
Warhol, Rauchenberg.
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Moderne mode

Mary Quant. Moden bliver ungdommens.

Happenings/

Californien og London bliver kulturcentre.

Psykedelisk kunst/

Ugdomskulturen bliver den toneangivende.

Fluxus

Yoko Ono, “øjeblikskunst”.

Minimalisme

Minimalistisk kunst og design er reduceret til det
abosolutte minimum. Bevægelsen har haft stor
indflydelse på moderne møbelarkitektur. The
Beatles' “White Album” er et af de bedste
eksempler på
minimalistisk grafisk
design. 1970'ernes
minimalisme er bl.a.
inspireret af asiatisk Zen6
filosofi.
McCracken, Baer, Judd, Martin, Stella,

1970

Postmodernismen er en overordnet bevægelse der afløser
modernistisk tænkning i løbet af 70'erne. Den er et kritisk opgør med
modernismens tro på universelle svar, fællesskab og fremskridt.
Mange kunstnere og designere forkaster modernismens grids og
absolutte regler. Postmodernismen hævder ikke at have nogen
sandheder eller idealer. I stedet kaster kunstnerne sig over alt fra
retrodyrkelse til ironi, karikatur, sci fi osv. Anything goes. LP covers,
tidens hotte medie, bliver et af de progressive designeres foretrukne
"canvas".
Super Realisme

Kunstnerne arbejder minutiøst med
reflektioner, højlys og detaljer for at skabe
fotorealistiske billeder. Bl.a vha. airbrushteknikker. I ekstrem realismen forvrænges
proportionerne for at skabe en "ekstrem"
karikeret virkelighed .

Punk/graffitti

Absolut afvisning af alle politiske, sociale og
kulturelle normer, konventioner og
tilhørsforhold. Punkbevægelsen havde blot en
enkelt filosofi: "No Future". Alligevel udviklede
punkmiljøet et særdeles stærkt visuelt udtryk der
lige siden har inspireret modeskabere, filmfolk
og designere.

Reggae/

Urban ghettokunst. 60'ernes borgerettigheds
bevægelser har resulteret i en styrket
afroamerikansk kulturidentitet der danner
grundlag for film og street art og senere Hip Hop
og musikvideokultur.

Blaxploitation/

1980

Neo Ekspresionisme

Neo Ekspresionismen er en revitalisering af de
ekspresive retninger som modreaktion på
minimalismen.

New Wave/

Politisk apati. Modreaktion på
punkens afvisning af æstetik.
Dyrkelse af individ, mode og
popkultur. 80'er moden blandede
punk med romantikens æstetik,
dog uden naturdyrkelsen.

Post Punk

Digital Art

1990

Postmoderne Sci Fi/
Fantasy

Romantikkens mytedyrkelse genopfindes også i
nye medier. Video, videospil og computergrafik.
Japansk Animé/Manga bliver populært i vesten.

Retro Futurisme/

Steam Punk rumskibe i viktoriansk design.

Conceptual art/

Laser-installationer , døde dyr, maskiner osv.

Installationskunst

Mashup/ Remix

Designere adopterer Grunge og Mashup fra
musikscenen og arbejder digitalt
med iturevne lag, stencils og rå
teksturer.

Flat UI Design

Tilbagevenden til minmalisme og
funtionalisme i webdesign.

Grunge
2000
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1. Paul Émile Berthon, Plakat 1898
2. Fernand Léger, La couseuse 1909-1910
3. Alexander Rodchenko, Plakat 1925
4. Tamara de Lempicka, Young Girl in a Green Dress, 1929
5. Andy Warhol, Campbell's Soup Cans 1962
6. Jo Baer, untitled works from 1966-1980
7. Patrick Nagel, Album cover, 1982
8. Frank Shepard Fairey, Poster 2008

Multimedie-indhold
Webmediet er et ikke ét medie. Alle medietyper der kan produceres
som, eller koverteres til, digitale formater kan transmiteres via
internetprotekoller. Det betyder dog ikke at alle medietyper eller
formater er lige velegnede til webmediet. Nogle medietyper kan
integreres og afvikles direkte i HTML, andre kræver at brugeren har
plug-ins installeret og nogle medietyper kan kun downloades via
browseren og må derefter åbnes med software på brugerens platform.

Tekst i HTML format
Ren HTML-tekst er det bedst understøttede og mest tilgængelige medie
på internettet. Tekst kan indexeres af søgemaskiner, oversættes til andre
sprog af browsere og folk med nedsat synsevne kan få teksten
formateret med høj kontrast eller læst op af skærmlæser-software.
Ønsker man af tiltække trafik igennem søgemaskiner (retorisk
forudsætning) må man også give søgemaskinerne nyttig og meningsfuld
information og det gøres bedst ved hjælp af tekst formateret i semantisk
HTML.

JavaScript
JavaScript er egentlig ikke en medietype men programkode som er
designet specielt til web-browsere. Med JavaScript kan man generere

og manipulere HTML elementer. Man kan sagtens kode et komplet
website med JavaScript men det kan ikke anbefales da søgemaskiner
normalt ikke afvikler JavaScript. Til gengæld er JavaScript meget nyttigt
til at generere små UI-beskeder der kan dukke op f.eks. hvis brugeren
indtaster data i en webform. JavaScript kan også bruges til at ændre
style-attributter på elementer. Når du f.eks ser elementer fade eller
"glide" ind og ud på et website er det som regel lavet med JavaScript.

Bitmap-grafik og foto
Bitmap-grafik er grafik der består af pixels som f.eks fotografier. Bitmapgrafik er godt understøttet af webbrowsere så længe man benytter
formaterne: GIF, JPEG eller PNG. Andre formater som TIFF, BMP og
TARGA kan ikke bruges direkte på websider. Bitmap kan bruges på flere
måder i HTML. Bitmap filer som er en del af indholdet på en side bør
integreres med img tags i HTML koden og bør have alternativ tekst (alt
attributter). Bitmap-elementer som er dekorative eller indgår som en
del af et interface (knapper osv.) bør som regel specificeres med CSS.
Store bitmap-filer kan påvirke en sides load time og dermed skade
brugeroplevelsen derfor skal man altid være opmærksom på bitmapfilernes størelse og evt. komprimere dem. Man kan også begrænse
filstørelserne ved at reducere dimensionerne på billederne til et 1:1
forhold, dog skal man tænke på at brugeren kan zoome ind, hvilket
resulterer i pixelerere bitmapbilleder. Derfor vælger mange designere
en billedopløsning i dobbelt størrelse hvilket også giver et flottere
resultat på de såkaldte retina-skærme.
GIF er et 8 bits format der bruger en indexeret pallette med 256 farver 100%
transparente pixels er understøttet. GIF-formatet kan som det eneste webbitmap format indeholde animationer.
JPEG (jpg) er et true color format der egner sig særlig godt til fotografier.
JPEG billeder kan ofte komprimeres til en meget lille filstørelse uden synligt
tab. Dog er komprimeringen ikke tabsløs og man bør derfor altid prøve sig
frem når man komprimerer et JPEG billede. Transparante pixels understøttes
ikke.
PNG-formatet findes både som 8 bit indexeret format ligesom GIF, men også
i true color format. PNG kan komprimeres tabsløst og understøtter både
transparente og delvis transparente pixels. til gengæld kan PNG billeder med
mange farver resultere i relativt store filstørrelser.

Vektor-grafik
Med den nye HTML5 standard kan vektor-grafik benyttes direkte i img
tags, eller som CSS background-image forudsat at man bruger SVG
formatet. Vektor-grafik er i modsætning til bitmap ikke opbygget at pixels
men af linjer og kurver derfor kan vektor grafik skaleres uendeligt uden
tab. Canvas elementer i HTML5 kan også gengive vektor-grafik skabt 100%
dynamisk med scripting.

Lyd og video
Indtil for få år siden kunne lyd og video kun embeddes på websider ved
hjælp af plug-ins som f.eks Flash, Quicktime, Silverlight osv. Men i med
de nye audio og video tags kan vi integrere a/v medier direkte i HTML.
Desværre er der ikke helt enighed mellem browserudviklerne om hvilke
a/v formater der bør understøttes og derfor er vi indtil videre nødt til at
integrere a/v filerne i flere formater. Et audio/video tag returnerer en
række såkaldte medie events til browseren når en lyd eller en video
loades, afspilles, stoppes osv. Derfor kan vi med relativ simpel JavaScript
kode implementere alle tænkelige funtionaliteter for a/v medier på et
website.

3D-grafik og spil
Spil med simpel grafik kan også kodes i HTML5/JavaScript og dermed
afvikles direkte i en browser uden brug af plug-ins men for mere
avaranceret grafik benytter spiludviklere stadig externe programmer
og game-engines f.eks. Flash til 2D spil og Unity til 3D spil.

Ordforklaring
Her følger en forståelig forklaring på nogle af de almindelige fagudtryk
inden for webdesign.
Accessibillity: Term der beskriver tilgængeligheden på et brugerinterface.
Actionscript: Programkode til Flash. Actionscripts kodes enten i Adobe
Flash eller en standard text editor. For at koden kan afvikles på
brugerens pc skal den kompileres til en fil af SWF-format. Formatet kan
kun afvikles hvis brugeren har Flash Player installeret (se også Flash).
AJAX: Asynchronous JavaScript and XML. Programkode der henter
inhold til browseren uafhængigt af at genindlæse websitet. AJAX bruges
loade billeder, produktbeskrivelser og lign. fra en database eller en fil.
API: Progamkode udviklet til at integrere tjenester eller funktionalitet
fra eksterne udviklere. Når du f.eks. embedder en Youtube-video eller
et Google-map på dit website benytter du disse tjenesters API.
ASP / ASPX / ASP.NET: (Active Server Pages) Programode der afvikles
på en windows webserver og genererer HTML-kode til browseren.
Klassisk ASP er et simpelt lineært programmeringssprog hvorimod
ASP.Net (også kaldet ASPX) gør brug af moderne objekt orienterede
programmeringssprog som f.eks. C#. Teknologierne er såkaldte server
side sripting som typisk bruges hvis der skal skal være skiftende
dynamisk indhold på et website. F.eks. kan man lave et ASP-script der
viser forskellige versioner af en side afhængigt af om brugeren er logget
på eller ej.
Back-end: Det underliggende lag for et website f.eks. database
administration hvor administratoreren kan organisere og publicere
indhold (se også Front-end).
Bitmap-billeder: Fotos og grafik der udgøres af mange små farvede

punkter (pixels), f.eks. filformaterne jpg, gif og png.
Blok-elementer: Elementer på et website f.eks div, pragraph (p), section,
headings osv. modsat inline-elementer udgør disse elementer en samlet
blok eller indeling (se også inline-elementer).
Brødtekst: Den gennemgående typografi på siden:
CMS-system: Content Management System. Website med et grafisk
kontrolpanel der kan betjenes af administratoren eller en gruppe
redaktører.
CMYK: Farveskala der består af blandinger af cyan, margenta, gul og
sort. Bruges til tryk. Se også RGB og RYB.
CSS: Cascading Style Sheets: Filformat der kan integreres i HTML. Med
CSS kan man definere regler for farver, typografi mm.
DOM: (Document Object Model) Alle ellementerne i et browservindue
inklusiv selve den side der bliver vist.
DPI: Dots Per Inch. Refererer til et billedes opløsing i forhold til antal
billedpunkter pr. tomme. Man bruger ikke tommer som målestok til
webdesign, da billedstørelsen afhænger af brugerens skærmstørrelse
og opløsning. Standardopløsningen for billeder til computerskærme er
72 dpi.
EM: Målestok for fonte. Em er relativ til brugens valgte fontstørrelse.
Hvis du angiver en fontstørrelse til f.eks. 0.9 em bliver brugerens
standardfont i browseren reduceret med 10 %.
Flash: Filformat der f.eks. kan afvikle multimedieindhold i en browser
hvis brugeren har Flashplayer instaleret. Flash bruges ofte til at integrere
vektorgrafik, animationer, film og lyd på websites.(Se også Actionscript).

Floating: Med floating angiver man om et grafisk element skal flyde
f.eks. til venstre således at elementet ligger sig op af venstre kant og
efterfølgende elementer optager evt. ledig plads til højre.
Fonte/Typer/Typefaces: Skrifttyper f.eks. Times New Roman eller
Helvetica. Hver enkelt font kan have fed- eller itallic-varianter men det
er stadig den samme font.
FTP: File Transfer Protecol. Protekol til upload af data til server.
Footer: Gennemgående element nederst på siden.
Front-end: Det interface på et website som præsenteres for brugeren.
Grid: Felter og retningslinjer for en sides layout.
Header/hoved: Gennemgående element øverst på dokumenter eller
sider.
HTML: Hyper Text Markup Language: Den kode internetbrowsere
læser. Alle websites er enten kodet i HTML, eller består af scripts der
genererer HTML.
HTTP: Hyper Text Transfer Protecol: Protekol til overførsel af HTML
mellem server og bruger.
Indexerede farver: Foruddefineret farvepallette der bruges til en 8 bits
billedfil og er lagret i selve filen.
Inline-elementer: Del-elementer på et website f.eks billeder og spantags. Inline elementer kan ikke indeholde blok-elementer.
Java / JSP: Objectorienteret programmerings sprog. Java er Open Source
og bruges til server side programmering. Java må ikke forveksles med
JavaScript.

JavaScript: Programkode der afvikles på brugerens pc via
internetbrowseren. Med JavaScript har man mulighed for at interagere
med alle DOM elementerne i browseren. JavaScript har intet at gøre
med Java.
jQuery: Et stort bibliotek af JavaScript-funktioner samlet i en kompakt
fil. Hvis en udvikler linker til jQuery i sin HTML-kode har han/hun nem
adgang til avaranceret funktionalitet.
Kerning / Letter Spacing / Tracking: Størelsen af mellemrum mellem
de enkelte bogstaver. Kerning bruges til at få teksten til at fremstå mere
harmonisk end tekst med ens mellemrum mellem alle tegn.
Logo og logotype: Logoet er det grafiske symbol der identificerer
afsenderen. Logotypen er den skrifttype man evt. suplerer logoet med.
Padding / Margin: Padding er mellemrum mellem et elements indhold
og elementets kant. Margin er mellemrum omkring selve elementerne.
PHP: PHP er (ligesom ASP) programkode der kan afvikles på serveren
og genererer HTML til brugerens browser. PHP er det met udbredte og
populærere serverside sprog.
Positioning: (absolute, fixed, relative eller static) CSS propperties for
hvorledes blok-elementer skal "fastgørers" på en webside.
Raster: Billedpunkter. Se også under Bitmap-billeder.
RGB: Farveskala bestående af rød, grøn og blå. Denne farveskala bruges,
modsat CMYK, til skærme. RGB angives ofte i webdesign med
hexadecimale tal (0-F) med to cifre for hver farve der muligør alle
webunderstøttede farvekombinationer med kun 6 cifre.
RYB: Farveskala bestående af rød, gul og blå. RYB-modellen bruges ikke
rent teknisk til at blande farver men er en bedre kunsterisk reference

når man skal afgøre farvers inbyrdes relationer.
Responsive/adaptive layout: Et interface-layout der tilpasses
skærmens størrelse.
Sans Serif-font: Font uden fødder f.eks. Arial eller Helvetica.
Semantics: Semantik omhandler mening og struktur. Semantik opnås
bl.a. ved at indsætte inhold i relevante HTML tags.
Serif-font: Font med fødder f.eks. Times, Courier eller Century.
Server Side Scripting / Client Side Sripting: Nogle
webprogrammeringssprog afvikles på serveren f.eks. PHP og ASP, andre
afvikles på brugens pc (client) f.eks. Javascript og Actionscript.
SEO: (Search Engine Optimization) Opbyggelse af et websites rangering
i søgemaskiner. SEO opnås bl.a. ved god semantik, relevant, hyppigt
opdateret inhold og opbyggelse af "kvalitets links".
Tekstformatering: Hvordan teksten er arrangeret f.eks højrestillet,
centreret, margen, spalter og lign.
Tekstjustering: Tekstjustering bruges meget i aviser og fordeler ordene
i en line således at linien både har fast forkant og bagkant.
Teksturer: Mønstre eller strukturer der f.eks. udgør
baggrundselementer.
Transparency / Opacity / Alpha: Begreber til angivelse af elementers
grad af gennemsigtighed.
Usabillity: Beskivelse af brugervenligheden på et website.

Vektorgrafik: Modsat bitmapgrafik består vektorgrafik ikke af
billedpunkter men af kurver.
W3C: forkortelse af World Wide Web Consortium. Det er denne
organisation der udvikler og varetager webstandarderne.
Web Safe Fonts: Nogle få standardfonte som man kan regne med er
understøttet på de fleste platforme.
Wrapper/Container: Betegnelser for et overordnet blokelement der
danner ramme om øvrige elementer.
WYSIWYG: Forkortelse af frasen: “What You See Is What You Get”. en
wysiwyg er det grafiske brugerinterface i et CMS-system, hvor man
skriver inholdet til siderne.
XML: Extended Markup Language: XML er strukturerede datafiler hvor
indholdet er indlejret i tags hvert tag kan indeholde child-tags. XML kan
bruges ligesom databaser.

Index:
Indexet er under udvikling

