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Opgaven

Design og skabelse af website til maler
og skrotkunstner Ole Møgelby. Websitet skal virke som en oversigt af Oles
værker og som en informationsside.

Programvalg

Af programmer har jeg brugt Photoshop til layout, Illustrator til flowchart
og skelet, og til sidst DreamWeaver til
opsætning af sitet.

Komposition og layout

Ole og jeg blev enige om at de fleste
bruger tablets efterhånden, og da jeg
ikke har kompetencerne til at lave en
responsiv side, valgte jeg at lave siden
i 800x600 px, for at holde den smal og
lav nok til at harmonere på en tablet.

Arbejdsprocessen

Lavede layout i Photoshop efter brainstorm med Ole om hvilke elementer
han ønskede på sit website. Der blev
fundet frem til at websitet skal indeholde en index-side og fire undersider.
Billeder og logo sørgede Ole for, så jeg
startede med at lave layout i Photoshop.
Da Ole var tilfreds med layoutet, kunne
jeg lave skelettet og flowchartet. Derefter kunne jeg lave css-reglerne for
de forskellige elementer, som ikke er at
finde på skelettet og til sidst sætte sitet
op i DreamWeaver. Til slut blev sitet uploadet på www.olemogelby.com.

Brugervenlighed
og browserkompatibilitet

Sitet er meget simpelt at navigere
rundt, hvilket gør det meget overskueligt. Ole ville gerne have et informativt
website frem for alt for meget ’lir’. Det
synes jeg er opnået godt. Siderne med
gallerierne er også meget overskuelige
i og med at man kan se alle billeder på
siden og efter at åbne et af billederne
kan man trykke videre uden at skulle
lukke hvert billede ned.
Websitet er kompatibelt med Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla
Firefox, hvor sitet virker upåklageligt.
Da jeg tjekkede hvordan sitet tog sig ud
på Safari, kunne jeg se at der var noget farveforskel. Navigationsknapperne
blev for gennemsigtig og det store billede på ’hvem jeg er’-siden bliver for
kraftig i farven. Dette er dog kun gældende for iPads og iPhones.

Kvalitetsvurdering

Websitet er blevet ligesom Ole og jeg
selv gerne vil have det. Det er blevet råt
og enklet, som Ole ønskede for start og
billederne af hans værker og objekter er
kommet til det rette udtryk. Det eneste,
der ikke er blevet som det skulle være,
er det førnævnte problem på iPads og
iPhones. Jeg ved desværre ikke hvordan man forhindre dette i at ske, så det
har jeg ikke fundet en løsning på.
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Layout

Layout af hjemmesiden laves i Photoshop og siderne inddeles i mapper for
bedre overblik.
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CSS-betingelser
Body:
background-image: url(images/Storbagrund.jpg)
margin: 0px
padding: 0px

float: left
padding-right: 15px
padding-left: 15px

.box_left_top:
margin-top: 25px
margin-left: 25px

font-size: 12px
color: #FFF
font-weight: bold

.box_top:
margin-top: 25px

#wrapper:
margin-right: auto
margin-left: auto

#content_kontakt:
background-image: url(images/black.
png)
background-repeat: repeat
float: left

h3 a:
text-decoration: none
color: #FFF

#header:
float: left

#content_kontakt_text:
float: left

#back:
float: left
height: 30px
width: 100px
margin-top: 130px

#content_kontakt_pic:
float: left

#line:
float: left
background-image: url(images/line.
png)
background-repeat: repeat-x
#content:
float: left
#content_hvem:
float: left
background-image: url(images/olemogelby.jpg)
#content_hvem_box:
background-image: url(images/black.
png)
background-repeat: repeat

#navi:
float: left
background-image: url(images/white.
png)
background-repeat: repeat
padding-top: 15px
.navi_top:
margin-top: 20px
margin-left: 25px
.navi:
margin-top: 25px
margin-left: 25px
#box:
float: left
.box_left:
margin-left: 25px

h1: *
font-family: Verdana, Geneva, sansserif
font-size: 16pt
text-align: center
font-weight: bold
h1 a:
text-decoration: none
color: #000
h1 a:hover:
color: #FFFFFF

h3 a:hover:
color: #000000
p:
font-family: “Trebuchet MS”, Arial,
Helvetica, sans-serif
font-size: 10px
color: #FFF

.h1_hvid:
color: #FFFFFF
h2: *
font-family: Verdana, Geneva, sansserif
font-size: 18px
color: #FFF
font-weight: lighter
h2 a:
color: #FFF
text-decoration: underline
h3: *
font-family: Verdana, Geneva, sansserif

* Da fonten ikke var kompatibel på
iPads og iPhones, valgte vi en lignende
til overskrifterne.
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