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IZVLEČEK
V današnjem času se s hitrim tempom razvijta tehnologija in internet, zato posledično
prihaja do poplave novih spletnih mest. S tem sta oglaševanje in spletna prodaja v
zagonu. Za delovanje podjetij je postalo obvezno, da so na svetovnem spletu
prisotna. To dejstvo nam je dalo vedeti, da ko bomo odprli svoj oblikovalski studio,
moramo našim obiskovalcem nujno ponuditi tudi uporabno spletno mesto, ki je
prijazno do uporabnikov.
Namen diplomskega dela je oblikovati spletno mesto z vključeno lastno tipografijo.
Prikazali smo izdelavo tipografije, vse od skic do končne različice, izdelane v
programih Glyphs in FontLab. Na podoben način smo se lotili tudi izdelave spletnega
mesta. Pred pričetkom oblikovanja spletnega mesta smo pregledali nekaj že
obstoječih spletnih mest, nadaljevali s skicami in zaključili z izdelavo spletnega mesta
v programih Adobe Illustrator in Photoshop. Na naš razvoj sta vplivali tudi anketi.
Ljudje, ki so sodelovali v anketah, so prispevali pomembne informacije, katere smo v
čim večji meri poskušali vnesti v naš končni izdelek.
Ključne besede: spletno mesto, tipografija, linearna pisava, navigacija, oblikovalski
studio
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ABSTRACT
In modern times the technology and the internet are constantly improving. So
therefore the web sites are their peak. Every day there are new web sites
created. With these the merchandising and online sales are expanding. For
the companies this means that they have to be present on the world wide web.
This fact lets us know that when we will open our own design studio, that we
will have to create an online page. With this web site we will offer our visitors a
web page that will be useful and costumer friendly.
The purpose of this degree is to create a web site with its own typography. We
will show how we have created this typography, from sketches to the final
version. The programs that will be used are Glyphs and FontLab. On a very
similar way we will also create the web site. Before we will start creating the
web site, we will check some already existing web sites and then we will
continue with the sketches and finish the design of the web site with the
programs Adobe Illustrator and Photoshop. Our progress was effected by the
survey. People, that have been included in the survey, have given us some
very important information. This information was included in the final product
as much as possible.
Key words: web site, typography, linear types, navigation, design studio
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UVOD

Diplomsko delo Analiza in oblikovanje spletne strani za oblikovalski studio smo izbrali
iz razloga, da raziščemo spletne strani in njim prilagojene pisave. V grafični industriji
in industriji oblikovanja spletnih mest sta kakovost in videz spletnih mest zelo
pomembna. V današnjem času sta oglaševanje in spletna prodaja v zagonu. Za
podjetja predstavlja internet velik vir zaslužka. Ponuja večji izbor kot tudi hitrejši
dostop do informacij, ki jih najdemo na spletnih mestih. Informacije so podane v obliki
slik, grafov ali besedil. Kaj imajo vsa besedila skupnega? Skupne so jim različne
pisave. S tem je v porastu razvoj tipografije. Tipografija na spletni strani je ključnega
pomena. Sama tipografija lahko pripomore k lažji uporabi spletne strani in
funkcionalnosti le-te. Med pregledovanjem različnih spletnih strani, ki jih lahko
zasledimo na internetu, smo prišli do spoznanja, da velik del strani ne delujejo kot
celota in med seboj ne povežejo grafične zasnove in pisave. Problem spletnih mest
vidimo v slabi povezavi in pomanjkanju izpopolnjenih pisav. Preko študija smo vedno
znova opazili uporabo ne izpopolnjenih pisav, ki ne delujejo kot celota. Želeli smo
oblikovati čim bolj praktično, privlačno in funkcionalno spletno mesto, ki ga je
povezala in izpopolnila tipografija. Naša stran bo tržila storitve grafičnega
oblikovanja, notranjega oblikovanja in arhitekture. Stran predstavlja oblikovalski
studio. Razvijali smo različne pisave in na podlagi strokovnih raziskav ter anket in
analiz izbrali pisavo, ki je po mnenju anketirancev najbolje primerna za našo spletno
mesto. Naš cilj je vizualen prikaz spletnega mesta z uporabo izdelane tipografije.
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2.1

TEORETIČNI DEL

TIPOGRAFIJA

Tipografija je veda, ki govori o oblikovanju črk, pisave in besedila. Z njo oblikujemo
videz črk in posledično prav tako besede in besedila. Tipografija je zunanja oblika
oziroma zunanji videz določene črke. V procesu oblikovanja črk tipografija določi
specifično zunanjo obliko črk. Pri tem mora upoštevati specifične lastnosti in skelet
znakov. Velikost in položaj črk je točno določen, pri tem si lahko pomagamo z
merskim sistemom, ki je velikokrat strojni. Lastnost tipografije sta strojna oprema in
sistem, ki ju z rokopisom in črkopisom ne dosežemo. To je proces oblikovanja
določenega besedila, besede ali črke, ki je namenjen tisku in elektronski obliki
objavljanja besedil. S tipografijo vizualno komuniciramo. Osnovna naloga je
zapisovanje jezika. Jezik se s tem grafično zapisuje. Tipografija črk je večplastna.
Mora biti funkcionalna, ergonomska, estetska, jasna, nazorna, čitljiva ter človeku
prijazna (1, 2).
2.1.1 PISAVE IN DELI ČRK
S črkovno pisavo se je skozi čas razvila tipografija in z njo tipografi (oseba, ki oblikuje
različne tipografije črk). Velikokrat je razvoj tipografije sledil umetnostim slogom
določenega časa oziroma zgodovinskega obdobja. Pisava se je razvijala istočasno
kot se je razvijalo gospodarstvo. Razvoj gospodarstva so omogočile tehnologija in
inovacije, s tem se je prav tako nadgrajevala grafična industrija. Tipografi so
spreminjali zunanji videz črk in dobivali smo vedno več različnih slogov pisav (3, 4).
Dan danes imamo na voljo veliko različnih vrst pisav. Zaradi vizualne podobnosti
med pisavami je klasifikacija pisav zelo otežena. Pisave imajo različna imena, vendar
jih največkrat strokovnjaki klasificirajo po obdobjih, v katerih so nastale (5, 6).
Ko izdelamo neko določeno pisavo, je možno, da jo izdelamo v več različicah.
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Poznamo:


Navadno črko (običajna ali pokončna oblika črke, ki nima potez posebej
odebeljenih ali stanjšanih).



Ultra svetlo črko (ima ekstremno stanjšane poteze).



Svetlo črko (ima zelo stanjšane poteze).



Tanko črko (ima stanjšane poteze).



Polkrepko črko (ima odebeljene poteze).



Krepko črko (ima močno odebeljene poteze).



Ekstra krepko črko (ima izrazito močno odebeljene poteze).



Zožano črko (je navadna črka, ki ima širino podobe črke zožano).



Razširjeno črko (je navadna črka, ki ima širino podobe črke razširjeno).



Kurzivno črko (je pod določenim kotom nagnjena desno).



Kapitelko (je vezalka, visoka kot srednji črkovni pas) (3, 4).

Značilnosti sodobne črke:


podoba,



podaljški črk,



črkovna črta,



serifi,



presledek ob črki,



prečne poteze/črte,



meso,



kraki,



velikost/stopnja črke,



vezi,



širina črke,



poševne poteze,



črkovni pasovi,



vrhovi črk …



zgornja, spodnja, srednja črta,

2.1.2 RAZLIKA MED PISAVO S SERIFI IN LINEARNO PISAVO
Linearne pisave so najboljša izbira za prikaz večjega dela vsebine. Pisave s serifi so
rezervirane za uporabo krajših besedil ali naslovov. Mnogi strokovnjaki s področja
oblikovanja na spletu trdijo, da relativno nizka resolucija ne more dovolj natančno
prikazati zaključnih potez pri serifnih pisavah. Digitalizirane pisave se morajo namreč
prilegati relativno majhni mreži slikovnih pik. To dan danes ni več tako problematično,
saj je tehnologija toliko napredovala, da je prikaz podrobnosti za zaslone z visoko
resolucijo enostavnejši (7, 8).
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Linearne pisave so videti dobro pri večini velikosti, dajejo bolj sodoben in enostaven
videz, poleg tega jih podpira večina operacijskih sistemov. Vendar številne raziskave
kažejo na to, da serifne pisave niso nič manj primerne za prikaz na zaslonih kot
linearne. Zahvaljujoč večini spletnih strani, na katerih so uporabljene linearne pisave
lahko z uporabo serifne pisave stran posledično deluje osvežujoče, bolj osebno,
toplejše in je vizualno privlačnejša. Taka stran je drugačna in izstopa iz množice
ostalih strani z linearnimi pisavami (7–9).
Na čitljivost pisav vpliva veliko več dejavnikov, kot samo prisotnost serifov. Med njimi
so velikost črk, višina srednjega črkovnega pasu, notranji del črke oziroma negativni
prostor, podaljški navzgor ter podaljški navzdol (7).

2.2

SPLET

Splet ali svetovni splet nam omogoča internet. Namenjen je širši javnosti. Združuje
besedilo, grafike, večpredstavnost in povezave med datotekami, s katerimi gradi
ogromno pajčevino lahko dostopnih informacij. Temelj za vsak spletni dokument –
spletno stran – je datoteka z besedilom. Če je še včasih do svetovnega spleta
dostopalo le malo ljudi, danes ni več tako. Ljudje smo postali tehnološko zelo spretni,
kar se kaže tudi v vse bolj naprednih napravah. Splet je prilagodljiv in dovoljuje
uporabo povezav do grafičnih in večpredstavnih datotek, omogoča tudi povezovanje
različnih spletnih strani. Poslovna spletna mesta postajajo razlog zakaj večina ljudi
brska po svetovnem spletu. Spletna trgovina in samo-promocija podjetij sta postali
več milijardna industrija, ki se vsako leto več kot podvoji. Zadeva je prišla tako daleč,
da mora biti vsako podjetje, ki je kaj vredno, navzoče v spletu, da bi ostalo
konkurenčno. Podjetje se mora projekta spletne predstavitve lotiti sila premišljeno.
Pri tem mora jasno vedeti, kaj želi s spletno stranjo doseči in kateri ciljni skupini je
pravzaprav namenjena (10, 11).

2.2.1 OBLIKOVNA PODOBA
Jasna oblikovna podoba je ključnega pomena. Sestavlja jo poenotena uporaba barv,
grafičnih in vsebinskih elementov. Osnova vsake spletne predstavitve je osrednja
4

stran. Obiskovalec dobi s prihodom na osrednjo stran prvi vtis o podjetju in tudi o
tem, kaj pričakovati na podstraneh. Torej mora ta stran vsebovati vse pomembne
podatke podjetja in njihove storitve oziroma dejavnosti (10, 11).

Kontaktne informacije so informacije o tem, kje se podjetje nahaja, njegove kontaktne
številke, e-poštni naslov ... Kontaktne informacije podjetja bi morale biti tiste, ki jih na
spletnem mestu najlažje in najhitreje najdemo.

Poslovne informacije so informacije v vednost obiskovalcem o tem, kaj delate in
zakaj. Po čem naj bi se vas zapomnili ljudje? Zakaj so stranke izbrale vas in ne koga
drugega?

Informacije o izdelkih in storitvah so informacije o izdelkih in storitvah, ki jih podjetje
ponuja. Te informacije, opremljene z ustreznimi opisi in fotografijami, so za
morebitnega kupca ključnega pomena. Ustvarjal naj bi se preprost in pregleden
seznam izdelkov in storitev s kratkim opisom oziroma ilustracijo/fotografijo.
Prve sekunde po prihodu uporabnika na spletno stran so ključne. Le-ta mora biti
oblikovana in zasnovana tako, da uporabnika pritegne ter mu da razlog, da na njej
ostane (10–12).
Kaj uporabljati pri oblikovanju spletne strani in česa ne (5–13):


Izogibajte se uporabi večjega števila barv.



Uporabljajte preproste barvne kombinacije.



Kontrast med pisavo in ozadjem.



Ozadje naj ne bo preveč izstopajoče in moteče.



Uporaba grafičnih elementov mora popestriti vsebino, nikakor je ne sme
zadušiti.



Manj besedila in več posnetkov.



Grafični elementi in slike morajo biti zaradi dolžine nalaganja spletne strani
optimizirani.



Grafični elementi in slike morajo biti vseeno kakovostne in jasne.



Zaradi boljše čitljivosti je priporočena uporaba temne pisave na svetli podlagi.



Za lažjo čitljivost uporabite prazen prostor okoli teksta (»active white space«).
5



Idealna dolžina vrstice na spletu 10–15 besed.



Uporabljajte primerno velikost in tipografijo pisave.

2.2.2 TEHNIČNI VIDIK
Hitrost nalaganja spletne strani vpliva na zadovoljstvo uporabnika. Čas nalaganja
strani lahko odvrne marsikaterega od uporabnikov do nadaljnjega pregledovanja
vsebine. Na to vplivajo elementi, ki so neoptimizirani in objavljeni v neustreznem
formatu, na primer preveliko število slik, javascriptov in grafičnih elementov. Spletna
stran naj bo naložena na hitrih, zanesljivih in varnih strežnikih. Priporočljivo je, da se
stran naloži v času 10 sekund oziroma za tekstualne podstrani je ta čas 2 sekundi.
Potrebno je omogočiti pravilno prikazovanje vsebine spletne strani v najpogosteje
uporabljenih brskalnikih kot tudi pri različnih ločljivostih zaslona (5, 11).


Vsebina

Vsebina naj bo podana z namenov, da pritegne obiskovalce in jih na strani zadrži.
Eden izmed poglavitnih ciljev vsake spletne strani je objava zanimivih in uporabnih
informacij. Potrebno je poskrbeti tudi za ažurnost, relevantnost in verodostojnost
vsebine. Vsebina mora biti razumljiva in pregledna. Neposredno branje iz zaslona je
opazno počasnejše in veliko bolj naporno za naš vid v primerjavi z branjem besedila
napisanega na papir. Torej izogibajte se uporabi dolgih sklopov besedil, saj
uporabniki le-te hitro preletijo. Torej naj bo spletna vsebina kratka, jedrnata in
porazdeljena v logične enote. Ključne besede so koristne za lažje sprehajanje po
vsebini, kot tudi jasni in kratki naslovi. Posledično uporabnik takoj zazna pomembne
informacije, ki ga pritegnejo k nadaljnjemu branju.
Priporočljivo je, da na spletnih strani ne uporabiš enake vsebine kot na promocijskih
in predstavitvenih prospektih. Spletna vsebina naj bo vsaj za pol krajša od vsebine
objavljene na papirju. Vendar naj vsebina na spletni strani še vseeno ne bo pusta
(13).
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Navigacija

Brez solidne, logične organizacije informacij, spletna stran ne bo funkcionirala,
čeprav vsebuje dobro vsebino. Navigacija naj omogoča uporabniku enostaven in
hiter dostop do informacij. Uporabnik mora vedno vedeti, kje na spletni stani se
nahaja. Vedeti mora, kje je in kam lahko gre. Ko sestavljamo navigacijo za spletno
stan, upoštevajmo pravilo, da uporabnik ne klikne več kot trikrat, da pride do želene
informacije. Na spletno mesto je priporočljivo vključiti iskalnik (10, 13).


Uporabnost

Da bo uporabnik zadovoljno brskal po spletni strani, mora leta biti uporabna.
Uporabnost obiskovalcem spletne strani omogoči zadovoljitev njihovih želja in potreb.
Dejavniki, ki vplivajo na uporabnost strani so: kakovost vsebine, enostavna
navigacija, čas (nalaganje spletne strani, iskanje informacij …), način prikazovanja
vsebine (11, 13).


Interaktivnost

Interaktivnost je poenostavila dvosmerno komunikacijo med uporabnikom in
medijem. Interaktivnost je nov način aktivnega vključevanja uporabnika v samo
spletno mesto, preko forumov, anket, nagradnih iger … Podjetje lahko dobi povratne
informacije s strani uporabnika (13).


Vzdrževanje spletnih strani

Za spletno stran je pomembno, da jo vzdržujemo. Zaradi hitrega razvoja tehnologije
in medijev je priporočljivo slediti trendom. Iz vidika uporabnika je potrebno stran
redno obnavljati in spreminjati, saj v nasprotnem primeru lahko stran postane
nezanimiva in izgubi pozornost uporabnika (11, 13).


Trženjski vidik

Na tej točki ne pozabimo na trženje, brez katerega je spletna stran neuporabna. Z
trženjem si pomagamo, da ima naša spletna stran obiskovalce, katerih število želimo
povečati. Trženje je širok pojem, ki predstavlja neomejeno število možnosti
oglaševanja. Vpliva na število obiskovalcev, ki našo spletno stran obiščejo in na njej
preživijo določeno število časa. To je pokazatelj, kako aktivna in priljubljena je naša
spletna stran (12, 13).
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2.3

TIPOGRAFIJA IN SPLET

Ko delate na vašem osebnem računalniku, delate v tako imenovanem zaprtem
sistemu. Pisava, ki jo uporabljate na osebnem računalniku, lahko deluje le na njem
oziroma na vašem zaslonu. Problem nastane, ko vašo pisavo oziroma besedilo
objavite na spletu – odprti sistem. Vaša tipografija ali pisava se ne bo izpisala, saj se
lahko zgodi, da drugi računalniki vaše pisave nimajo v sistemu in bodo le-to
nadomestili z osnovnimi pisavami, katere vsak računalnik lahko prepozna. Nekateri
računalniki na primer PC ali Mac se razlikujejo v procesorjih in zaslonih.. Nekatere
pisave morajo biti naložene v sistem naknadno in le tako jih bo računalnik prepoznal.
Torej najlažja izbira za vašo spletno mesto je, da izberete pisavo, ki jo bo prepoznal
vsak računalnik (teh pisav je zelo malo) (5, 8, 15).
Torej, če želite, da bo pisava uporabljena na vaši strani prepoznavna na čim večjem
številu računalnikov, uporabite varne spletne pisave (»Web-Safe Fonts«). To je
skupek pisav, ki so naložene na vsak računalnik. Še vedno obstajajo računalniki, ki
so že zelo stari in nimajo nekaterih pisav, ki jim pravimo varne spletne pisave. Z
uporabo teh pisav lahko naredimo našo spletno stran uporabnikom prijazno.
Uporabniki, ki obiščejo tako spletno stran, bodo dobili vse podatke, ki jih potrebujejo,
saj oblika in sama pisava ne bosta vplivali na samo stran v preveliki meri.
Pisave, ki jih prepozna vsak računalnik, so (5):

Pisave s serifi


Linearne pisave


verdana,

antiqua,



arial,



bookman old style,



helvetica,



garamond,



trebuchet MS,



times new roman,



tahoma,



georgia …



geneva …

palatino

linotype,

book
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2.3.1 UPORABA TIPOGRAFIJE NA SPLETU


Določeno število pisav

Priporočljivo je, da se uporabi največ dve tipografski družini na spletni strani.
Uporabite lahko krepke pisave, nikoli kurzivnih pisav (5, 8).



Poravnave besedila

Uporabljajte eno vrsto poravnave besedila. Sredinska poravnava je težko čitljiva ter
doda amaterski videz vaši spletni strani. Izjema so poezija, citati … Leva poravnava
je standardna, saj je najlažje čitljiva. Če želite zaradi umetniške note uporabiti desno
ali sredinsko poravnavo, to lahko storite, vendar vedite, da se s tem zmanjša
kredibilnost spletne strani. Za tisk lahko uporabite vse poravnave besedila, saj ne
vplivajo na končni izdelek. Glede zaslonov in računalnikov je to malo drugače. Vsak
računalnik bo skušal prilagoditi poravnavo standardu (leva poravnava) in bo s tem
pokvaril vtis in videz spletne strani (8, 15).


Razdelitev besedila

Poskušajte ne zapolniti celotne spletne strani z besedilom, saj bo tako le-ta delovala
natlačeno. Besedilo razdelite na več manjših odstavkov, s tem bralec tudi vsebini
lažje sledi. Pustite besedilu in strani dihati. Pomemben je tudi razmik oziroma višina
med vrsticami, saj če je le-ta prenizka, obremenjuje in moti vid (5, 8).


Uporaba krepkih znakov

Ne uporabljajte krepkih črk za celotno vsebino. Držite se uporabe krepkih črk pri
naslovih, podnaslovih in pomembnih podatkih. Besedilo s krepkimi črkami je prav
tako težje čitljivo (5, 8).


Uporaba kapitelk

Ne uporabljajte kapitelk za celotno vsebino. Celotno besedilo iz kapitelk je skoraj
nemogoče prebrati. Ne naredite napake s tem, da najbolj pomembne podatke pišete
s kapitelkami. Res da se pozornost za besedilo iz kapitelk poveča, vendar kot smo že
rekli, je skoraj nečitljivo (5, 8).
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Naslovi in podnaslovi

Uporabniki želijo priti do informacij zelo hitro. Zato je priporočljiva uporaba naslovov
in podnaslovov, saj je tako besedilo bolj urejeno in čitljivo. S tem obiskovalci hitreje
najdejo informacijo, ki jo iščejo (8).


Uporaba stolpcev

Besedilo razdeljeno v stolpce je lažje čitljivo, še posebej v današnjem času, ko do
informacij dostopamo preko mobilnih telefonov in tablic. Te naprave lažje razdelijo
besedilo in ga prilagodijo zaslonu, če je le ta razdeljen v več stolpcev (8).


Velikosti pisave

Izbira velikosti pisave je lahko zelo hitro napačna, ali je prevelika ali premajhna. Če
povečamo velikost pisave in ne povečamo razmika, bo povečano besedilo ponovno
delovalo nečitljivo. S tem pridemo tudi do naslednjega problema, kjer povečanje
velikosti besedila pripelje do premajhne velikosti spletne strani in zaradi tega moramo
nato stran premikati gor/dol/levo/desno z drsalnikom, da lahko preberemo besedilo.
Ko izberemo premajhno velikost pisave ponovno izgubimo na čitljivosti besedila. V
večini se na spletnih straneh uporablja velikost 12 ali 13 px, ki je premajhna.
Optimalna velikost je 16 px, to velikost uporabljajo tudi vsi brskalniki. Ta optimalna
velikost na zaslonu je primerljiva z velikostjo 11 in 12 t. e. v tiskani obliki. Pri tem bi
vas radi opozorili tudi na velikost pisave pri delu z računalnikom Mac ali PC. Zaslona
teh dveh računalnikov prikažeta besedilo v različni velikostih ne glede na privzeto,
optimalno velikost pisave brskalnika (5, 8, 9).



Podčrtavanje

Nikoli ne podčrtavajte besedila, razen za uporabo povezav, saj je univerzalni simbol
za povezave vedno podčrtanje. Če boste določeno besedo, ki ni povezava, podčrtali,
bodo obiskovalci lahko mislili, da gre za prav to (5, 8).


Slog

Uporaba pisave, ki je slogovno primerna vsebini besedila (5).
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3

EKSPERIMENTALNI DEL

V tem poglavju smo izdelali dve različici pisav. Predstavili smo material, opremo in
postopke. Le-te smo uporabili za oblikovanje in vizualizacijo teh dveh pisav.
Priložene so slike od začetka oblikovanja – skice – do končnega izdelka – pisave.
Diplomsko delo vsebuje tudi oblikovanje spletnega mesta za oblikovalski studio,
katerega delo je potekalo po podobnem principu, kot smo ga uporabili za razvoj
tipografij, in sicer od začetnih skic do končnega izdelka. Kot

zaključek

eksperimentalnega dela smo na spletno mesto vključili izdelano, izbrano tipografijo.
Spletno mesto in tipografijo smo združili v celoto in to je bil cilj našega diplomskega
dela.

3.1

MATERIALI IN PROGRAMSKA OPREMA

Preko celotnega eksperimentalnega dela smo uporabljali naslednjo programsko
opremo:


Microsoft Office Word 2007
(s pomočjo programa Microsoft Office Word 2007 je bila izdelana in
oblikovana anketa)



Adobe Photoshop CS5
(s pomočjo programa Adobe Photoshop CS5 je bil izdelan grafični material za
spletno mesto)



Adobe Illustrator CS5
(s pomočjo programa Adobe Illustrator CS5 je bil izdelan grafični material za
spletno mesto)



Adobe InDesign CS5
(s pomočjo programa Adobe InDesign CS5 je bila izdelana in oblikovana
anketa kot tudi material za spletno mesto)



FontLab Studio 5
(s pomočjo programa FontLab Studio 5 sta bili oblikovani in izdelani pisavi)



Glyphs
(s pomočjo programa Glyphs sta bili oblikovani in izdelani pisavi)



AutoCad
(s pomočjo programa AutoCad je bil oblikovan material za spletno mesto)
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3.2

POSTOPEK IZDELAVE PISAVE

Izdelovanje pisave je sicer relativno dolg postopek. Samo delo smo pričeli z iskanjem
idej in razvojem le-teh v preproste skice. Pred začetkom izdelave smo pregledali in
raziskali že obstoječe pisave, ki so primerne za uporabo na spletu. Osredotočili smo
se na čitljivost pisave na zaslonih in na njihove značilnosti. Posledično smo se na
podlagi pregleda že obstoječih pisav, odločili za izdelavo dveh linearnih pisav, ki sta
si po videzu povsem nasprotni. S tem smo želeli prikazati, kako se lahko dve pisavi,
ki sicer spadata v skupino linearnih pisav, med seboj razlikujeta.

3.2.1 SKICE IN RAZVOJ
Pred samim začetkom izdelave pisave v programih FontLab in Glyphs smo najprej
izdelali več različnih skic. Skice so služile kot osnovno izhodišče za oblikovanje v
programih. S pomočjo korektur smo skicam kasneje določili končno uporabljeno
razmerje višine spodnjega, srednjega in zgornjega črkovnega pasu. Prav v razmerjih
se pokaže glavna razlika med kasneje izdelanima pisavama. To je prav tako tudi
eden izmed glavnih razlogov, zakaj je ena pisava bolj primerna za uporabo na spletu
kot druga.
Skice (slike 1–3) so izdelane v mreži, na kateri je natančno skicirana vsaka črka
posamično. Pisavo smo začeli oblikovati z majuskulo A in nadaljevali z ostalimi
majuskulami. Obe pisavi smo začeli razvijati in oblikovati z velikimi črkami in
nadaljevali z malimi črkami. Ko smo skiciranje le-teh dokončali, smo naboru znakov
dodali še števila ter ostale znake in diakritična znamenja.
Pri pisavi vaniloquence smo izhajali iz razmerja 1 : 2. S tem razmerjem so črke dobile
drugačno obliko. Srednji črkovni pas se je močno približal zgornjemu črkovnemu
pasu. Posledično se je zgornji črkovni pas skrčil. Podaljški navzgor so se skrčili.
Prečna poteza in črta sta se dvignili do navzgor, premaknjene srednje črte. Širina črk
je postala ožja. Spodnji krak se je prav tako podaljšal, medtem ko se je zgornji krak
skrčil. Takšno razmerje je povzročilo, da pisava deluje ožje in bolj pokončno. V
procesu razvoja pisave smo začeli opažati, da pisava ne bo najbolje delovala na
zaslonih, saj nam prav to razmerje otežuje branje.
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Slika 1: Idejne skice majuskul pisave vaniloquence

Slika 2: Idejne skice minuskul pisave vaniloquence

Slika 3: Idejne skice števil pisave vaniloquence
Pisave base sharp (slike 4–6) smo se lotili na drugačen princip. Osnovna ideja je
bila, da izhajamo iz kvadrata. To pomeni, da bi vse črke izhajale iz popolnega
kvadrata. Idejo smo razvili do skic in opazili, da smo dosegli podoben efekt kot pri
zgoraj opisani pisavi. Razlika med njima bi bila v podaljšanju črk v drugo smer. Ker
zgornja pisava zaradi svoje oblike ni bila primerna za uporabo na zaslonih, je kazalo,
da tudi ta pisava ne bo. To idejo smo opustili, saj smo želeli oblikovati pisavo, ki bi
13

bila uporabna za splet. Odločili smo se, da bomo novo pisavo oblikovali tako, da bo
le-ta čim boljši približek pravemu razmerju črk za uporabo na spletu. Držali smo se
bolj pravilnih razmerij črkovnega pasu. Za razliko od zgornje pisave smo pri tej pisavi
srednji črkovni pas malo spustili. Že s pomočjo skic (slike 4–6) smo opazili, da bo
pisava bolj primerna za uporabo na spletu, saj vizualno deluje lažje čitljiva.

Slika 4: Idejne skice majuskul pisave base sharp

Slika 5: Idejne skice minuskul pisave base sharp
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Slika 6: Idejne skice števil pisave base sharp

3.2.2 ANKETA – PISAVA
Anketo (priloga A) je rešilo skupaj 50 anketirancev, od tega 22 žensk in 28 moških
(slika 7), –starih od 20 do 50 let.(slika 7). Poudarek je bil na tem, da se anketo rešuje
preko zaslonov. Namen ankete je bil, da izvemo kako besedila, pisave in barve na
zaslonih vplivajo na anketirance.

18%

44%

anketiranci med
20 in 30 letom

10%

anketiranci med
30 in 40 letom

moški
56%

ženske

72%

anketiranci med
40 in 50 letom

Slika 7: Grafični prikaz anketirancev – spol in starostne skupine
1. Uporaba linearne pisave ali pisave s serifi za daljša besedila.
Vprašanje: Katero od spodaj prikazanih besedil je lažje čitljivo?
S tem vprašanjem smo želeli ugotoviti, katera vrsta pisave je po mnenju bralcev, bolj
primerna za branje na zaslonu. Iskali smo njihovo mnenje o tem, katero pisavo bi
anketiranci raje videli na spletnemu mestu. Odgovori bralcev so nam pokazali, da si
želijo uporabo linearne pisave (slika 8). Kar 32 anketirancev (64 %) od skupaj 50
anketirancev se je odločilo za linearno pisavo.
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36%

linearna pisava
64%

pisava s serifi

Slika 8: Grafični prikaz – 1. vprašanje

2. Uporaba linearne pisave ali pisave s serifi za naslove
Vprašanje: Kateri spodaj prikazan naslov je lažje čitljiv in bolj primeren za uporabo na
spletu?
Anketirancem smo na izbiro dali nekaj različnih primerov naslovov z velikimi črkami.
Eni so bili napisani v linearni pisavi, medtem ko so bili drugi napisani v pisavi s serifi.
Želeli smo mnenje širše publike o tem, kaj oni mislijo, da je bolj primerno za uporabo
na spletu. Anketiranci so odgovorili, da naslovi napisani v linearni pisavi delujejo bolj
čisto in jasno (slika 9). 29 anketirancev (58 %)je odgovorilo, da jim je bolj čitljiv naslov
napisan v linearni pisavi. 21 anketirancev (42 %) je odgovorilo, da si želijo naslove v
pisavi s serifi.

42%

58%

linearna pisava

pisava s serifi

Slika 9: Grafični prikaz – 2. vprašanje
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3. Barva besedila
Vprašanje: Katera barva besedila je najbolj primerna in najlažje čitljiva?
Podane so bile štiri različne barve besedila na belem ozadju (zelena, črna, rdeča in
rumena). Izbrali smo si enostavne in velikokrat za besedila uporabljene barve. Glede
na teorijo o barvah, ki pravi, da je za daljša besedila priporočljiva uporaba črne
barve, smo želeli izvedeti ali ta hipoteza drži. Tu je bila večina anketirancev zelo
enotna. Kar 45 anketirancev (90 %) je odgovorilo na vprašanje, da jim je najbolj
primerno besedilo napisano s črno barvo (slika 10).
2%

0%
8%

zelena barva pisave
črna barva pisave
rdeča barva pisave
90%

rumena barva pisave

Slika 10: Grafični prikaz – 3. vprašanje

4. Barvne kombinacije – barva besedila v kombinaciji s podlago
Vprašanje: Katera prikazana barvna kombinacija (besedilo s podlago) vam je najbolj
primerna?
Na razpolago smo podali: rjava pisava na svetlo sivi podlagi, bela pisava na črni
podlagi, siva pisava na temno modri podlagi, zelena pisava na rdeči podlagi in modra
pisava na sivi podlagi. Tudi tu smo želeli izvedeti, katera barvna kombinacija je našim
anketirancem najbolj primerna za uporabo na spletu. Največkrat je bila izbrana
temno modra pisava na sivi podlagi, sledila ji je rjava pisava na svetlo sivi podlagi,
nato sta bili na vrsti bela pisava na črni podlagi in siva pisava na temno modri
podlagi. Zelena pisava na rdeči podlagi ni dobila nobenega glasu (slika 11). Odgovori
so pokazali, da večini še vedno najbolj odgovarja temna pisava na svetli podlagi.
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28%
38%
rjava pisava na sivi podlagi
bela pisava na črni podlagi

siva pisava na modri podlagi
zelena pisava na rdeči podlagi

0%

22%

modra pisava na sivi podlagi

12%

Slika 11: Grafični prikaz – 4. vprašanje
5. Poravnava besedila
Vprašanje: Katera poravnava besedila je najbolj primerna za uporabo na spletnemu
mestu?
Pri tem vprašanju smo grafično prikazali tri opcije: poravnava besedila desno,
sredinska poravnava besedila in poravnava besedila levo. Največ (64 %)
anketirancev je odgovorilo, da si želijo videti poravnavo besedila desno, in sicer kar
32 (slika 12). Leva poravnava besedila ni dobila glasu. Sredinska poravnava besedila
je presenetljivo dobila kar 18 glasov.

36%
poravnava besedila desno
poravnava besedila levo
0%

64%

sredinska poravnava
besedila

Slika 12: Grafični prikaz – 5. vprašanje
6. Velikost pisave za besedila
Vprašanje: Katera velikost pisave je najbolj primerna za uporabo na zaslonu?
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Grafično smo prikazali daljša besedila v različnih velikostih: 11, 13, 16 in 18 t. e.
Preko rezultatov je razvidno, da mora biti velikost pisave na zaslonih opazno večja
kot na tiskanih medijih (slika 13). Končni rezultat je prevladoval (44 %) v 16 t. e.
velikosti napisanega besedila.

2%

12%
11 t. e.

42%

13 t. e.
16 t. e.
18 t. e.
44%

Slika 13: Grafični prikaz – 6. vprašanje

7. Uporaba pisave vaniloquence ali pisave base sharp
Vprašanje: Katera od spodaj prikazanih pisav vam je bolj všeč?
S tem vprašanjem smo želeli ugotoviti, ali tudi našim anketirancem bolj odgovarja
pisava base sharp, ki je bila razvita z namenom, da se uporabi na spletu. Pisava
vaniloquence je bila sicer izdelana z istim namenom, vendar je razvidno, da ni dovolj
čitljiva za uporabo na spletu, vsaj za daljša besedila ne. Kljub temu je še vedno večje
število anketirancev glasovalo za pisavo base sharp (54 %) (slika 14).

46%

54%

pisava base sharp
pisava vaniloquence

Slika 14: Grafični prikaz – 7. vprašanje
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8. Uporaba pisave trebuchet MS ali pisave verdana
Vprašanje: Katera od spodaj prikazanih pisav vam je bolj všeč?
Tu smo predstavili dve že obstoječi pisavi, in sicer trebuchet MS in verdana. Na
spletno mesto bomo vključili eno izmed že predstavljenih v kombinaciji z lastno
izdelano pisavo. Torej tu želimo izvedeti, katero pisavo bomo uporabili. Večje število
anketirancev (52 %) je glasovalo za pisavo verdana (slika 15).

52%

pisava trebuchet MS

48%

pisava verdana

Slika 15: Grafični prikaz – 8. vprašanje

Anketa nam je podala zelo uporabni material, ki ga bomo poskušali kar se da
najbolje uporabiti v našem zaključnem izdelku. Nekatere odgovore smo po tihem že
pričakovali, nekateri so nas presenetili in pri 7. in 8. vprašanju smo nujno potrebovali
pomoč anketirancev. Sedaj ko imamo odgovore na ti dve vprašanji, lahko
dokončamo naš končni izdelek in vanj vključimo pisavi verdana in base sharp.

3.3

KONČNA RAZLIČICA PISAVE

3.3.1 VANILOQUENCE
Na sliki 17 je prikazana končna različica pisave vaniloquence, uporaba te pisave pa v
prilogi C. Pisava se je dokončala z računalniškim delom v programu Glyphs. S tem
programom smo se srečali prvič, vendar je za uporabnika precej prijazen. Delo v
programu se je začelo z vsakim znakom posebej, in sicer smo najprej razvili
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majuskule, jih nato med seboj primerjali. Opazovali smo ali le-te delujejo enotno.
Želeli smo doseči vidni razvoj oziroma nadgradnjo majuskul glede na prvotne skice.
Še vedno smo upoštevali razmerje 1 : 2 in glavne značilnosti te pisave, ki smo jih
dokončno dorekli na podlagi prvih skic. Po dokončanem oblikovanju majuskul smo se
lotili oblikovanja minuskul. Pri tem smo morali biti zelo pozorni, saj smo želeli imeti
skladne črke, torej želeli smo, da majuskule in minuskule delujejo kot celota.
Skladnost obeh skupin smo pregledali. Gledali smo, kako kot skupina delujejo na
papirju in zaslonu. med pregledovanjem smo opazili manjša odstopanja in le-ta nato
uredili. S tem smo dobili enotno družino črk. Da je družina črk popolna, smo ji prav
tako dodali števila, ostale znake in diakritična znamenja. Ta znamenja smo izdelali
na koncu. To je bil še zadnji prispevek k izdelani pisavi vaniloquence, z določenimi
popravki smo kasneje pisavo dokončali.
Vizualno pisava deluje zelo enostavno in minimalistično. Linije so tanke, ostre in
natančno definirane. Zaradi razmerja so se pri nekaterih znakih pojavile težave, saj
smo dobili občutek, da bi črka lahko padla naprej ali nazaj. Ta situacija se nam je
zelo opazno pojavila pri majuskulah B in D. Problem se je pojavil pri okroglih
potezah, ki smo jo smo odpravili tako, da smo le-te razširili. Pri vseh majuskulah se je
pojavil problem zaradi ozkega zgornjega črkovnega pasu, kar se lepo opazi na
primerih majuskul M, N in Y, saj ob tem ko jih pomanjšamo, postajajo vedno težje
čitljive. To je tudi eden izmed razlog, zakaj te pisave nismo uporabili za naš končni
izdelek.

Pri minuskulah pisave vaniloquence se nam ni pojavilo toliko problemov, saj
minuskulam to razmerje veliko bolj odgovarja. Izdelava le-teh je bila enostavnejša,
tudi končni videz minuskul je opazno boljši. To se opazi tudi pri čitljivosti.
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Slika 16: Nabor znakov pisava vaniloquence

3.3.2 BASE SHARP
Na sliki 17 je prikazana končna različica pisave base sharp, njena uporaba pa v
prilogi C. Pisava se je dokončala z računalniškim delom v programih Glyphs in
FontLab. Delo se je pričelo v programu FontLab. Želeli smo preizkusiti ta program,
saj smo pisavo vaniloquence izdelali izključno v programu Glyphs. Razvijanje pisave
na računalniku smo torej začeli s programom FrontLab, kjer smo izdelali osnovno
verzijo pisave. med delom smo ugotovili, da nam delo?? v temu programu ne ustreza
in zato smo razvijanje pisave nadaljevali v programu Glyphs. Razvoj pisave je
potekal na podoben način, kot je le-ta potekal s pisavo vaniloquence. Od osnovne
ideje smo prišli do končnih skic. Na podlagi skic smo pričeli z delom na računalniku.
Najprej smo razvili majuskule in nato minuskule. Kasneje smo razvili števila ter ostale
znake in diakritična znamenja.
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Pisava base sharp je prav tako zasnovana po načelu enostavnosti. Spada v skupino
linearnih pisav tako kot vaniloquence, vendar sta si po videzu popolnoma drugačni.
Razmerja izdelane pisave so tukaj bližje pravilnemu razmerju, kar se tudi vidi preko
čitljivosti le-te. Linije base sharp pisave so v primerjavi s pisavo vaniloquence
debelejše in bolj ostre. Pisava base sharp v primerjavi z že obstoječimi linearnimi
pisavami pretirano ne izstopa, saj njen videz na prvi pogled ni nekaj posebnega.
Vendar ko pisavo podrobneje preučimo, vidimo, da temu ni tako. Drugačnost pisave
se opazi v detajlih nekaterih črk. Majuskuli M in N imata zelo ostre poševne poteze,
poševna poteza pri črki M sega globoko v srednji črkovni pas. Pri majuskuli N
poševna poteza sega malenkost v spodnji črkovni pas. Drugačnost črk lahko
opazimo tudi na majuskulah W in Q, kar se pri majuskuli W kaže pri poševnih
potezah, pri majuskuli Q se ta drugačnost kaže pri repu.
Minuskule pisave base sharp so ostre in pokončne. Ta učinek smo pridobili s tem, da
so podaljški navzgor malenkost daljši. Pazili smo, da prav ta faktor ne naredi pisave
nečitljive. Pomembna nam je bila skladnost med majuskulam in minuskulam.
Skladnost črk se opazi v računalniški verziji pisave, saj tega predhodno nismo
dosegli na skicah.
Med razvojem te pisave smo opazil, da pisava deluje bolj čitljivo v primerjavi s pisavo
vaniloquence, saj

so razmerja pisave base sharp pravilnejša. To opazimo že v

notranjem delu črk, širini črk, videzu vezalk … Torej na podlagi naših ugotovitev in
mnenj anketirancev smo prišli do zaključka, da bomo na končnem izdelku uporabili
pisavo base sharp.
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Slika 17: Nabor znakov pisave base sharp

3.4

SPLETNO MESTO

Izdelave spletnega mesta smo se lotili na način, da smo pregledali že obstoječa
spletna mesta in njihov videz. Primerjali smo naslednja spletna mesta: vgad.com.br,
powerhouse-company.com,

dribbbleboard.com,

studio-dmg.com,

anakin.co/en,

lottanieminen.com … Po pregledu čim večjega števila spletnih mest smo prišli do
nekaterih zaključkov. Ugotovili smo, da oblikovalci spletnih mest v veliki večini
uporabljajo preveliko število različnih barv, zato so spletna mesta neenotna oziroma
barvno neusklajena. Poleg tega pa uporabljajo še različne barve za besedila, ki so
zaradi tega težko čitljiva. Besedila in prostor okoli besedil je preveč nasičen. Besedila
niso urejena, ne vsebujejo naslovov, podnaslovov… Spletna mesta so zapolnjena s
preveliko količino informacij in vsebujejo premalo grafičnih elementov. Kakovost
grafičnih elementov in slik je velikokrat slaba. Velikost pisave je velikokrat napačna,
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se pravi, je ali prevelika ali premajhna. Navigacija, ki naj bi uporabnikom omogočala
hiter in enostaven dostop do informacij, v velikih primerih vsebuje preveliko število
podstrani in nima logične organizacije. Ključne informacije, ki so nujne za spletna
mesta, velikokrat primanjkujejo. Opazili smo tudi, da imajo spletna mesta preveliko
število uporabljenih tipografij. Uporabljajo podčrtavanja besed za besede, ki niso
povezave.
Na kakšen princip bi naše spletno mesto funkcioniralo? Držali smo se ideje/osnove
minimalizma in preprostosti. Uporabili bi manjše število različnih barv in preproste
barvne kombinacije, kontrast med pisavo in ozadjem (temna pisava na svetlem
ozadju), enostavne navigacije skozi spletno mesto in čim manj podstrani ter spletno
mesto s podanimi samo najbolj pomembnimi podatki. Prav tako bi uporabili čim manj
besedila in čim več grafičnih elementov. Torej bi se poskušali izogniti napakam, ki
smo jih opazili na že obstoječih spletnih mestih.

3.4.1 SKICE IN RAZVOJ
Risanja skic smo se lotili že med samim pregledom obstoječih spletnih mest, saj smo
preko njih prišli do kar nekaj idej. Skic oziroma idej, prikazanih na papirju, smo
izdelali čim večje število za lažje nadaljevanje. Kasneje smo preko konzultacij prišli
do same osnove videza spletnega mesta in iz te izhajali naprej. Kot je prikazano na
sliki spodaj, smo se odločili, da bo osnova za spletno mesto razdeljena na tri enako
velike pravokotnike, postavljene navpično. Za tem stoji ideja, da je spletno mesto
razdeljeno na tri panoge, in sicer notranje oblikovanje, arhitekturo in grafično
oblikovanje. V nadaljevanju

smo želeli, da samo z enim »klikom« pridemo na

izbrano panogo, npr. notranje oblikovanje, kjer so nam podane samo osnovne
informacije storitev notranjega oblikovanja. Tu smo sicer uporabili »drs z miško«,
vendar je tega minimalno, saj se želimo temu v čim večji meri izogniti. Poleg podanih
informacij smo grafično prikazali naše projekte, na katerih smo sodelovali.S »klikom«
na določen projekt se nam odpre dodatna podstran, na kateri se nam prikaže še
večje število slik samega projekta in prav tako nekaj pomembnih podatkov
opravljenega projekta. To je torej kratek opis videza osnovnega koncepta spletnega
mesta.
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3.4.2 ANKETA – SPLETNO MESTO
Anketo (priloga B) je rešilo skupaj 50 anketirancev starih od 20 do 50leti (slika 18).
Poudarek je bil na tem, da se anketo rešuje preko zaslonov. Namen ankete je bil, da
izvemo, kako anketiranci vidijo samo spletno mesto z vsemi dodanimi elementi.
Rezultate ankete smo upoštevali pri sami izdelavi končnega spletnega mesta, saj
smo prek njih razbrali veliko novih in uporabnih informacij.

18%
44%

anketiranci med
20 in 30 letom
10%

56%

anketiranci med
30 in 40 letom

moški

72%

ženske

anketiranci med
40 in 50 letom

Slika 18: Grafični prikaz – spol in starostne skupine
1. Kombinacija barv za uporabo na spletnem mestu
Vprašanje: Katere so vam najbolj primerne kombinacije barv uporabljene na
spletnemu mestu?
S tem vprašanjem smo želeli dobiti ožji izbor barv, ki bi ga uporabili na spletnemu
mestu po izboru anketirancev. Pri tem vprašanju je bilo najbolj opazno, kako različne
barvne kombinacije vplivajo na opazovalce. Anketiranci tukaj niso podali enakih
odgovorov (slika 19).

28%

30%
rdeča
siva
zelena
6%

24%

12%

rjava
modra

Slika 19: Grafični prikaz – 1. vprašanje
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2. Mesto postavitve logotipa na spletnemu mestu
Vprašanje: Kje na spletnemu mestu najprej opazite logotip?
Tu smo prikazali tri primere postavitve logotipa. Logotip smo postavili v zgornji desni
kot, zgornji levi kot in v sredinsko postavitev. S tem vprašanjem smo želeli ugotoviti,
na katerem mestu anketiranci najprej in najhitreje opazijo in zaznajo logotip (slika
20). To nam je dalo smernice, kam postaviti naš logotip na našemu spletnemu
mestu. Največ glasov (46 %) je dobila postavitev logotipa v zgornjem levem kotu.
Najmanj glasov je prejela postavitev v zgornjem desnem kotu (12 %).

12%

42%

zgornji desni kot
46%

zgornji levi kot

sredinska postavitev

Slika 20: Grafični prikaz – 2. vprašanje
3. Velikost logotipa na spletnem mestu
Vprašanje: Kako velik naj bo logotip na spletnemu mestu?
Anketirancem smo na izbiro podali tri primere velikosti logotipa na spletnemu mestu.
Predstavili smo majhen logotip, srednje velik logotip in velik logotip. Anketiranci so se
v velikemu številu odločili za srednje velik logotip (slika 21). Velik logotip je po številu
glasov (44 %) le malo zaostal za srednje velikim logotipom (50 %), medtem ko je mali
logotip prejel samo 6 glasov (6 %).
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6%

44%
majhen logotip
srednje velik
logotip

50%

Slika 21: Grafični prikaz – 3. vprašanje

4. Količina vsebine/besedila na spletnem mestu
Vprašanje: Koliko besedila naj vsebuje spletno mesto?
Na razpolago smo dali besedilo s samo nujnimi informacijami, besedilo z nujnimi
informacijami in obrazložitvami, besedilo z veliko podatkov in informacijami. S tem
vprašanjem smo želeli izvedeti, kakšno količino informacij želijo obiskovalci videti na
našem spletnem mestu. Obiskovalci želijo imeti na razpolago nujne informacije z
obrazložitvami (slika 22).
2%
26%

nujne informacije

72%

nujne informacije z
obrazložitvami

veliko podatkov in
informacij

Slika 22: Grafični prikaz – 4. vprašanje

5. Razlog za zapomnitev spletnega mesta
Vprašanje: Po čem si najbolj zapomniš spletno mesto?
Tudi tu želimo izvedeti, po kateremu elementu na spletnemu mestu si obiskovalci
najbolj zapomnijo določeno spletno mesto. Na izbiro so imeli: barva, tipografija,
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vsebina, logotip, oglasi, navigacija in celoten videz. Celoten videz je po mnenju
anketirancev (38 %) glavni vzrok, da si spletno mesto zapolnijo (slike 23).

10%

2%
barva

38%

18%

tipografija
vsebina
logotip
oglasi
navigacija

0%
0%

celoten videz

32%

Slika 23: Grafični prikaz – 5. vprašanje
6. Dvosmerna komunikacija na spletnem mestu
Vprašanje: Ali naj bo na spletnemu mestu prisotna dvosmerna komunikacija?
Vprašanje se navezuje na direkten kontakt obiskovalca s ponudnikom preko
spletnega mesta. Torej ali si obiskovalci želijo dvosmerno komunikacijo ali jim je
dovolj, da so navedene kontaktne informacije. Pri tem vprašanju se je več kot
polovica anketirancev (60 %) strinjala in odgovorila z odgovorom da (slika 24).

40%

60%

da
ne

Slika 24: Grafični prikaz – 6. vprašanje

7. Uporaba tujih jezikov na spletnem mestu
Vprašanje: Ali naj bo spletno mesto večjezično?
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Ker živimo v globalnem svetu in si prizadevamo pridobiti tudi tuje stranke, smo s tem
vprašanjem želeli izvedeti, ali si tudi naši anketiranci želijo večjezična spletna mesta.
V izboru so imeli slovenski jezik; slovenski in angleški jezik; slovenski, angleški,
nemški in španski jezik. Na podlagi odgovorov smo videli, da si v povprečju
anketiranci želijo spletnega mesta v slovenskem in angleškem jeziku (64 %) (slika
25).

14%
22%

slovenski jezik

slovenski in angleški jezik

64%

slovenski, angleški, nemški
in španski jezik

Slika 25: Grafični prikaz – 7. vprašanje

Preko ankete smo prišli še do nekaj pomembnih informacij, ki so nam pri izdelavi
končnega izdelka zelo pripomogle. Na primer dodatna opcija spletnega mesta v več
jezikih, saj so nam anketiranci podali mnenje, da naj bo dostopno vsaj še v
angleškem jeziku. Poleg te informacije smo izvedeli, da anketiranci želijo, da naj
imamo vključeno dvosmerno komunikacijo, s katero bodo lahko hitreje in enostavneje
stopili v kontakt z nami.

3.5

KONČNA RAZLIČICA SPLETNEGA MESTA

3.5.1 OBLIKOVNA PODOBA
Oblikovna podoba je ključnega pomena za spletno mesto. Vključuje uporabo barv,
grafičnih in vsebinskih elementov. Obiskovalec že z prvim obiskom na spletno mesto
pridobi prvi vtis le-te, ki je glavnega pomena. Zaradi tega mora biti ta osnovna stran
čim bolj izpopolnjena. Prav tako nam mora podati glavne informacije in namen
spletnega mesta. S tem želimo doseči to, da obiskovalec ostane na našemu
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spletnemu mestu. Preko osnovne spletne strani lahko tudi sami pričakujemo, kako
bodo videti njene podstrani.
Zasnova našega spletnega mesta je bila narejena po principu enostavnosti in
minimalizma. Leto smo opisali že v poglavju skice. Torej je naše spletno mesto
prilagojeno uporabniku. Pri izdelavi spletnega mesta nismo pozabili na vizualizacijo
oziroma oblikovanje samega spletnega mesta. Vizualizacija je ključnega pomena za
našo dejavnost. Spletno mesto je namenjeno oblikovalskemu studiu, ki bo ponujal
storitve arhitekture, notranjega in grafičnega oblikovanja. Torej to pomeni, da je
poudarek na videzu strani. Preko oblikovalskega procesa nismo želeli pozabiti na
potrebe obiskovalcev. Spletno mesto povezuje ti dve zahtevi, da je vizualno privlačno
in enostavno za uporabnika.

Preko ankete smo spoznali, da obiskovalcem spletnega mesta najbolj ustreza svetla
podlaga in temno besedilo (kontrast med pisavo in ozadjem). Našo spletno mesto bo
torej zadostilo temu pričakovanju. Uporabili smo svetlo ozadje z dodanim vzorcem,
saj nismo želeli, da bi le-to bilo enobarvno. Naši barvni kombinaciji bomo dodali tudi
nekaj elementov rdeče, ki je bila po mnenju anketirancev najbolj zaželena.
Ime Kanpekina v japonščini pomeni brezhiben, zato se v logotipu pojavita dve črki K
(slika 26), ki obenem predstavljata začetnici obeh imen lastnic podjetja. Torej se je
zaradi želje po minimalizmu in enostavnosti

razvil logotip, ki prikazuje obe črki

povezani med seboj. Logotip sestavljajo enostavne linije istih debelin. Je črne barve
in primeren za uporabo na katerem koli mediju.

Slika 26: Pomensko ozadje logotipa
31

3.5.2 NAVIGACIJA SPLETNEGA MESTA
V današnjem času postaja svetovni splet in na njem spletno mesto velik del samopromocije katere koli panoge. Prav tako to velja tudi za naš oblikovalski studio.
Spletno mesto nam omogoča samo-promocijo, če je le dobro narejeno. Kar pomeni,
da mora vsebovati vse ključne podatke. Mi smo to vključili z eno povezavo iz
osnovne stani na podstran »O nas« (priloga D; slike 44, 52–57). Torej morajo biti te
informacije lahko dostopne. Poleg tega mora vsebovati poslovne informacije, ki so v
vednost obiskovalcem, da vedo, s čim se v podjetju ukvarjamo. Spletno mesto jih
mora prepričati, da za to storitev izberejo nas. Vse te informacije morajo biti
prikazane enostavno in jasno. Preko ankete smo ugotovili, da v sklopu kontaktnih
informacij ne sme manjkati dvosmerne komunikacije (priloga D; slika 53). Uporabniki
si namreč želijo enostaven način, da čim lažje ne stopijo v kontakt z nami, ne da
zapustijo spletno mesto V našem primeru smo to kasneje vključili v opciji e-sporočila
(priloga D; slika 53). Informacije o izdelkih in storitvah so informacije opremljene z
opisi in fotografijami. Pri nas so predstavljene na podstraneh, in sicer smo jih razdelili
glede na panogo storitve. Prikažejo se takoj po prihodu na spletno mesto (priloga D;
slika 44).
Ko vstopimo na naše spletno mesto se nam na njem prikaže okno, ki je razdeljeno
na tri enakomerne, navpične dele (priloga D; slika 43). Sredinski del sestavlja logotip
in povezava »O nas« (kontaktne informacije). S klikom na to povezavo se nam odpre
prva podstran (priloga D; slike 52–57). Na njej najdemo vse potrebne kontaktne
informacije, kot so: kdo smo (priloga D; slika 53), e-poštni naslov z opcijo direktne
komunikacije (slika 54), telefonske številke (priloga D; slika 55), kje smo (priloga D;
slika 56) in odpiralni čas (priloga D; slika 57). Vsi ti podatki so podani samo na tej
podstrani. Želeli smo se izogniti prevelikemu številu podstrani. Zaradi tega smo naše
podatke podali na način – prikaz grafično vizualiziranih ikon, ki nam že vizualno
povejo, katere podatke lahko dobimo. Ko se z miško postavimo na določeno ikono,
se nam prikažejo iskani podatki. Za tak prikaz podatkov nismo uporabili več kot eno
podstran. S tem smo vse potrebne informacije prikazali na eni strani. Na ta način
smo se izognili prenatrpanosti strani s podatki, saj, nam prikaže samo podatke, na
katere se postaviš z miško in nikoli vse podatke na- enkrat. Odstranili smo
nepotrebno »klikanje« naprej in nazaj na podstrani. Za vrnitev na osnovno stran se z
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miško postavimo na logotip v levem zgornjem kotu (priloga D; slika 57). Logotip se
spremeni v puščico nazaj. Na puščico kliknemo in zopet se znajdemo na osnovni
strani.
Na osnovni strani se nam po naložitvi v roku dveh sekund od spodaj navzgor
pripeljejo grafični elementi, ki prikazujejo naše panoge storitev (priloga D; slika 43). S
tem se tudi logotip in povezava »O nas« premakneta navzgor. Spletna stran je
razdeljena na tri pokončne dele, ki se ponavljajo skozi celotno spletno mesto. Vsak
del na osnovni spletni strani predstavlja eno storitev. Na levem delu imamo grafično
oblikovanje, na desnem delu imamo notranje oblikovanje in na sredini imamo
arhitekturo. Vsaka panoga je predstavljena z enostavnim napisom in 3D prikazom
storitve. Grafični element (3D prikaz) vsake storitve je v oddaljeni poziciji in se nato,
ko ga prečkamo z miško, približa (priloga D; slika 44). Če želimo vstopiti v poljubno
panogo, enostavno kliknemo na želeno polje. S klikom na želeno polje se nam odpre
nova podstran (priloga D; slika 45). Logotip se ponovno prestavi v levi zgornji kot in
služi enaki nalogi kot na podstrani »O nas«. Ponovno se nam na zaslon od spodaj
navzgor pripeljejo: naslov storitve, opis storitve in slike različnih projektov. V primeru,
da želimo videti vse slike projektov, enostavno uporabimo »drsenje z miško« (priloga
D; slika 46). Prikažejo se nam slike različnih projektov. Slike so razvrščene v mrežo
in v črno-beli različici. Ko gremo z miško preko slik, se nam te obarvajo (priloga D;
slika 47). S klikom na sliko se nam prikaže nova podstran, na kateri imamo več
fotografij projekta in opis le-tega (priloga D; slike 48–50). V primeru, da si želimo
ogledati kakšen drug projekt, enostavno izvedemo »drsenje z miško« navzdol in
prikaže se nam naslednji projekt. Logotip ima ponovno enak namen kot na drugih
straneh, torej nazaj na predhodno stran. Princip vstopa na podstran za določeno
storitev in ogled projektov velja za vse tri panoge.
Na vseh straneh imamo na dnu strani povezave za vsa socialna omrežja, in sicer:
Facebook, Google+, Twitter, Intagram in Pinterest (priloga D; slike 42–57).

Z vsem tem smo poenostavili navigacijo spletnega mesta in spletno mesto naredili
hitro in enostavno za uporabo.
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3.6

RAZPRAVA O REZULTATIH

Rezultat diplomskega dela je oblikovano in učinkovito spletno mesto za oblikovalski
studio v katerega smo vključili izdelano pisavo base sharp (priloga D; slike 44–59).
Spletno mesto za oblikovalski studio Kanpekina je torej dobil svoj končni videz. Med
eksperimentalnim delom smo videz in navigacijo spletnega mesta velikokrat
popravljali in prilagajali odgovorom, ki smo jih prejeli s strani anketirancev. Poudarek
je bil na tem, da v čim večji meri vključimo mnenja prav teh, ki so nam podali
vpogled, kako širša množica vidi in doživi posamezno spletno mesto. Dobili smo
uporabne smernice, ki smo jih smo poskušali vključiti v samo spletno mesto.
Zavedamo se, da vseh mnenj ni mogoče vključiti. Vseeno smo poskušali zadovoljiti
potrebe obiskovalcev spletnega mesta.
Oblikovalski proces je prinesel spletno mesto, na katerega smo vključili zanj potrebne
elemente. Logotip smo postavili na mesto, ki je bilo s strani anketirancev izbrano za
najbolj učinkovito. Prav tako smo upoštevali mnenje o približni velikosti samega
logotipa. Uporabili smo besedila s potrebnimi informacijami. Na spletnemu mestu
nismo uporabili preveliko količino besedila, informacije smo omejili. Spletno mesto
vsebuje veliko grafičnih elementov, ki prevzamejo vlogo nepotrebnega besedila in
obiskovalcu olajšajo iskanje informacij. Grafične elemente smo izpopolnili. Kakovost
le-teh je zadovoljiva in prilagojena spletnemu mestu. Glede na namen naše panoge
delovanja smo želeli prav te elemente izpostaviti in preko njih pokazati del naših
storitev. Spletnemu mestu smo pustili dovolj praznega prostora in s tem smo se
izognili prenatrpanosti. Celotna navigacija spletnega mesta je enostavna in
učinkovita ter ni zahtevna za uporabo. Držali smo se pravila čim manj podstrani in
»drsenja z miško«. Število podstrani smo omejili in nismo pretiravali z njihovo
uporabo. »Drsenje z miško« se uporabi samo v dveh primerih, in sicer da ga
uporabimo za ogled posamezne storitve in projektov.
S pomočjo ankete smo prišli tudi do novih elementov, za katere predhodno nismo
vedeli, da jih bomo vključili na spletno mesto. Te dva elementa sta dvosmerna
komunikacija (priloga D; slika 55) in uporaba tujega jezika na spletnem mestu
(priloga D; slike 45–59). Na

zastavljeno vprašanje v anketi glede dvosmerne
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komunikacije, smo bili presenečeni nad

dobljenim rezultatom. Te funkcije nismo

imeli namena vključiti v začetnem razvoju spletnega mesta, vendar smo po analizi
ankete, le-to vseeno uporabili. Podobna situacija se nam je pripetila pri vprašanju o
uporabi tujega jezika na spletnemu mestu. V začetku smo mislili uporabiti samo
slovenski jezik, vendar smo glede na mnenje anketirancev na koncu uporabili tudi
angleški jezik.

Vsi ti elementi so pomagali k postavitvi spletnega mesta, vendar tukaj ne pozabimo
na povezavo spletnega mesta s tipografijo. Kot že omenjeno smo na spletnem mestu
uporabili tipografijo base sharp, z vključno z že obstoječo tipografijo verdana. Naše
mnenje je, da tipografiji delujeta skladno in sta primerni za uporabo na spletu. Čeprav
na spletnem mestu nismo uporabili veliko količino vsebine, smo želeli, da je le-ta
lahko čitljiva in hitro dostopna. S pomočjo ankete smo dobili podatek o poravnavi
besedila, ki smo ga prav tako upoštevali. Na našemu spletnemu mestu imamo malo
besedila, kljub temu pa nismo želeli uporabiti prevelike velikosti pisave samo zato, da
bi zapolnili spletno mesto.

Držali smo se mnenja anketirancev in za velikost izbrali

16 tipografskih enot. Spletno mesto smo dopolnili z grafičnimi elementi, ki zapolnijo
prostor, vendar mu pustijo »dihati«. Zavedamo se, da je lahko naše spletno mesto za
nekoga prepusto. Sami smo mnenja, da imamo raje manjše število vseh elementov
in uporabimo samo elemente, ki podajo nujne informacije o naših storitvah.
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4

ZAKLJUČEK

Naše mnenje je, da smo med diplomskim delom dosegli naš zastavljeni cilj. Naredili
smo funkcionalno spletno mesto in ga povezali z izdelano tipografijo. Nismo pozabili
niti na prikaz projektov s slikami in drugimi grafičnimi elementi, ki so steber našega
spletnega mesta. Vidimo, da je spletno mesto pripravljeno za naš oblikovalski studio.
V prihodnosti je mogoč razvoj tega mesta v bolj interaktivno spletno mesto (forum,
članki, napotki …). Ker bo studio šele počasi pričel z delovanjem, se tudi sami
zavedamo, da na spletnem mestu še ni mogoče prikazati našega celotnega
oblikovalskega razpona, saj je število opravljenih projektov za-enkrat še skrčeno. Z
našim delom in oblikovanjem bomo na spletno mesto vključevali vse najnovejše
projekte in ga tako naredili še bolj zanimivega.
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