UNIVERZA V LJUBLJANI
NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

DIPLOMSKO DELO

KARMEN SUŠNIK

LJUBLJANA, 2016

UNIVERZA V LJUBLJANI
NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA
ODDELEK ZA TEKSTILSTVO, GRAFIKO IN OBLIKOVANJE

RAZISKOVANJE IN LIKOVNA ANALIZA SPLETNIH STRANI
OD 90. LET PA DO DANES

DIPLOMSKO DELO

KARMEN SUŠNIK

LJUBLJANA, september 2016

UNIVERSITY OF LJUBLJANA
FACULTY OF NATURAL SCIENCES AND ENGINEERING
DEPARTMENT OF TEXTILES, GRAPHIC ARTS AND DESIGN

RESEARCH AND ART ANALYSIS OF WEB PAGES FROM
THE 90's TO 2016

DIPLOMA THESIS

KARMEN SUŠNIK

LJUBLJANA, september 2016

PODATKI O DIPLOMSKEM DELU

Število listov: 60
Število strani: 50
Število slik: 26
Število preglednic: /
Število literaturnih virov: 29
Število prilog: /

Študijski program: univerzitetni študijski program (1. stopnja) Grafične in interaktivne
komunikacije

Komisija za zagovor diplomskega dela:
Predsednik: prof. Darko Slavec
Mentorica: doc. dr. Marica Starešinič
Član: doc. dr. Maja Klančnik

Ljubljana, ………………………..
iii

ZAHVALA
Iskreno se zahvaljujem svoji mentorici Marici Starešinič za pomoč in trud pri procesu izdelave
diplomske naloge. Posebej pa bi se rada zahvalila še svoji družini, fantu in čudovitim prijateljem
za vse nasvete, vzpodbudne besede ter podporo skozi celotni študij.

iv

IZVLEČEK
Danes se tehnologija ter internet hitro razvijata in tako prihaja do poplave raznih novih spletnih
mest. Zato je vedno bolj pomembno, da uporabniku nudimo kvalitetno spletno mesto z vidika
uporabnosti in estetike. Tukaj nastopijo oblikovalski trendi, ki niso le modna muha, pač pa
skrbijo za doseganje standardov kvalitetnega spletnega mesta ter nudijo boljšo uporabniško
izkušnjo.
V teoretičnem delu je predstavljena zgodovina svetovnega spleta ter razložena organizacija in
razpored elementov na spletnih straneh, likovni jezik ter likovne prvine in spremenljivke, ki se
uporabljajo v likovni teoriji in pomagajo pri boljšem razumevanju zgradbe likovnega polja,
kompozicije, barvne teorije in tipografije, ki je primerna za uporabo v spletu.
Namen diplomskega dela je bilo podrobneje analizirati domače strani dveh različnih spletnih
mest od leta 1996 do danes in raziskati njun likovni razvoj. Obe spletni strani sta novičarski, a
temeljita na popolnoma drugačni tematiki. Analiza je bila osredotočena na organizacijo
elementov, glavne likovne prvine in spremenljivke (oblika, točka, črta, barva, kontrasti, pozicija,
smer, gostota itd.), kompozicijo in tipografijo. Poznavanje likovne in vsebinske zgradbe spletnih
strani omogoča boljše razumevanje estetike in uporabnosti spletnih strani. Analiza in primerjava
spletnih strani sta pokazali, kako se lahko spreminjajo skozi čas in kako sledijo trendom v
oblikovanju spletnih strani.
Ključne besede: splet, spletna stran, spletno oblikovanje, likovna analiza, likovna teorija,
tipografija.
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ABSTRACT
In modern times the technology and the internet are constantly developing, therefore an
enormous amount of new web sites appear on the web each day. It is important to ensure the
quality of the site, especially in terms of user experience and aesthetics. Trends in web design
make sure that web pages meet the standards, which we are looking for in web sites and they also
provide a better overall user experience.
The theoretical part of this thesis introduces a history of the world wide web and explains the
organization and arrangement of elements on web pages, visual language, artistic elements and
variables that are used in theory of art and help us to better understand the structure of artistic
field, composition, colour theory and typography, which is suitable for use on the web.
The purpose of the thesis is to analyse in detail home pages of the two different web pages from
the year of 1996 until today and to research their artistic development throughout the years. Both
of the web sites are news orientated, however, they are based on a completely different topic. Art
analysis is focused on the organization of the main artistic elements, main artistic elements, and
variables (shape, dot, line, colour, contrast, position, direction, density, etc.), as well as on the
composition of the elements and typography. Knowledge of the art and content structure of a
web site allows us to get a better understanding of the aesthetics usability of web sites. Analysis
and comparison of the two web sites have shown they have changed over time and how they
have followed trends in web design.
Key words: world wide web, web site, web design, art analysis, theory of art, typography
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1 UVOD
Diplomska naloga obsega likovno analizo domače spletne strani dveh spletnih mest od 90. let
prejšnjega stoletja dalje in raziskovanje sprememb znanih in oblikovno nagrajenih spletnih mest v
dvajsetletnem obdobju.
Internet dandanes predstavlja velik vir zaslužka, saj ponuja hiter dostop do informacij ter
omogoča spletno oglaševanje in prodajo. Pri oblikovanju spletnih mest zato kakovost ne sme
trpeti na račun videza; estetski vidik, ki zajema spletne strani, se prepleta z njeno uporabnostjo in
preglednostjo. Možnosti za oblikovanje primernega dizajna za spletne strani je neskončno, a le
določeni bodo v uporabniku ustvarili zaupanje in ga vodili po strani naprej. Zato mora biti
oblikovanje skrbno načrtovano, saj s tem vplivamo na uporabnika in na njegovo izkušnjo na
strani. Likovna oblika spletnih strani pa je odvisna od tega, kaj želimo z njo doseči.
Namen diplomske naloge je bilo raziskati likovno zgradbo in razvoj dveh, med seboj oblikovno
zelo različnih, spletnih strani in ugotoviti, ali so spletne strani, tako kot tiskovine, zgrajene na
podlagi določenih likovnih principov ter spoznati pomen likovne analize.
Strani so analizirane od njihovega nastanka, na vsakih pet let do današnjega dne, na koncu pa je
podana njihova primerjava. Elementi spletnih strani so analizirani na podlagi organizacije
grafičnih elementov, temeljnih likovnih prvin in spremenljivk, kompozicije ter tipografije, in
primerjave kompozicijskih elementov in organizacije spletnih strani s programom Adobe
Photoshop.
Prvi vtis na spletni strani je najmočnejši in skoraj vedno tudi zadnji. Zato je pri oblikovanju
spletnih strani pomembno, da je grafična zasnova povezana z namenom spletne strani in da vsi
elementi na strani delujejo kot celota.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 ZGODOVINA SVETOVNEGA SPLETA
Svetovni splet se je prvič pojavil v znanstvene namene leta 1989. Razvil ga je Tim Berners-Lee,
britanski znanstvenik, ki je delal za organizacijo CERN (Evropska organizacija za jedrske
raziskave). Prva spletna stran, narejena pri CERN, je že ponujala osnovne lastnosti spleta; kako
dostopati do dokumentov drugih oseb in kako si nastaviti svoj strežnik. Originalni strežnik je še
vedno pri organizaciji CERN (1).
Leta 2013 so prvo spletno stran uspeli obnoviti in ji dodati vse podatke, ki jih je vsebovala pri
svojem rojstvu, najdemo pa jo na naslovu http://info.cern.ch/ (1). V tistem času je bilo po
spletni strani možno navigirati le z uporabo računalniške tipkovnice, kot vidimo na sliki 1, pa je
bila letu ustanovitve primerno tudi stran videti precej drugače. (2; 3; 1; 4).

Slika 1: Zaslonski posnetek imitacije prve spletne strani (2)
2

2.2 OBLIKOVANJE SPLETNIH STRANI
Pri oblikovanju spletnih strani je prav tako kot pri oblikovanju tiskovin pomembno, da se držimo
oblikovalskih smernic ter jih prilagajamo, saj s tem dosežemo razgibanost in zanimivost. Vseeno
pa je potrebno razumeti in uporabljati osnovna oblikovalska pravila, kot so razmerja,
uravnoteženost in pomembnost. Za uspešno oblikovanje je pomembno, da se ne branimo
preskušanja, predanosti podrobnosti, zaupanja v osebno dojemanje vtisov ter spoznanja, da je
oblikovanje dolg proces in ne le dogodek (5).

2.3 ORGANIZACIJSKI PRIPOMOČKI
Podoba strani je odvisna od organizacijskih odločitev pri oblikovanju. Obiskovalci urejeno in
organizirano stran dojemajo kot boljšo in zanesljivejšo (5).

2.3.1 MREŽE
Oblikovanje z mrežo je koristno, saj ima veliko ljudi naraven občutek za predvidevanje in
urejenost. Z mrežo se ustvari vzorec, ki ustvari nemoten tok informacij (5). Mreže zagotavljajo
jasnost, učinkovitost, ekonomičnost in kontinuiteto, ustvarijo sistematičnost ter bralcem olajšajo
navigacijo skozi informacije; bralci lažje ugotovijo, kako si stvari sledijo – kje je začetek in kje je
konec.
Oblikovalski projekti se med seboj razlikujejo, zato se uporablja struktura mreže, ki temu ustreza.
Poznamo nekaj osnovnih vrst mreže: manuskriptna, stolpčna, modularna in hierarhična mreža,
vsaka pa ustreza le določenim tipom oblikovalskega problema. Vsak posamezni del mreže izpolni
specifično funkcijo; posamezne dele mreže lahko uporabimo kot samostojen del celote, lahko pa
jih združujemo kot želimo – odvisno, kako želimo interpretirati informacijski material.
Nedavna zgodovina dokazuje, da obstaja ogromno načinov, s katerimi lahko oblikujemo
informacije in ostale grafične elemente. Na koncu je odločitev, ali uporabljati mrežo ali ne, vedno
odvisna od narave vsebine v določenem projektu (6).

2.3.2 STOLPCI
Stolpci urejajo tok besedila in slik, zato so temeljni del mreže. Širina stolpca vpliva na berljivost in
na velikost pisave, pomemben pa je tudi razmik med njimi. Več prostora med stolpci stran odpre
in jih jasno razmeji. Stolpci so lahko različno široki in temeljijo na modularnosti gostejše mreže
(5).
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2.4 RAZPOREDITEV ELEMENTOV NA SPLETNIH STRANEH
Z razumevanjem različnih postavitev grafičnih elementov na spletu pridobimo boljše znanje pri
ustvarjanju boljše uporabniške izkušnje (7). Na spletu uporabljamo razne kompozicije, ki so bile
prvotno ustvarjene za tisk, nekatere pa so priporočljive posebej za spletne strani, saj izkoriščajo
način, kako ljudje preletimo oz. beremo spletno stran (8; 9).

2.4.1 RAZPOREDITEV V OBLIKI ČRKE F
Razporeditev elementov v obliki črke F temelji na raziskavah s pomočjo digitalnega sledenja
pogledu, ki so pokazale, kako obiskovalci spletnih strani to preletimo – pogled se začne v
zgornjem levem kotu ter nadaljuje po horizontali proti desnemu kotu, ponovno skoči na levo
stran in tam ostane (z izjemo nekaterih hitrih skokov na desno). Zato je priporočljivo, da so
pomembni elementi spletnih strani, kot so logotip, navigacija strani, gumbi, postavljeni na levi
strani (7).

2.4.2 RAZPOREDITEV V OBLIKI ČRKE Z
Pri tej postavitvi vzorec elementov poteka v obliki črke Z. Začne se v zgornjem levem kotu, se
premakne po horizontali na desno stran ter nato diagonalno navzdol in ponovno na desno stran.
Takšna razporeditev elementov je primerna za spletne strani, ki vsebujejo nekaj ključnih
elementov, ki morajo biti opazni. Če je zaporedoma nanizanih več takih vzorcev, dobimo cik-cak
razporeditev elementov (8).

2.5 TEMELJNI KOMPOZICIJSKI PRINCIPI
Pri vsakem ustvarjanju novih oblikovalskih del se srečujemo z obvladovanjem kompozicije s
pomočjo različnih kompozicijskih načel in zakonitosti, ki so pri gradnji estetske celote nujno
potrebne. Kompozicija je zavestna oziroma načrtna zgradba oblikovalskega dela, ki temelji na
harmoniji razmerij (10; 11).
Posamezni načini, po katerih se elementi kompozicije funkcionalno povezujejo med seboj, so
načela. Med kompozicijska načela spadajo simetrija, ravnovesje, ritem, hierarhija kompozicijskih
elementov, izrez in zlati rez (12).
V stoletjih likovnega ustvarjanja so se izoblikovale določene oblike likovne kompozicije. Tipične
kompozicije so horizontalno, vertikalno, diagonalno, krožno in simetrično – nesimetrično (12;
11).
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 HORIZONTALNA KOMPOZICIJA
Kompozicijski elementi, ki izhajajo iz težišča oblikovalskega polja, so razporejeni
vodoravno. Taka kompozicija zahteva podolgovat format, saj poudarja daljavo in
razsežnost (11).
 VERTIKALNA KOMPOZICIJA
Vertikalna kompozicija je podobna horizontalni, le da so tukaj kompozicijski elementi od
težišča usmerjeni od zgoraj navzdol ali obratno (11).
 DIAGONALNA KOMPOZICIJA
Likovni elementi so razporejeni tako, da tvorijo diagonalo, ki je vodilna linija likovnega
polja. Oko vodijo poševno navzgor ali navzdol. Njena glavna lastnost je dinamičnost (12;
11).
 KROŽNA KOMPOZICIJA
Največkrat nastopa v fotografiji, kjer so vodilne linije v krivuljah, ki so lahko dvakrat
zavite v obliki črke S (11).
 SIMETRIČNE KOMPOZICIJE
Simetrične kompozicije se največkrat pojavljajo v stvaritvah, kjer gre za dekorativni
učinek (ljudska, religiozna umetnost, simboli itd.). Ločimo jih na centralnosimetrične
(središčne) in zrcalnosimetrične kompozicije (12).

2.5.1 ZLATI REZ
Pri uporabi zlatega reza oblikovalsko delo učinkuje harmonično in uravnovešeno. Proporc zlatega
reza je razmerje dveh različnih dolžin, pri čemer je manjša dolžina (minor) v odnosu do večje
dolžine (major) v enakem razmerju kot večja do vsote obeh. Razmerje zlatega reza je izraženo v
številkah 1 : 1,618(03398875 …). Dolžino stranice delimo s številko zlatega reza in rezultat
odštejemo še od primarne dolžine, da dobimo dolžino drugega dela stranice (9; 12).

5

Kompozicijski zlati rez razdeli slikovno polje na dva enakopravna dela, čeprav učinkujeta kot
različna. Pri uporabi zlatega reza je potrebno paziti, da sta uporabljeni največ dve delitvi po
zlatem rezu (vodoravno in navpično), drugače nastane simetrična delitev oblikovalskega polja.
Sicer pa se najpogosteje uporablja le ena delitev po zlatem rezu (spodaj ali zgoraj, levo ali desno)
(12). Zlati rez grafičnemu oblikovalcu predstavlja učinkovito delitev strani na besedilo in praznino
ali drugo grafiko.

2.6 LIKOVNI JEZIK
Glavna lastnost vseh verbalnih jezikov je, da v njih povezano nastopata dve ravni gramatične
artikulacije (členitve): primarna ali sintaktična raven, na kateri se med seboj kombinirajo enote s
pomeni (sestavljanje besed v stavke) in sekundarna ali fonološka raven, na kateri se združujejo
enote, ki same po sebi nimajo pomena, a služijo artikulaciji enot s pomenom (sestavljanje glasov v
zloge in zloge v besede). Primarna raven likovne artikulacije predstavljajo oblike, ki nosijo pomen,
zato je primarna raven likovne artikulacije artikulacija oblik, ki so lahko ploskovite ali prostorske,
torej artikulacija orisanih likovnih prvin. Sekundarna raven likovne artikulacije je potemtakem
ravnina orisnih likovnih prvin (13).
Pri likovnem jeziku je potrebno v večini slediti skupnim pravilom, npr. vodoravne črte vedno
predstavljajo mirnost, medtem ko vertikalne predstavljajo energijo. Čeprav sporočilo, ki ga
prinaša vizualna podoba, ne zahteva nobene točne razlage ali utemeljitve, likovni jezik vseeno
sloni na nekih »pravilih«. Večino teh pomenov ljudje namreč pridobimo iz lastnih izkušenj iz
realnega življenja, skozi opazovanje. Za oblikovalce so pomembni intuicija, instinkt in napake, saj
te poti ustvarjajo nove oblike in podobe (14; 15).

2.7 GLAVNE LIKOVNE PRVINE
Likovni elementi so številčno omejeni, a dopuščajo neskončne možnosti kombiniranja (10).
Glavne kategorije likovnega mišljenja so oblika, točka, črta ali linija, svetloba in tema ter barva
(13).

2.7.1 TOČKA
Točka je izhodišče in začetek likovnega dogajanja in oblikovanja, saj je njena naloga, da ustavi in
zadrži pogled; odreja orientacijska mesta, poudarke, prostorske pozicije in oblikovna oporišča. To
sicer lahko stori vsaka oblika, katere gibanje je usmerjeno v njeno notranjost. Zato je najboljša
točka okrogle oblike, lahko pa tudi katerakoli druga pravilna oblika (trikotniki, kvadrati,
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mnogokotniki) in njihova telesa. Tudi manjše pravilne in nepravilne oblike imajo privlačno moč,
vendar ne tako močno. S točko orišemo druge likovne elemente; z zaporednim nizanjem točk v
eno smer se ustvari imaginarna linija, z razporeditvijo v dve smeri pa se spremenijo v imaginarno
ploskev (13; 10).

2.7.2 ČRTA ALI LINIJA
Črta ali linija nastaja kot sled nekega gibanja – to je namreč njena glavna lastnost. Več zaporednih
točk zaznamo kot črto, ker se oči gibljejo od točke do točke. Črta lahko nastane iz svojega
lastnega gibanja, npr. gibanja konice svinčnika, ki zariše svojo pot. Takšne črte po švicarskonemškem slikarju Paulu Kleeju imenujemo aktivne črte. Kot črto zaznamo tudi vse robove, kjer
se srečujejo področja z različnimi likovnimi lastnostmi (svetloba, barve, robovi med telesom in
prostorom ipd.) – te črte pa Klee imenuje pasivne. Črta je najpreprostejše in najpogostejše
izrazno sredstvo, saj je z njo mogoče opisati misel na čist in jasen način. Vodoravne črte delujejo
mirno, navpične aktivno, diagonalne vnašajo dinamiko, nestabilnost, prekrižane navpične in
vodoravne črte pa dajejo občutek trdnosti in stabilnosti (13; 10).

2.7.3 OBLIKA
Oblika, kot nosilka likovnih pomenov, spada med orisane prvine, saj jo orisujejo ostale štiri,
orisne prvine. Vsaka barva ima določeno obliko in vsak prostor omejuje neka oblika. Obliko
definirajo notranji odnosi njenih sestavnih delov (13). Lahko je ploskev ali črta, ravno ali
ukrivljeno, okroglo ali oglato. Vsaka oblika ima svoje lastnosti, s katerimi vpliva na gledalca (12).
Zaznavanje oblik je dojemanje strukturalnih lastnosti videnega; ena izmed prvih korakov tega
zaznavanja je ločevanje figure od ozadja. Ozadje redko zaznamo kot obliko, medtem ko figuro
vedno.
Španski slikar in kubist Juan Gris pravi, da vsako obliko določajo tri vrednosti:
•

Absolutna vrednost: oblika je kvadrat, elipsa, krog itd.; krog je vedno krog in kvadrat je
vedno kvadrat, saj so odnosi med njunimi elementi vedno enaki.

•

Likovna vsebina: oblika ima neko barvo, svetlost itd.

•

Relativna vrednost: izhaja iz odnosa oblike do prostora in oblik, ki jo obdajajo in nanjo
vplivajo.
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Oblike, ki so enostavne ali organizirane tako, da se njihova struktura hitro razume, se lažje
zaznajo (13). V slikarskih, fotografskih, kiparskih ipd. kompozicijah se osnovne oblike (okrogle,
oglate) ne uporabljajo v dobesednem geometrijskem smislu (razen pri geometrijsko stilizirani
umetnosti). (12).

2.7.4 SVETLOBA IN TEMA
Psihološko gledano se količina svetlobe občuti v odnosu med svetlim in temnim. Svetlobo in
temo predstavljata bela in črna barva ter različni odtenki sivih barv, ki nastanejo z mešanjem. V
sliki količino in odnose med svetlim in temnim področjem imenujemo svetlobni valer. Ločimo
šest glavnih svetlobnih skupin: svetlo-trdi, svetlo-mehki, srednje svetlo-trdi, srednje svetlo-mehki,
temno-trdi in temno-mehki valer. Vsak od teh ima svoj čustveni učinek. Svetle barve bolje
aktivirajo občutek v gledalcu in se zato zdijo bližje kot temne barve, ki se zdijo bolj oddaljene.
Prav tako se svetle barve občutijo kot lažje. Zato je ena od temeljnih likovnih nalog svetlostnihtonskih razlik vzbujanje občutka površin, prostora in telesnosti (13; 10).

2.7.5 BARVA
Ljudje smo zelo občutljivi na barvne spremembe in mnoge stvari spoznamo prek barve. Človeško
oko loči približno 7 milijonov barvnih odtenkov. Barva definira prizor v celoti in domišljiji
dopušča manj prostora (11). Barvna svetloba ima poleg tega, da je svetlejša ali temnejša, še štiri
vrednote (barvni ton, barvno svetlost, barvno moč in barvno čistost) in pa svojo specifično
lastnost – barvnost ali kromatičnost. Barve lahko občutimo kot tople, hladne, težke, lahke, nežne,
strupene itd. Topli barvni odtenki so tisti, ki imajo oranžno ali rdečo kromatičnost, medtem ko so
hladni barvni odtenki tisti z zeleno ali modro kromatičnostjo. Pri opisovanju prostora in globine
imajo topli odtenki iste likovne posledice kot svetloba, hladni pa iste kot tema. Svetle in tople dele
občutimo kot večje in bližje, temni pa se nam zdijo manjši in se posledično navidezno odmikajo.
Barve v človeku vzbujajo različna čustvena razpoloženja. Sinestezija se zgodi, ko se ob gledani
barvi pojavi določen zvok in obratno. Barva je popolnoma subjektivna izkušnja – o tem pričajo
izrazi toplo in hladno, ki nakazujejo na to, da barve v našem organizmu povzročajo telesne in
čustvene reakcije. Čeprav je zaznavanje barv subjektivno, ima doživljanje barv vseeno dovolj
značilnosti, ki so skupni vsem ljudem. Zato se pri likovnem oblikovanju lahko ravnamo po njih
(13; 10).
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2.8 LIKOVNE SPREMENLJIVKE
Z uporabo likovnih značilnosti, pri katerih iste oblike povzročajo nastajanje drugačnih občutkov,
doživetij in posledično tudi drugačne čustvene odmeve, kot jih sproža oblika sama po sebi,
orisujemo relativnost oblik.
Likovne spremenljivke so: velikost, položaj, teža, smer, število, gostota in tekstura.
Oblike so lahko tudi abstraktne ali figuralne, zato so lahko tudi vsebine, dodane s
spremenljivkami, različne. V realnosti vse oblike v našem doživljanju ustvarijo različne občutke,
pomene, ki izhajajo iz osebnega in kulturnega izkustva (13).

2.8.1 VELIKOST IN TEŽA
Velikost v oblikovalskem pomenu lahko pomeni, da je neka oblika večja, bližja, težja ali
pomembnejša od drugih oblik. Velikost je tudi relativna, simultani kontrast med različno velikimi
oblikami, npr. povzroči, da se velika oblika ob majhni zdi še večja in obratno (13). Na težo
vplivata tudi barva in tekstura oblike, prav tako pa je odvisna tudi od volumna oblike. Ker se v
likovno ploskev vstopa iz smeri levo proti desni, se oblike, pozicionirane ob levi rob, zdijo lažje
kot ob desnem robu. Prav tako se oblike ob spodnjem robu zdijo lažje kot oblike ob zgornjem
robu. Vsaka drugače oblikovana oblika, ki odstopa od ostalih oblik, deluje težje. Enako velja tudi
za smer, ki odstopa od ostalih (11).

2.8.2 POZICIJA IN SMER
Ti dve spremenljivki najlažje definiramo s pomočjo prostorskega križa, ki ureja naš človeški
prostor s svojimi silnicami. Skozi naše telo lahko postavimo tri najpomembnejše ravnine:
frontalna ravnina, ki naš prostor razdeli na spredaj in zadaj, medialna, ki prostor razdeli na levo in
desno, ter očesna, ki prostor razdeli na zgoraj in spodaj (13). S smerjo se izražata orientacija in
gibanje – glavne orientacijske smeri so vertikalno (rast in življenje), horizontalno (pasivnost) in
diagonalno (aktivnost), glavne gibalne smeri pa paralelno, centralno, konvergentno in mimobežno
(10; 11). Pozicija je pomembna, ne le zaradi teže, pač pa tudi zaradi občutka blizu – daleč. Torej
pozicija vpliva na smer in težo; teža neke oblike lahko privlači sosedje in oblike in jim da smer,
pri teži pa ravnini spodaj in zgoraj določita težo kompozicijskega elementa (11; 13).

2.8.3 ŠTEVILO
Posamezen element se lahko ponavlja, prišteva (aditivnost), odšteva (subtraktivnost) in množi,
kolikokrat je potrebno. Oblike ali znake se ureja v določen red, npr. v naravno zaporedje,
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alternacije in progresije (Fibonaccijeva serija oz. progresija zlatega reza, v kateri je razlika dveh
števil vedno enaka zlatorezni razliki 0.61803 …) (13).

2.8.4 GOSTOTA
Definicija gostote je neko število enot na neki površini ali v nekem prostoru. Z večanjem gostote
nastane večja energija oziroma napetost ali pa se pridobi tonska vrednost površine. Gostota prav
tako oblikuje različne teksturalne lastnosti površine ali prostora (13).

2.8.5 TEKSTURA
Tekstura opisuje značilnosti površine in običajno pove nekaj o snovi, ki površino tvori ter krepi
trodimenzionalni vtis oblike. Če bi želeli poudariti obliko ali vzorec, potem je potrebno teksturo
izločiti (11). Ko v neki kompoziciji združimo dva ali več elementov, med njima nastane vzorec.
Če ta vzorec začne oblikovati lastno kompozicijo, vzorec postane tekstura (16).

2.9 BARVNA TEORIJA IN ORGANIZACIJA
Barvna teorija je niz smernic in načel, ki jih uporabljamo za ustvarjanje harmoničnih barvnih
kombinacij. Te ideje so predstavljene preko raznih diagramov, barvnih krogov, shem in
trikotnikov, ki oblikovalcem pomagajo razumeti, kako barve vplivajo ena na drugo, kako izbrati
in kombinirati barve ter kako ustvariti učinkovite palete (17).
V računalniški grafiki barvo predstavljajo obarvani slikovni elementi oziroma piksli. Pri slikanju z
barvami poznamo tri primarne barve: rdeča, rumena in modra. Z mešanjem teh treh barv dobimo
sekundarne barve: oranžno, zeleno in vijolično. Ker z dodajanjem barve slednja postaja vedno
temnejša, se ta način barvnega mešanja imenuje subtraktivno mešanje – vsaka dodana barva
zmanjša svetlost končne barve. Za razliko od slikarskih barv, ki jim barvo dajejo pigmenti,
računalniški zasloni za ustvarjanje barve potrebujejo svetlobo. Barvno mešanje, pri katerem
končna barva z dodajanjem barv oz. svetlobe postaja vedno svetlejša, se imenuje aditivno barvno
mešanje. Zato so na računalniškem zaslonu primarne barve (rdeča, modra in zelena) vedno
temnejše kot sekundarne barve (18). Terciarne barve predstavljajo neskončno možnosti, saj
nastanejo z mešanjem primarne in sekundarne barve. S pomočjo barvnega kroga lahko določimo
še komplementarne barve, ki so si v barvnem krogu nasprotne, in analogne barve, ki so v
barvnem krogu pozicionirane ena poleg druge (19).

10

Barve lahko organiziramo po potrebi izraznega mišljenja in glede na učinek, ki ga z določeno
barvo želimo ustvariti. Poznamo prostorski, iluzionistični, ekspresivni in dekorativni učinek (10).
Ker se osnovne barve med seboj razlikujejo po barvitosti, tvorijo medsebojna nasprotja ali barvne
kontraste. Poznamo jih sedem:
•

kontrast barve proti barvi,

•

svetlo-temni barvni kontrast,

•

toplo-hladni kontrast (možno ga je definirati tudi kot nasprotja hladno – toplo, redko –
gosto, mokro – suho, nebeško – zemeljsko ipd.),

•

komplementarni kontrast (občuti se kot nasprotje med komplementarnimi barvami:
rumeno – vijolično, oranžno –modro itd.),

•

simultani kontrast (pojavi se, ko naše oko vsaki dani barvi simultano priredi njeno
komplementarno barvo),

•

kontrast barvne kvalitete (čisto barvo se oslabi s črno ali belo ali sivo ali s
komplementarno barvo) in

•

kontrast barvne kvantitete (odnos med velikostmi površin, ki jih zasedajo določeni barvni
odtenki) (13; 10).

Barva je ena izmed sredstev, ki kompozicijske elemente povezuje, zato je bolj izrazni kot
kompozicijski del umetniškega dela. Barve v človeku zbujajo različna čustva. Pri nekaterih barvah
je odziv lahko predvidljiv, pri nekaterih pa se ljudje odzivajo različno. Ker ima večina barv velik
čustven in psihološki naboj, lahko barve oblikovanju koristijo ali škodijo. Zato je pomembno, da
se barve za čim večji učinek izbirajo pazljivo; skladati se morajo z razpoloženjem in značajem
vsebine. (5).

2.10 TIPOGRAFIJA NA SPLETU
Pisava oziroma tipografija vpliva na obliko in sporočilnost bolj kot katerikoli drug vizualni
element (5). Ker mnogi brskalniki podpirajo različne vrste pisave, lahko črke uporabimo na
ustvarjalen in izviren način. Dobra tipografija lahko doprinese k estetiki, pomembna pa je tudi pri
definiranju hierarhije vsebine (20).
Zaradi hitrega razvoja pisav je danes na voljo veliko različnih vrst pisav. Ker so si pisave vizualno
podobne, je njihova klasifikacija otežena. Pisavo lahko izdelamo v več različicah, ki se razlikujejo
po teži, slogu in velikosti. Poznamo navadno črko, ultra svetlo črko, svetlo črko, tanko črko,
11

polkrepko črko, krepko črko, ekstra krepko črko, zožano črko, razširjeno črko, kurzivno črko in
kapitelko (5; 21).
Za izboljšanje uporabniške izkušnje pri branju na spletu je potrebno slediti nekaterim nasvetom:
•

Število pisav na spletni strani naj bo čim manjše (2 tipografski družini). Uporabljene so
lahko krepke pisave (ne čez celotno besedilo), a ne kurzivne.

•

Dolžina vrstice naj ne presega 10–15 besed – skrčene pisave delujejo boljše v krajših
vrsticah, raztegnjene pa v daljših.

•

Uporabljena naj bo le ena vrsta poravnave besedila.

•

Z uporabo praznega prostora se strani pusti dihati.

•

Z naslovi in podnaslovi obiskovalci hitreje najdejo iskano informacijo.

•

Uporabljena naj bo pisava, ki je slogovno primerna vsebini.

•

Pazimo, da niso uporabljene napačne krepke ali kurzivne pisave.

•

Ni potrebno, da so črke v besedilu velike – lahko se uporabi velikost pisave pod 24 px, če
pa so manjše od 16 px, je potrebno stran prebrati na različnih brskalnikih.

•

Pri podčrtavanju besedila lahko pride do zmede, saj je univerzalni simbol za povezave
vedno podčrtava (21; 22).

Vsaka izbrana pisava bralcu sporoča pomembne informacije. Pri tem mu lahko pomaga ali pa
otežuje branje sporočila. Pisava, ki pritegne pozornost, a ni čitljiva, je napačno izbrana. Najboljša
velikost pisave za besedilo je tista, pri kateri je branje najlažje (5).
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
Raziskava obsega likovno analizo domačih spletnih strani dveh tematsko različnih spletih mest na
vsakih pet let, v času od leta 1996 do leta 2016. Zaslonske posnetke strani do leta 2011 sem našla
v internetnem arhivu (Internet Archive), ki je neprofitna knjižnica knjig, filmov, računalniških
programov, glasbe in spletnih strani (23).
Gamespot (24) je najbolj znana igričarska skupnost, ki že 20 let skrbi za nenehen dotok
informacij na področju računalniških iger. Spletno mesto je bilo ustanovljena 1. maja 1996 in je
od takrat prejelo že nekaj nagrad za najboljšo igričarsko spletno mesto. Na glavni strani spletnega
mesta Gamespot so povezave na najnovejše novice, recenzije, razvedrilo, videe in na različne
igralne platforme, ki med drugim vsebujejo tudi predoglede novih iger. Poleg strokovnih vsebin
so na spletnem mestu na voljo tudi forumi, ki uporabnikom omogočajo odpreti lastne razprave o
igralnih tematikah (24).
Spletno mesto ameriškega dnevnika The New York Times (25) je prav tako označena kot ena
izmed najkvalitetnejših, vrhunskih spletnih mest in je na spletu že od leta 1996. Večina bralcev si
njihove vsebine ogleda preko spleta; spletno mesto na dan obišče okoli 1,6 milijona bralcev,
medtem ko si fizični časopis prebere nekje 731. 000 bralcev. Zato je načrtovanje ključni korak pri
oblikovanju tega spletnega mesta (26). Spletna stran pokriva 21 glavnih kategorij, kot so npr. svet,
politika, znanost, zdravje ipd. in ponuja reševanje križank, poleg tega pa vsebuje še vsebine, ki jih
v dejanskem časopisu ni (blog, multimedija, fotografija, spletna trgovina ipd.). Spletno mesto je
možno brati v angleškem, kitajskem in španskem jeziku, vsebine pa so v posameznih jezikih
drugačne (25).
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3.1 MATERIALI IN METODE
Preko celotnega eksperimentalnega dela so bile uporabljene naslednje spletne strani in
programska oprema:
•

Likovna analiza spletne strani www.gamespot.com;
stran je bila analizirana od 22. 12. 1996 do 1. 7. 2016.

•

Likovna analiza spletne strani www.nytimes.com;
stran je bila analizirana od 20. 12. 1996 do 1. 7. 2016.

•

Spletna stran https://archive.org/,
s pomočjo katere so bili pridobljeni zaslonski posnetki spletnih strani od leta 1996 naprej.

•

Program Adobe Photoshop CC 2015 in njegova orodja za izbiro in risanje oblik, s
katerimi so ponazorjena nekatera likovna dogajanja na analiziranih spletnih straneh.
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
4.1.1 LETO 1996
4.1.1.1 Spletna stran Gamespot (www.gamespot.com) – 22. december 1996
Tako je bila videti domača stran 22. decembra 1996 – na sliki 2 je prikazan prvi zaslonski
posnetek, ki je na voljo.

Slika 2: Spletna stran Gamespot, 22. december 1996
Ob prvem pogledu na spletno stran vidimo, da je vertikalno razdeljena na tri dele: zgornji del
predstavlja glava spletne strani, ki vsebuje logotip, pomembne informacije ter skoraj neopazen
navigacijski meni. Če stran razdelimo po kompozicijskem zlatem rezu, tako kot je vidno na sliki 3,
so najpomembnejši podatki strnjeni v presečiščih vodoravnih in navpičnih linij, še posebej v
zgornjih dveh, kamor uporabnik najprej pogleda.
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Slika 3: Razdelitev strani s kompozicijskim zlatim rezom
V glavi spletne strani, tako kot tudi v spodnjih dveh delih, opazimo ponavljajoče se kroge in zdi
se, kot da so jih v stran vključili, ker se pojavljajo tudi v logotipu. Glavna točka osredotočenja je
krog v logotipu, ki naj bi predstavljal veliko črko O, a je spremenjeni v nekakšen sij ali žarke.
Glavo in osrednji del strani loči debela črta sive barve, ki umiri celotno dinamiko spletne strani.
Osrednji del lahko vizualno ločimo na tri dele, vsebinsko pa na dva – na levi strani so uporabniku
z raznimi manjšimi okroglimi gumbi ponujene računalniške igre, v srednjem delu sta prav tako
dva okrogla gumba s povezavo na igro, vendar znatno večja, na desni strani pa so napisana
obvestila.
Vsi gumbi v zgornjem in osrednjem delu spletne strani so osenčeni, kar jim daje tridimenzionalni
učinek, medtem ko so gumbi v spodnjem delu prikazani kot oglasi, so manj senčeni in nimajo
tako velikega učinka globine.
Črna barva ozadja predstavlja neko neskončnost, globino, neskončno možnost igranja, zabave, ki
pa jo zelo hitro razbijejo zelo barviti elementi z živahnimi toni. Stran je zapolnjena predvsem s
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toplimi, oranžno-rdečimi odtenki, opazimo pa tudi svetlo-temen kontrast, predvsem v razmerju
črke – ozadje ter kontrast veliko – malo, ki se pojavlja pri krogih oz. gumbih in pisavah.
Intenzivne in tople barve na strani delujejo impulzivno, dinamično in aktivno, kar lahko povzroči
zmedo, saj obiskovalec ne ve, kje začeti in kaj si naprej ogledati. Zasičena je z elementi, kar strani
ne pusti dihati.
Kompozicijsko je stran nesimetrična in dinamična, saj vsebuje veliko kontrastov, geometrijsko pa
ni le pravokotna, ampak so prisotne tudi krožne linije.
Tipografsko je stran preobremenjena z vsaj štirimi različnimi tipografskimi družinami. Pisave so
vse pokončne, različnih debelin, serifne in brez serifov. Napisi na gumbih v navigaciji so nekoliko
težje berljivi zaradi njihove živahne podlage. Primerna izbira tople, svetlo oranžne barve je bila za
opis obvestil, saj omili črno-bel kontrast, ki pa je za naše oči veliko bolj utrujajoč. Vsi napisi in
besedila imajo sredinsko poravnavo, ki je za naslove sicer primerna, ni pa primerna za daljša
besedila, saj mora bralec vedno znova iskati začetek nove vrstice, kar otežuje branje. Iz vidika
praznega prostora pa je v tem primeru sredinska poravnava primerna, saj naredi več prostora na
desni in levi strani vsakega besedila.
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4.1.1.2 Spletna stran The New York Times (www.nytimes.com) – 20. december
1996
Na sliki 4 najprej opazimo, da je stran sestavljena iz dveh glavnih delov – prvi je del, ki je videti
kot časopis, drugi del pa so povezave in možnosti izven časopisnega dela (registracija,
razkazovanje strani, pomoč, možnost slabše grafike in avtorske pravice).

Slika 4: Spletna stran The New York Times, 20. december 1996
Tako časopis kot tudi spletna stran imata vsebino razdeljeno glede na mrežo in stolpce. Časopisni
del te strani je sestavljen iz naslovnice, navigacijskega menija in vsebine. Naslovnica je razdeljena
na tri dele: levi del uporabnika vabi k sodelovanju na forumu, desni del predstavlja oglas za
galerijo, ki jo najdemo v časopisu oz. na njegovi spletni strani, v osrednjem, največjem delu pa je
postavljen logotip. Pod logotipom je napisan datum izdaje časopisnih novic, ki je od zgornjega
dela in od ostale vsebine ločen z dvema črnima linijama. Ostali del spletne strani lahko vsebinsko
razdelimo na dva dela: levi del predstavlja navigacijski meni, desni pa novice – te pa se prav tako
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delijo na dva stolpca. Če stran razdelimo po pravilu tretjin (slika 5), pade osrednji del s fotografijo
ravno na sredino in je nekoliko večji od levega in desnega stolpca.

Slika 5: Delitev strani po pravilu tretjin
Na strani opazimo veliko linij, ki med seboj ločijo posamezne dele. Ponavljajo se tudi krožne
oblike (fotografija, obrezana v obliki kroga, seznam v meniju, črke O). Gostota elementov se po
strani spreminja – na naslovnici sta ob logotip stisnjena dva elementa, v navigacijskem meniju pa
je več dogajanja kot v delu s fotografijo in novicami, kjer je manj elementov, pisava pa je večja,
kar pripomore k večji količini praznega prostora. Kompozicija je statična, saj kompozicijske
silnice v naslovnici kažejo horizontalno, medtem ko v spodnjem delu kažejo vertikalno. Poleg
tega prevladuje pravi kot in nikjer ni opaziti nobenega likovnega gibanja. Hkrati je kompozicija
tudi simetrična in deluje umirjeno in ploskovno. Kot je prikazano na sliki 6, lahko stran razdelimo
tudi po principu zlatega reza, ki kompozicijsko razdeli vsak posamezni element na strani.
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Slika 6: Različne možnosti delitve spletne strani po principu zlatega reza
Barvna kombinacija je preprosta – bela za ozadje, črna za večino besedila in temno rdeča za
kategorije novic, povezave v meniju in krogce, s katerimi so ločene posamezne sekcije časopisa. V
več barvah je napisana le beseda »Forum«, kjer opazimo tri različne odtenke rdeče in tri različne
odtenke sive. S tako izbiro barv je določena beseda še vedno v barvnem kontekstu s stranjo, a je
vseeno toliko drugačna, da jo obiskovalec hitro opazi.
Uporabljeni sta dve tipografski vrsti – brezserifna, linearna pisava za naslove kategorij, ki je
vedno uporabljena v kapitelkah, ter serifna pisava za ostalo besedilo. Brezserifna pisava je
izjemno nizka in široka, medtem ko ima serifna pisava vidne protioblike. V logotipu je
uporabljena lastna različica gotice, ki razbije monotonost strani in je zelo temna ter zaradi
kontrasta z belim ozadjem tudi zelo vidna. Ker je v levem stolpcu uporabljena manjša pisava, se
ta zdi bolj oddaljen od desnega stolpca. Večinoma je uporabljeno levo naslonilo, kar potemni le
desno stran, vendar je besedilo vseeno dobro berljivo. Za besedilo naslovov pa je uporabljeno
sredinsko naslonilo, kar je za naslove najbolj primerno.

20

4.1.2 LETO 2001
4.1.2.1 Spletna stran Gamespot (www.gamespot.com) – 16. december 2001
V petih letih od nastanka spletne strani www.gamespot.com se je ta precej spremenila, kot lahko
vidimo na sliki 7. Najprej opazimo spremenjen logotip, ki je sicer še vedno oblikovan na podlagi
oranžnih krogel, a je okoli njih dodana še živo rdeča obroba ter spremenjen sijaj na črki O, ki je
zdaj bolj podoben eksploziji. Črke O niso zamenjali z eksplozijo, kot so to storili s sijajem, pač pa
je črka sedaj vidna in se sklada z ostalimi črkami v logotipu. Prav tako pa stran tudi ni več zasuta s
krogi, ima pa vsepovsod veliko črt, ki stran oblikovno razčlenijo na ogromno delov.

Slika 7: Spletna stran Gamespot, 16. december 2001
Stran ima vertikalno in horizontalno kompozicijo, saj so nekateri elementi usmerjeni navzdol,
nekateri pa horizontalno. To se še posebej opazi pri navigacijskih menijih – glaven meni na levi
strani se premika vertikalno, medtem ko je krajši meni skoraj neopazno pozicioniran nad
logotipom strani in je usmerjen horizontalno. Po navpični smeri lahko spletno stran razdelimo na
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glavo, telo in nogo, v vodoravni smeri pa opazimo 3 neenake stolpce – levi predstavlja meni, na
desnem se pojavljajo oglasi, srednjega pa lahko razčlenimo na več delov. V zgornjem delu so
predstavljene najbolj udarne in najnovejše novice, v spodnjem najbolj popularne igre, srednji del
pa ponovno lahko razdelimo na dva dela ali stolpca. V levem stolpcu so v različne kategorije
nanizane ostale novosti, v desnem, ki je barvno bolj poudarjen, pa so predstavljene pravkar
izdane igre, igre ki bodo kmalu na voljo, najbolj igrane igre ter anketa. Levi, navpični meni se deli
na šest delov, ki jih med seboj ločijo vijolični pravokotniki s prelivi, na katerih je naslov
posameznih delov menija. Srednji del deluje najtežje, saj vsebuje največ likovnih enot in besedila.
Vsi posamezni deli na strani so ločeni z linijami, geometrijska oblika strani je precej kvadratna in
ima ogromno kotov.

Slika 8: Razdelitev strani s kompozicijskim zlatim rezom
Ozadje strani je umirjeno, preprosto črno in skupaj z nekoliko svetlejšim menijem strani ne dajeta
nobenega značaja. Celotno stran pa poživijo vijolično-oranžni odtenki, ki ustvarijo
komplementaren kontrast. Oranžna barva spodbuja aktivnost in optimizem, medtem ko vijolična
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spodbuja domišljijo. Poleg vijolične barve na strani izstopa predvsem zelena barva na praznično
obarvanem ozadju, ki je uporabljena le enkrat – na obvestilu za praznično nakupovanje. Ko se
spletna stran na zaslonu odpre, to sporočilo pade direktno v območje zlatega reza, kot vidimo na
sliki 8, kar še toliko bolj poudari njegovo pomembnost.
Na gumbih in nekaterih barvnih ozadjih opazimo veliko senčenja in prelivov barv, kar poglobi
obliko in jo naredi bolj telesno. Zaradi senčenja in svetlenja pisave ima tridimenzionalni učinek
tudi pisava na oglasu S.W.I.N.E.
V besedilu je uporabljena leva poravnava besedila, z neravno desno stranjo, kar da nekaj beline in
praznega prostora. Besedilo je čitljivo, saj so med podlagami in barvami pisav dobri kontrasti, kjer
pa niso pa je problem rešen s črno obrobo pisave. Razmiki med vrsticami so primerni, prav tako
tudi velikost in izbira pisave. Pisava je brezserifna in dovolj kontrastna, zaradi česar lažje
razločimo obliko črke, s tem pa povečamo berljivost besedila. Nekoliko težje je berljiva pisava pri
naslovu za praznično ponudbo in na spodnjem desnem oglasu. Oranžna barva naslove še bolj
poudari, kar pritegne bralca k ogledu in branju strani.
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4.1.2.2 Spletna stran The New York Times (www.nytimes.com) – 10. junij 2001
Na sliki 9 vidimo, da se pozicija elementov in delitev spletne strani na stolpce od nastanka strani
ni veliko spremenila.

Slika 9: Spletna stran The New York Times, 10. junij 2001
V zgornjem delu na sredini je logotip, ki ima na levi in desni strani prazen prostor, prostor brez
elementov, ki na strani povzroča manjšo natrpanost. Zaradi praznega prostora je bolj vpaden tudi
sam logotip. Logotip je od ostale vsebine ločen s horizontalno črto, ki je poleg besedila edini
element, ki predstavlja horizontalno kompozicijo. Kompozicija je statična, čeprav opazimo
posamezne elemente, ki imajo dinamično obliko. Primer dinamične kompozicije je v desnem
stolpcu, kjer je prikazan graf, ki predstavlja neko gibanje. Geometrijsko je stran pravokotna, saj
večinoma sestoji iz navpičnih in vodoravnih črt ter vsebine in fotografije oblikovane v
pravokotnike. Krožnih linij na strani skoraj ni, izjema je ikona poleg polja za iskanje po strani.
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Elementi so nasičeni, a so vseeno organizirani v mrežo, ki je sestavljena iz sedmih enakih stolpcev
in enega širšega, ki predstavlja meni. Grafični elementi so na strani postavljeni tako, da zavzemajo
celo število stolpcev (1, 2, 3, itd.) (slika 10). Gostota elementov je največja v skrajno levem in
desnem stolpcu. V sredinskem stolpcu pa je zaradi večje pisave, večjega razmika med vrsticami in
levega naslonila več belega prostora, zato je ta del strani videti lažji.

Slika 10: Mreža, po kateri je organizirana spletna stran.
Čeprav ima stran veliko kontrastov, barvno vseeno deluje umirjeno. Opazimo kontrast med belo
in črno, torej svetlo in temno ter med modro in rdečo, kar predstavlja kontrast med hladnim in
toplim. Rdeča barva je uporabljena v sledeh, modra pa prevladuje – bolj živa modra je
uporabljena pri hiperpovezavah, kot podlaga za besedilo in barva grafa, svetlejša modra pa je
uporabljena kot ozadje pri pomembnejših ali vsebinsko drugačnih sekcijah.
Za povezave v meniju je uporabljena brezserifna pisava, za vse ostalo pa serifna. Naslonilo je
povsod levo, razen pri logotipu in datumu pod njim, ki imata sredinsko poravnavo. Kontrast med
pisavo

in

ozadjem

pa

je

dovolj

visok,

da

je

besedilo

berljivo.
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4.1.3 LETO 2006
4.1.3.1 Spletna stran Gamespot (www.gamespot.com) – 8. december 2006
Na spletni strani najprej opazimo, da je izjemno dolga (slika 11).

Slika 11: Spletna stran Gamespot, 8. december 2006
Glava spletne strani predstavlja dva ozka pasova na začetku strani, medtem ko noga postaja vse
bolj široka in nasičena z raznimi povezavami. Na desni strani glave najdemo logotip, ki se od
zadnje različice ni spremenil. Postavljen je na podlago, ki se preliva iz svetlo oranžne v rjavo. Ker
so glavne barve na celotni strani razni odtenki sive, logotip s svojim ozadjem najprej pade v oči.
Poleg logotipa je obrazec za vpis v stran, z oranžnim, pravokotnim gumbom, z zaobljenimi
robovi. Oranžna barva se skozi stran pojavlja v detajlih, kot so gumbi, napisi, ikone. Tudi v tej
različici spletne strani se krogi, kot so v logotipu, ne ponavljajo več toliko, izjema je le krog s črko
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G pred menijem, vzet neposredno iz logotipa, ki verjetno nakazuje na povezavo »domov«. Prav
tako pa tudi celotna geometrija strani ni več tako kvadratna. Ostre robove kvadratov so zamenjali
milejši, zaobljeni robovi, ki delujejo bolj prijazno in mehko. Še vedno se pojavljajo
tridimenzionalni učinki (predvsem v gumbih), ki želijo posnemati realizem. Prelivom barv,
senčenju in svetlenju se zato na strani ne gre izogniti.
Na spletni strani ponovno opazimo dva menija in oba skupaj z besedilom tvorita horizontalno
kompozicijo, medtem ko tok informacij in grafičnih elementov poteka vertikalno in tvori
vertikalno kompozicijo. Zgornji meni je srebrne barve in na videz izgleda kot pravi radijski gumbi
(nekateri pritisnjeni in nekateri ne), spodnji, glavni in pomembnejši meni pa je bolj vpadljive,
oranžne barve.
Med glavo in nogo se skozi celotno vertikalo strani ponavlja neko razmerje (od zlatega reza ga
loči le nekaj zaslonskih točk), ki v osnovi stran razdeli na dva stolpca, ti pa se med seboj delijo na
več posameznih delov, kjer vsak predstavlja svojo vsebino; v levem stolpcu so predstavljene bolj
bralne vsebine, kot so novice in kritike, v desnem pa interaktivne vsebine, npr. videi, glasba,
nakup iger ipd. (slika 12).
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Slika 12: Delitev spletne strani po zlatem rezu

Grafični elementi imajo F razporeditev (slika 13). V zgornjem levem kotu opazimo logotip, v
desnem pa je obrazec za vpis v stran. Nato se po levi strani pomaknemo navzdol in se ustavimo
pri navigacijskem meniju. Ponovno gremo z očmi po levi strani navzdol, kjer bi nas verjetno
pričakala kakšna grafika (slike, video, novice …), ki trenutno niso na voljo. Torej, vsi pomembni
in zanimivi elementi so pozicionirani na levi strani, na strani, ki jo najhitreje opazimo.
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Slika 13: Organizacija pomembnih elementov v obliki črke F
Ozadje je sive barve z odtenkom modre, kar stran odpre, kombinirana pa je s sivo barvo, ki s
pomočjo prelivov daje kovinsko barvo. Skupaj zato dajeta robotski, računalniški videz.
Posamezni deli strani, novice, obvestila ipd. so med seboj ločeni s točkami ali črtami, naslovi pa
se od besedila ločujejo po barvi pisave – nežno rumena za naslove (ki večinoma vsebujejo tudi
hiperpovezavo) ter bela za besedilo. Zasledimo lahko tudi oglase, ki s stranjo nimajo nobene
povezave in nobene skupne točke ter vizualno stojijo popolnoma zase.
Na celotni strani je za besedilo uporabljena le ena pisava brez serifov, kontrasti med črkami in
ozadjem ter razmiki med vrsticami pa so dovolj veliki, da besedilo lahko brez problema
preberemo. Vizualno je stran nekoliko manj nasičena z različnimi elementi in barvami kot leta
prej, a zato vsebinsko ponuja veliko več. Vseeno pa ne ponuja dovolj belega prostora in se lahko
na strani hitro zgubimo.
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4.1.3.2 Spletna stran The New York Times (www.nytimes.com) – 19. junij 2006
Največje spremembe, ki jih opazimo na strani, so vodoravni navigacijski meni nad logotipom,
večji prostor za logotip in širši desni stolpec (slika 14).

Slika 14: Spletna stran The New York Times, 19. junij 2006
Logotip je pridobil nekaj praznega prostora še pod in nad njim, kar omogoča, da ga še hitreje
opazimo. Pod logotipom je napisan datum izdaje časopisa, nato pa se glava od ostale vsebine loči
z eno debelejšo in temno horizontalno črto. Ostali deli pa se med seboj ločijo s svetlo sivimi
črtami – tukaj se pokaže ostra razdelitev glave od vsebine.
Pozicija in tipografija logotipa imata kompozicijo zlatega reza (slika 15). Ujema se razmerje med
praznim zgornjim in spodnjim prostorom ter med velikostjo ascendrov in descendrov. Kjer je
razmerje najgostejše, je na samem elementu več podrobnosti.
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Slika 15: Logotip v zlatem rezu
Kot vidimo na sliki 16, je mreža sestavljena iz enajstih stolpcev, med katerimi en stolpec
predstavlja navigacijski meni. Najširši del novic in najpomembnejši grafični elementi, kot je slika,
so sestavljeni iz štirih stolpcev.

Slika 16: Organizacijska mreža spletne strani
Kompozicija strani je vertikalna, z izjemo glave in besedila ter hkrati statična. Pojavljajo se
horizontalne in vertikalne linije ter pravokotniki, ki ne izražajo navideznega gibanja.
Barve ostajajo iste – enostavno belo ozadje, ki omogoča lažje branje, črna za vsebino in siva za
manj pomembno besedilo (besedilo v meniju ter avtorji novic) in v menijih kot barva ozadja,
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umirjena modra za naslove in nekatere povezave (ne v meniju) ter z rdečo napisani časi objave
posamezne novice ter številke v marketinški tabeli.
Glavna tipografska vrsta ostaja georgija, serifna pisava, ki jo v različnih debelinah, barvah in
velikostih uporabljajo za naslove, besedila in tokrat tudi v navigacijskem meniju. Za lažjo
berljivost besedila, kjer je pisava zelo majhna, se uporablja še brezserfina pisava. Naslonilo ostaja
levo, besedilo v sosednjih stolpcih pa se ne zaključuje v isti vodoravni liniji in posledično na
spletni strani nastaja bel prostor, ki omogoča lažje branje.
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4.1.4 LETO 2011
4.1.4.1 Spletna stran Gamespot (www.gamespot.com) – 10. december 2011
Na sliki 17 vidimo, da je celotna spletna stran krajša, a vseeno vsebuje enake elemente kot
različica iz leta 2006. Prav tako je spremenjen tudi logotip – oblika in ideja sta ostali enaki, se je
pa spremenil način – iz tridimenzionalnega načina v dvodimenzionalnega. Na strani ne opazimo
več prelivov, senčenja in svetlenja, pač pa so vsi elementi ploskoviti. Izjema je le pri srednjem
delu navigacijskega menija, kjer del z drugačno vsebino izstopa iz strani.

Slika 17: Spletna stran Gamespot, 10. december 2011
Ozadje strani je belo, kar stran bolj odpre, prav tako pa ni več nasičena s podatki in grafičnimi
elementi. Stran ima več praznega prostora, da se lažje osredotočimo na to, kar je pomembno.
Barvna paleta je zelo umirjena – črno na belem z nekaterimi oranžnimi poudarki in sivino
predvsem v glavi in nogi spletne strani.
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Kompozicija strani je enaka kot je bila leta 2006. Opazimo horizontalno (meni, novice, besedilo)
in vertikalno kompozicijo (celoten tok strani). Geometrija strani je pravokotna, različne odseke pa
ločujejo linije. Elementi so postavljeni v obliki črke F, zato lažje preletimo stran in hitreje
opazimo, kar nas zanima (slika 18). Stran se deli na dva stolpca – v levem, širšem stolpcu, so na
različne načine prikazane novice – najprej preko dveh različnih drsnikov, kjer je v ospredju neka
slika ali video računalniških igric, na koncu pa so novice vertikalno nanizane po principu naslov,
kratek opis ter slikovno gradivo na desni strani. Desni stolpec predstavlja predvsem interaktivne
vsebine. Poleg seznama najpopularnejših računalniških iger opazimo še koledar dogodkov in
povezavi na Gamespotovo Youtube in Facebook stran.

Slika 18: Organizacija elementov v obliki črke F
Pisava je večinoma pisana črno na belem in nima serifov, zato je dobro berljiva. Nekatere
povezave so v oranžni barvni in so tudi dobro vidne, medtem ko so nekatere podrobnosti
napisane v svetlo sivi in je med njimi ter podlago premajhen kontrast (platforme za igrice pri
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seznamu najpopularnejših iger). Naslonilo pri novicah je levo, kar na desni strani pušča prazen
prostor in bralcu omogoča, da se lažje premika po spletni strani, saj se ne izgubi med kopico
elementov.
Glava in noga sta vizualno ločeni od osrednjega dela. Med belim ozadjem na telesu spletne strani
in sivim ozadjem pri glavi in nogi se vizualno ustvarita liniji, ki te tri dele med seboj ločujeta. V
glavi poleg menija in logotipa najdemo še polje za hitro brskanje po strani ter gumba za vpis na
stran. Elementi v glavi delujejo precej raztreščeno, saj niso poravnani v isti liniji. V nogi pa se
informacije ponavljajo – spet opazimo logotip in možnost brskanja po strani, meni ter povezave
na najnovejše novice in najbolj igrane računalniške igrice, čisto spodaj pa so napisani obvezni
podatki o strani.
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4.1.4.2 Spletna stran The New York Times (www.nytimes.com) – 26. junij 2011
Spletna stran od leta 2006 ni doživela velikih sprememb, kar vidimo na sliki 19. Opazimo, da
zgornjega, horizontalnega navigacijskega menija ni več, spremenjeno je polje za iskanje, v isti
vodoravni liniji pa so dodane še povezave na socialna omrežja.

Slika 19: Spletna stran The New York Times, 26. junij 2011
Mreža in kompozicija sta ostali enaki: mreža je sestavljena iz 11 stolpcev, prvega od njih
predstavlja meni, naslednje dva stolpca ustvarjata prvi del oz. vsebinski stolpec spletne strani,
nato pa sledita še dva dela, ki sta sestavljena vsak iz štirih stolpcev (slika 20). Kompozicija je
statična, saj so vsi elementi vodoravni in navpični, geometrijsko pa je pravokotna.
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Slika 20: Mreža za preglednejšo organizacijo elementov
Del strani, ki vsebuje novice, lahko razčlenimo tudi s kompozicijskim zlatim rezom (slika 21). Ta
loči desni stolpec od levega in srednjega ter med seboj loči tudi novice od ostalih vsebin. Iz
zlatega reza vidimo, da je prva točka, ki jo obiskovalec opazi, ko odpre spletno stran, največja
fotografija na sredini strani.
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Slika 21: Delitev spletne strani po principu zlatega reza
Tipografija in barva ostajata isti prejšnji verziji spletne strani. Izjema je le rumeno obarvan
pravokotnik na vrhu menija, ki predstavlja neko novost. Stran lahko razdelimo na svetle in temne
dele – ponekod je več elementov in manj belega prostora (niz fotografij), drugje pa je več beline,
s katero se lahko lažje orientiramo na strani (razmiki med vrsticami, stolpci, levo naslonilo).
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4.1.5 LETO 2016
4.1.5.1 Spletna stran Gamespot (www.gamespot.com) – 1. julij 2016
Spletna stran je ustvarjena po trendih za leto 2016, ampak njen razpored elementov še vedno
ostaja enak kot pred desetimi leti (slika 22).

Slika 22: Spletna stran Gamespot, 1. julij 2016
Najprej opazimo, da je dolžina strani primerna današnji velikosti zaslonov. Logotip se je iz
oranžne spremenil v rumenega in krogi v logotipu so se spremenili v njegov obris. Logotip in
meni sta v isti ravnini, v glavi spletne strani na sivi, nevtralni podlagi, na kateri logotip izstopa.
Geometrijsko je stran kvadratna; skoraj vsi elementi so v kvadratu, pa naj bo to slika, okvir ali pa
le navidezna mreža (v kateri je na primer besedilo). Sicer pa se na strani pojavljajo tudi krogi – v
logotipu, ikoni za obvestila, odštevanje in iskanje ter tudi vse črke O. Stran je preprosta in
ploskovita ter ne vsebuje nobenih učinkov, ki bi elemente ustvarile bolj realistične. Izjema je le v
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naslovnih novicah ter v stolpcu prihajajočih iger, kjer sta s pomočjo sence ustvarjeni dve plasti,
kar da vsebinam večjo globino.
Glavne novice so postavljene pod glavo spletne strani in so obiskovalcu strani takoj na očeh.
Razvlečene so čez celotno dolžino zaslona in so razdeljene v mrežo oz. razporejene v kartice, ki
se skladajo z zlatim rezom. Takšna razporeditev v kartice omogoča lažje »skeniranje« informacij s
strani uporabnika. Ker je ta del najtemnejši, največji in vsebuje veliko elementov, izgleda najtežje.
Pod novicami so v štiri pravokotnike v isti liniji postavljene slike z najbolj zanimivimi povezavami
za obiskovalca strani. Zgornji trije deli strani (glava, novice in zanimive povezave) imajo
horizontalno kompozicijo, medtem ko so elementi pod njimi postavljeni vertikalno in imajo
vertikalno pozicijo – z izjemo besedila, ki ga vseeno beremo horizontalno, od leve proti desni.
Vertikalni del spletne strani razdelimo na dva dela – prvi del so novice, nanizane ena pod drugo,
drugi del pa so bolj udarne vsebine, kot so prihajajoče igre in kritike. Poleg vertikalne delitve
lahko stran razdelimo tudi na horizontalne dele po zlatem rezu (slika 23). Zgornji del
predstavljajo novosti, srednji del razne povezave in spodnji del novice ter ostale vsebine.
Razporeditev grafičnih elementov skozi celotno stran poteka v obliki črke F, z vmesnimi
prekinitvami, ki stran naredijo bolj zanimivo in obdržijo bralca pri ogledu strani.
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Slika 23: Razčlenitev strani po zlatem rezu
Stran vsebuje veliko kontrastov. Kontrast svetlo-temno opazimo v razmerju med barvo oz.
svetlostjo ozadja in slik, ki so ponekod potemnjene. Temnejša sta tudi glava in noga strani.
Uporabljen je tudi kontrast veliko-malo in široko-ozko, predvsem pri velikosti pravokotnikov, ki
gradijo stran.
Ozadje je belo, stran pa je čista in vsebuje veliko praznega prostora. Še vedno je uporabljena ista
barvna kombinacija – bela, kombinirana s črno in odtenki sive, za podrobnosti pa je uporabljena
oranžna. Uporabljena je le ena pisava brez serifov in v različnih velikostih in debelinah, kar stran
naredi berljivo, obiskovalec pa posveča pozornost drugim vsebinam in ne pisavi.
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4.1.5.2 Spletna stran The New York Times (www.nytimes.com) – 1. julij 2016
Na sliki 24 vidimo, da je spletna stran minimalistična, urejena in odprta.

Slika 24: Spletna stran The New York Times, 1. julij 2016
V zgornjem levem kotu strani opazimo t. i. hamburger meni, ki je značilen za današnje spletne
strani, saj omogoča lažjo uporabo na manjših zaslonih. Poleg menija je pozicionirana še ikona za
iskanje po strani, v isti liniji na desni strani pa sta še gumba za naročilo na novice ter vpis na stran
in ikona za izbiro jezika. Logotip je velik, ima sredinsko poravnavo in okoli veliko beline. Pod
njim je napisan datum izdaje, nato pa se glava spletne strani z debelo in temno vodoravno črto, ki
poteka od levega do desnega robu strani, loči od menija. Pod ločilno črto vidimo horizontalni
navigacijski meni, nato pa ponovno opazimo ločilno horizontalno črto, a tokrat svetlejšo in
tanjšo. Do tega dela imajo vsi elementi horizontalno kompozicijo, saj pogled vodijo od leve proti
desni. V tem delu je veliko kontrastov: svetlo-temno, debelo-tanko, veliko-malo, dolgo-kratko.
Nekateri posamezni, manjši elementi, kot so npr. ikone, imajo krožno in dinamično kompozicijo.
42

Da sta gumba bolj vpadljiva, je uporabljena nebeško modra barva, ki predstavlja zaupanje in
mirnost ter se ne pojavlja nikjer drugje na strani.
Vsebinski del lahko razdelimo na tri stolpce, velikost elementov v njih pa je orientirana glede na
mrežo, ki jo sestavlja deset stolpcev. Mreža, ki jo vidimo na sliki 25, pripomore k lažjemu branju,
vsi elementi so v nekem sorazmerju, stolpci, stran in informacijski tok naredijo za bralca
predvidljiv.

Slika 25: Organizacijska mreža
Stolpci so med seboj ločeni s praznim prostorom in vertikalnimi linijami. Linije se pojavljajo še na
drsniku, pojavijo pa se tudi v horizontali, kjer ločijo posamezne dele novic med seboj. Opazimo
jih tudi na robovih fotografij in videov ter ob robovih besedila.
Stran temelji na pravih kotih in ima zato statično kompozicijo. Vsaka novica je postavljena v svoj
pravokotnik, ki pa so skupaj zloženi kot kartice. Kompozicijsko se stran v vseh pogledih ujema s
pravilom zlatega reza. To se še posebej opazi pri razmerju glave proti meniju in odmiku menija
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od začetka člankov ter v razmerju med prvima dvema stolpcema proti zadnjemu, desnemu (slika
26).

Slika 26: Različne možnosti delitve spletne strani s kompozicijskim zlatim rezom
Barvno je stran zelo preprosta – črno na belem. V temno rdeči barvi se pojavijo le datumi objave
članka, v sivi pa pripisi k fotografijam in avtorji člankov. Kontrast na strani je ustvarjen po večini
s pomočjo tipografije – uporabljeni sta dve tipografski vrsti, serifna in brezserifna, ki se pojavljata
v različnih velikostih in debelinah. Ponekod opazimo tudi kurzivo in kapitelke.
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5 ZAKLJUČEK
Likovna analiza dveh različnih spletnih strani v dvajsetletnem časovnem razponu je pripeljala do
naslednjih ugotovitev o likovnem razvoju:
Spletni strani sta si med seboj zelo različni; www.gamespot.com bolj sledi trendom in je zelo
nasičena z različnimi elementi, barvami in se je skozi čas hitro spreminjala, medtem ko je spletna
stran za dnevnik The New York Times vrhunska in tradicionalna ter je skozi celoten razvoj strani
obdržala isto idejo, idejo, da naj bo stran čim bolj podobna fizičnemu časopisu, ki zadovoljuje
vsem likovnim principom, načelom in kompoziciji.
Obe strani imata kombinacijo horizontalne in vertikalne kompozicije, čeprav slednja prevladuje,
saj so strani dolge, na zaslonu pa se pomikamo od zgoraj navzdol. Geometrijsko je stran
pravokotna in posledično kompozicija deluje statično, saj ne prevladujejo spiralaste ali trikotniške
oblike, ki povzročajo gibanje. Nekoliko bolj dinamična spletna stran je www.gamespot.com iz leta
1996, kjer opazimo veliko okroglih oblik ter velike kontraste. Predvsem novejše različice spletnih
strani so oblikovane po principu kompozicijskega zlatega reza – še posebej tradicionalno
oblikovana spletna stran The New York Times, kjer se zlati rez pojavlja celo v njihovem logotipu,
medtem ko so elementi na strani Gamespot razporejeni v obliko črke F, ki je za obiskovalce
najbolj primerna.
Kontrasti so prisotni povsod. Največkrat se ponavljata kontrasta svetlo-temno in veliko-malo,
posebej pri tipografiji in fotografiji ter stolpcih. Kontrasti spletno stran naredijo bolj razgibano, v
tipografiji pa brez njih ne gre, saj ciljamo tudi na berljivost spletnih strani. Spletna stran
Gamespot je na začetku uporabljala tudi barvne kontraste in stran s tem naredila zelo vpadljivo in
živahno, navkljub temnemu ozadju.
Pri analizi barv je razvidno, da se barvni paleti obeh strani med seboj ne razlikujeta preveč.
Glavne barve so nevtralne črna, bela in siva, vse ostale barve pa se pojavljajo le za detajle. The
New York Times uporablja še temno rdečo barvo in skozi bolj barvito obdobje tudi modro za
naslove in barvna ozadja za nekatero besedilo. Gamespot pa skozi vsa leta ne izpusti svoje tipične
oranžne barve, ki se pojavlja tudi v logotipu in stran naredi bolj živahno, še posebej v prvih
desetih letih, ko je bilo ozadje temno (črno ali temno sivo).
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Tipografsko sta si strani zelo različni. Stran Gamespot iz leta 1996 na strani uporablja celo paleto
različnih pisav, za glavno besedilo pa je uporabljena serifna pisava, ki je v primerjavi z brezserifno
pisavo uporabljeno za naslove, zelo strnjena in težje berljiva. V naslednjih letih so za glavno
tipografsko vrsto izbrali linearno pisavo brez serifov, ki je tudi najbolj čitljiva in primerna za
pisavo na spletu. Spletna stran The New York Times pa je za glavno pisavo izbrala serifno
georgio, ki je uporabljena tako za naslove kot tudi za glavno besedilo in jo kombinirajo še s
pisavo brez serifov, ki ima na straneh majhno vlogo – pojavlja se predvsem tam, kjer je pisava
manjša in zato težje berljiva. Za pisavo besedila so pri vseh straneh uporabljene minuskule, prav
tako tudi pri naslovih, kapitelke pa so tudi uporabljene na obeh straneh, vendar le za naslove
kategorij in sekcij, za poudarke in za napise na in ob gumbih.
Obe strani iz letošnjega leta sta oblikovana po principu kartic, kar je celo priporočljivo, saj so take
strani bolj primerne za ogled na manjših zaslonih. Prav tako sledita še nekaterim novejšim
trendom, kot je hamburger meni, ki prav tako pomemben za boljšo uporabniško izkušnjo.
Čeprav sta obe strani novičarski in sta zapolnjeni z novostmi in članki, sta skozi leta postali vse
bolj odprti, manj nasičeni z elementi. Pri spletni strani Gamespot vidimo, da je leta 2006
tridimenzionalni učinek s prelivanjem tonov, senčenjem in svetljenjem počasi začel izginjati in je
do letošnjega leta popolnoma izginil. Pojavljajo se le še sence na karticah, ki dajejo boljšo
preglednost kot popolnoma ploskovita stran.
Igričarska spletna stran Gamespot se je skozi leta zelo spreminjala – od logotipa do razporeditve
elementov, stolpcev, barv, kompozicije in tipografije. Čeprav se je logotip spreminjal, se njegov
položaj ni, namreč vedno je postavljen v zgornji levi kot, kjer ga obiskovalec najhitreje opazi. Za
razliko od te strani ima spletna stran The New York Times skozi vsa obdobja v ozadju neko
konsistenco in logiko. Na vrhu strani takoj opazimo njihov hitro prepoznani logotip, ki ima tudi
največ prostora, več kot katerikoli drug element na strani. Tako mu nič ne vzame pozornosti.
Čeprav je na prvi strani vedno največ elementov, so razporejeni v stolpce, ki jih pomaga sestaviti
mreža. Manj pomembne novice so postavljene v ožje stolpce, pomembne pa v širše. Da so meje
med posameznimi stolpci in članki še bolj jasne, so ločene z navpičnimi in vodoravnimi črtami.
Iz zelo kičaste in nasičene strani se je spletna stran Gamespot preko barvnih, tipografskih in
predvsem kompozicijskih sprememb prelevila v modernejšo in uporabniku bolj prijazno različico,
ki ima določeno zaporedje informacij, a njihovo dolgočasnost razbijejo interaktivni elementi, ki
jih obdajajo. Čeprav spletna stran The New York Times že od samega začetka sledi obliki
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dejanskega časopisa, je vseeno mogoče opaziti, kako je skozi različna obdobja dodajala,
odvzemala in spreminjala različne barve in elemente, dokler ni na koncu prišla na najbolj
enostavno in čisto različico spletne strani.
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