Dokumentation

Workflow
Grafisk produktion
Trine Alexandersen 1. hovedforløb

Jeg har valgt at vise min egen hjemmeside som workflow. Siden er min
e-portfolio som skal vise hvad jeg lærer under min uddannelse til mediegrafiker.

Målgruppen:
Målgruppen er mig selv og undervisere fra Hansenberg samt mit
elevplads.

Min idé med siden:
Jeg vil lave en enkel side, lidt neutral og overskuelig.

Dette vil jeg opnå ved:
• 	En menu i toppen som gier adgang til alle hovedområder.
• 	Mulighed for at komme videre til de forskellige fagligheder ved hver 		
faglighed, så man ikke skal tilbage til hoved siden.
• 2 valg muligeheder under hver faglighed som er tydelige
• Jeg har valg at holde mig til sort/hvid farve på nær ved vigtige detaljer.
Som baggrund har jeg valgt en hvid med en body med mere uro dog
meget neddæmpet.
Jeg har valgt at præsentere mig selv på forsiden inkl. billede.

Programmer
Jeg har gjort brug af Photoshop til layout, billede redigering og
slicning af billeder.
Dreamweaver CS6 til kodning af siden.

Layout/Design
Jeg startede med at lave et flowchart så jeg havde et overblik over
indhold, og så tegnede og skitserede jeg ideer til sitet.
Flowchart:

Skitser:

Jeg lavede skitser, for at få en ide til hvordan jeg kunne tænke mig at min
side skulle se ud. Jeg har dog længe vidst hvordan det skulle se ud dette
bære de også præg af.

Photoshop:

Jeg har tegnet de forskellige sider
op i photoshop. Så jeg blev mere
sikker i mit design. Det gør det
næmmere at finde den rigtige font,
faver og senere at slice billederne ud efter og gemme i rigtig
størrelse og format. Sidst men ikke
mindst gør det det nemmere når
der skal kodes da alt er nemmere
at måle sig frem til.

Fonte
Som font på min side har jeg valgt en meget alm web skrift, verdana, grunden til dette er at jeg synes den passer godt og er en sikker løsning.
Jeg bruger den i forskellige str. og i regular og bold.

Verdana regular
Verdana Bold
Farver
Jeg har valgt at lave logoer for hver faglighed og har her valgt at give dem
hver deres paselfarve:
		
Lilla
C		31
M		 46
Y		4
K		0
		#BA97C1

orange
0
41
44
0
#F6AC8C

grøn		blå
26		 53
0		 30
36		 0		
0		 0
#CCEeB7		 #84A3D5

Jeg har valgt dem for give et spil til det meget sort hvide look jeg har valgt.

Da jeg var færdig med layoutet og beslutet mig i hovede trækkene
begyndte jeg at gøre klar.
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Jeg oprettede en mappe klar som jeg kaldte portfolio klar

2

Her oprettede jeg følgende mapper:
• images
• styles
• org
• dok
• pages

Nu havde jeg mappen hvor jeg kunne lægge billederne klar til mit site.
Så begynte at slice dem ud og sage save for web og valgte derefter kvaliteten jeg ønskede og formatet.
De fleste af mine billeder er jpg, men har også gemt logoerne som png 24
filer for at få den rigtige gemmemsigtbarhed og kvalitet.
Da grundstenene var på plads gik jeg videre.

3	Oprettede ny index.html - Html 1 strict - gemt i roden
4

Gav min html title: mediegrafikerelev hovedforløb

5 	Oprettede nyt style sheet - gemt som style i mappen styles, hvor jeg
huskede at linke til min mappe.
<link href=”styles/style.css” rel=”stylesheet” type=”text/css” />
6

Jeg laved notater ved start og slut af body, wrap og diverse div
eks. <!--her starter min body-->

Forsiden:
Min forside består af en menu med kun 5 punkter for overskuelighed,
denne har en hover effekt.
Øverst i venstre vil jeg have mit logo og under der i en bjælke skal beskrivelsen af mig være, med billede.

For at komme ind på mine kernefagligheder, skal man i menuen vælge
1. hovedforløb. I menuen skal det også være nemt at gå in og kigge på
tidligere fremstillet materiale.

1. hovedforløb:
Under 1. hovedforløb vil man kunne finde de 4 fagligheder og så vælge sig
ind og se den faglighed man ønsker. Jeg har her valgt at bruge loven om
det der står tæt sammen hører sammen.

Når man tykker sig ind på fagligheden har jeg gjort det meget tydeligt
hvor man kan se produktet og hvor man skal se dokumentationen. Jeg har
her lagt links ind til de forskellige dokumenter.

Navigering:
Jeg har valgt at lave en en submenu til venstre hvor der er mulighed for at
naviger mellem de fire fagligheder. Da de linker til de diverse undersider.

Det sikrer mig at det hele kører som det skal i både interne explore, Firefox,
safari og Chrome.

Bunden på mit site:

Se mere www.ta-graphic.dk

I min footer består kun af mit navn, stilling og virksomhed. Ønsker man
kontakt findes den navigation oppe i men top menu.

Billeder:
Jeg har gemt mine logoer som png filer for gennemsigtbarhed og resten
som jpg. Da dette er den mindre form for filer. Jeg har valgt som blikfang
at behandle et billede i Photoshop, så det består af sort hvid og farve
elementer.

Online:
Jeg har som webhotel brugt UNOEURO. Et nemt, billigt og
overskueligt webhotel der dækker samtlige behov for at synliggøre
mit site på nettet.

