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Grafisk Workflow
Opgaven var selvpåtaget og gik ud på at lave et website til mit
band The Black Leaves.
Jeg har i samarbejde med de andre i bandet tegnet skitser til
opbygning og flowchart og derefter lavet skelet og layout i
Photoshop.
Med „action“-funktionen i Photoshop redigerede jeg billederne
i galleriet så de havde samme bredde og dæmpede farver.
Derefter satte jeg selve sitet op i Adobe DreamWeaver med
ID tags og classes.
Jeg integrerede „Lightbox 2“ javascript i fotogalleriet.
Jeg integrerede en musikafspiller fra Soundclick.com på siden
samt en modificeret version til de enkelte sange, således at
man når man klikker på en sangtitel får teksten at se og sangen
at høre.
Jeg integrerede også en kontaktformular fra JotForm.com,
hvor man kan skrive navn, adresse, email samt en besked eller
en butiksbestilling til bandet.
Sidst men ikke mindst integrerede jeg videoklip fra YouTube.
Layoutet er enkelt bygget op med et banner øverst, en menulinje og en stor indholdsbox med indbygget scrollbar. Alle sider
linker til hinanden via menulinjen.
Hjemmesiden omhandler bandets biografi, nyheder, udgivelser,
billeder, lyd- og videooptagelser, sangtekster, online butik samt
kontaktoplysninger.
Den virker fint i alle browsere, jeg har testet den i. IE, Firefox,
Google Chrome og Safari.
Hjemmesiden er den mest avancerede, jeg har lavet til dato,
med javascript til billedgalleriet og individuelle afspillere til de
forskellige sange, og jeg synes den virker rigtig godt.
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Skitser
Her er fire af skitserne til hjemmesiden.
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Layout
I Photoshop lavede jeg det
grundlæggende layout. Tanken
var at det rødtonede billede
skulle være baggrund for alle

undersider, så websitet fik det
samme udtryk på alle sider.
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Web and devices
Jeg har været omhyggelig med
at vælge de mest praktiske formater til de forskellige typer billeder på sitet. Først prøvede jeg

med gif, men 256 farver var ikke
nok til at gengive den effekt jeg
havde lavet på overskrifterne.
Så det blev en 24 bit png-fil.
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Pop up-vinduer
Med Tag-inspector lavede jeg
pop up-vinduer til samtlige
sangtekster. Via hjemmesiden
Soundclick.com indsatte jeg en

lille afspiller i hvert vindue, der
automatisk afspiller den pågældende sang.
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Lightbox 2
Jeg integrerede javascriptet
Lightbox 2 på sitet ved at
henvise til nogle .js-filer, jeg
downloadede og ved at tilføje

scriptets css i min egen css-fil.
Til at starte med, var der nogle
små billeder, den ikke kunne
finde, men ved at finde frem

til, hvor de ifølge koden burde
være, og dernæst kopiere dem
derhen, lykkedes det at få det til
at virke.
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SoundClick, JotForm, YouTube
Jeg har integreret objekter fra
flere eksterne kilder på sitet.
Musikafspiller fra SoundClick,
hvor al bandets musik er uploa-

det og klar til stream; kontaktformular fra JotForm, der dog
er ret langsom til at loade. Jeg
vil fortsat kigge mig om efter

bedre løsninger. Og video fra
YouTube. Den enkleste at arbejde med.
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