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1
1. Az alapok

Ezzel a könyvvel nem vállalkozhatunk arra, hogy minden szükséges előismeretet bemutas-
sunk  és  minden  határterülettel  foglalkozzunk.  De  felvázolunk  néhány  olyan  területet, 
amely a weboldalak készítői számára ismert kell legyen. Egyes témákat alaposabban meg 
fogunk vizsgálni, más témákhoz pedig további anyagok forrásait fogjuk megnézni.

1.1. A web és a látogató viszonya

Webfejlesztőként magunk is látogatók vagyunk. Nap mint nap különböző weboldalakat lá-
togatunk meg. Ahhoz azonban, hogy jó weboldalakat tudjunk készíteni, olyan módon kell 
látnunk a weboldalakat, ahogy azt korábban nem tettük. Folyamatosan szem előtt kell tar-
tanunk mérnöki szempontokat is.

1.1.1. Webes tipográfiai alapismeretek

Sokunkkal próbálták jól-rosszul megtanítani a szövegszerkesztési alapismereteket. Azon-
ban a papíralapú szövegszerkesztéssel  kapcsolatos tanulmányaink hátrányunkra válhat-
nak, ha nem értjük meg a papír és a weboldal, mint különböző médiák közötti különbsége-
ket.

A webes tipográfia korlátai4

A nyomdászoknak sokféle lehetőség áll a rendelkezésükre, amikor szóba kerül a tipográfia, 
mint például a betűkészletek puszta száma vagy az elrendezési lehetőségek széles skálája. 
A webes tipográfia ennél sokkal korlátozottabb, mivel olyan típusokkal és elrendezéssel 
kell dolgozzunk, amelyről tudjuk, hogy elérhető és használható lesz azokon a gépeken is, 
amelyeken az olvasók megnyitják a lapot, hiszen senki nem fejleszt csak saját magának 
weboldalt.

4 Az első olvasmány, Paul Haine cikkéből.
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