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Typografia on sivujen suunnittelemisen ja asioiden esille

panemisen oppi. Se on syntynyt painetun viestinnän tekijöiden

keskuudessa satojen vuosien kuluessa. Sovelluskehittäjät kohtaavat

näitä oppeja suunnitellessaan muun muassa näyttölomakkeita,

tulosteita ja webbisivuja.

Tämä luku ei pyri antamaan sovelluskehittäjille valmiuksia typo-

grafiseen suunnitteluun. Yritystänne maailmalla edustavien sivujen ja

näyttöjen visuaaliseen suunnitteluun tarvitaan graafisen suunnittelun

ammattilaisia. Sovelluskehittäjät tarvitsevat kuitenkin jonkin verran

aihepiirin tuntemusta, jotta he voivat keskustella ratkaisuista graafisten

suunnittelijoiden kanssa.

Lehtialalla graafisilla suunnittelijoilla on typografian suunnittelussa

keskeinen rooli. Lopulliset päätökset asiassa tekee kuitenkin yleensä

päätoimittaja. Hänen täytyy päättää, että vastaako lehden visuaalinen asu

sen viestinnällisiä tavotteita. Jos se ei vastaa, hänen täytyy kyetä kerto-

maan suunnittelijoille, miksi sitä pitää muuttaa.

Vastaavasti sovellusprojektin vastuuhenkilön täytyisi kyetä arvioi-

maan sovelluksen typografian toimivuutta. Tarvittaessa hänen täytyy

myös kyetä kertomaan, että miksi sitä pitää muuttaa.

Tämäkin on jo niin kova vaatimus, että yhden kirjan yksi luku ei

varmasti anna siihen riittäviä eväitä. Tämä luku pyrkiikin lähinnä herättä-

mään harrastusta asiaan.

Me kohtaamme joka päivä typograafisen suunnittelun tuloksia. Kun

luet aamulla lehteä, voit samalla oppia jotain typografiasta:

• Onko tekstiä helppoa lukea?

• Hyppäävätkä tärkeimmät otsikot selvästi esille?

• Onko sivun jakautuminen eri juttuihin helposti hahmotetavissa?

Jne...

Tämän luvun eräs tavoite on auttaa sinua erittelemään typografian

vaikutusta omiin lukukokemuksiisi. Se antaa joukon kysymyksiä, joita

voit kysyä itseltäsi, kun päivittäin luet lehtiä, webbisivuja tai kirjoja. Näin

voi vähitellen kehittää typograafista silmääsi.
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Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetuer adipiscing elit. Sed

sagittis purus quis nulla. Curabitur

arcu erat, venenatis et, vehicula at,

lobortis non, lacus. Nunc in metus

vel odio suscipit consectetuer. Class

aptent taciti sociosqu ad litora

torquent per conubia nostra, per

inceptos hymenaeos.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Sed
sagittis purus quis nulla.
Curabitur arcu erat, venenatis et,
vehicula at, lobortis non, lacus.
Nunc in metus vel odio suscipit
consectetuer. Class aptent taciti
sociosqu ad litora torquent per
conubia nostra, per inceptos
hymenaeos.

Useimmat lukijat pitänevät vasemman puoleista palstaa miellyttäväm-

pänä lukea.  Tekstin kirjaimet ovat kummassakin palstassa saman ko-

koisia, mutta oikean puoleinen palsta on ladottu eri kirjasinlajilla

(fontilla) sekä eri rivivälillä.

Tee vielä siristystesti: Vie tämä sivu käsivarren etäisyydelle silmis-

täsi. Siristä silmäsi melkein kiinni  niin, että yksittäisiä kirjaimia ei enää

tunnista. Miten esimerkkikappaleiden rivit erottuvat toisistaan?

Ainakin minulla oikeanpuoleisen kappaleen teksti muuttuu epätasai-

sen harmaaksi massaksi, josta rivit eivät erotu. Sen sijaan vasemman-

puoleisen palstan rivit muuttuvat selviksi toisistaan erottuviksi palkeiksi.

Tekstin ulkoasu täytyy laatia niin, että silmän on helppoa seurata riviä

sekä myös helppoa löytää seuraavan rivin alku. Vasemmanpuoleisen

palstan teksti auttaa lukijaa tässä kahdella tavalla:

• Antikva-tyyppisten kirjasimien päätteet auttavat silmää seuraamaan

riviä

• Riittävä valkoinen tila rivien välissä auttaa silmää löytämään seuraa-

van rivin alun

Auta silmää seuraamaan rivejä

Kumpi seuraavista vierekkäisistä tekstipalstoista on vaivattomampi

lukea?
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Antikva ja groteski

Kirjasimet jaetaan

• päätteellisiin antikvoihin, sekä

mx PäätePääte

• päätteettömiin groteskeihin.

mx
Ihmisen aivot pyrkivät tutkimusten mukaan täydentämään silmien ha-

vaintoja säännöllisiksi kuvioiksi. Niinpä peräkkäiset päätteet antikva-

kirjaimissa auttava silmää rivin linjan hahmottamisessa.mixolydinen
Evoluutio on varustanut aivot etsimään silmien antamien epätäydellisten

vihjeiden takaa löytyvää säännöllistä muotoa. Jos esimerkiksi alku-

ihminen Afrikan savannilla hahmotti leijonan selän ääriviivan

ruohonkorsien takaa, hän saattoi jäädä henkiin välittämään tätä

havaintokykyä jälkeläisilleen.
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Esimerkin  kummatkin palstat on ladottu groteskeihin kuuluvalla

Futura-kirjasimella. Oikeanpuoleinen palsta on ladottu  varsin pienellä

rivivälillä. Kirjaimissa ei ole päätteitä, jotka auttaisivat rivin kulun hah-

mottamisessa. Rivien välissä oleva valkoinen tila on samaa suuruusluok-

kaa kuin tila sanojen välissä. Tästä syystä rivien välit eivät tahdo hah-

mottua yhtenäisiksi valkoisiksi linjoiksi. Vasemmanpuoleisessa palstassa

on lisätty rivien väliä huomattavasti.

Tässä rivien välit hahmottuvat yhtenäisiksi vaaleiksi palkeiksi, jotka

ohjaavat silmää, kun se palaa rivin lopusta etsimään seuraavan rivin

alkua.

Riittävä riviväli

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Sed
sagittis purus quis nulla.
Curabitur arcu erat, venenatis et,
vehicula at, lobortis non, lacus.
Nunc in metus vel odio suscipit
consectetuer. Class aptent taciti
sociosqu ad litora torquent per
conubia nostra, per inceptos
hymenaeos.

Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetuer adipiscing elit. Sed

sagittis purus quis nulla.

Curabitur arcu erat, venenatis et,

vehicula at, lobortis non, lacus.

Nunc in metus vel odio suscipit

consectetuer. Class aptent taciti

sociosqu ad litora torquent per

conubia nostra, per inceptos

hymenaeos.

Rivin pituus vaikuttaa myös sopivan rivivälin valintaan. Seuraavan

rivin alun löytäminen on vaivalloista, jos rivi on pitkä ja rivien väli pieni:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed sagittis purus quis nulla.
Curabitur arcu erat, venenatis et, vehicula at, lobortis non, lacus. Nunc in metus vel odio
suscipit consectetuer. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per
inceptos hymenaeos.

Sama teksti suuremmalla rivivälillä on miellyttävämpi lukea:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed sagittis purus quis nulla.

Curabitur arcu erat, venenatis et, vehicula at, lobortis non, lacus. Nunc in metus vel odio

suscipit consectetuer. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per

inceptos hymenaeos.

Seuraavassa vielä vierekkäin antikvaa ja groteskia samalla kirjasimen

koolla ja rivivälillä:
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Kumpaa on helpompi lukea?  Tutkimusten mukaan painettua

antikvatekstiä luetaan merkittävästi nopeammin kuin groteskitekstiä. Jos

kuitenkin lukijoilta kysytään mielipidettä lukemisen helppoudesta, enem-

mistö pitää groteskia helpompana lukea!

Jos katsomme yksittäisiä sanoja, huomaamme, että groteski-kirjaimet

ovat ilmavampia kuin antikva-kirjaimet. Esimerkiksi groteskikirjainten

silmukat ja kaaret ovat väljempiä kuin antikvoilla

d d m m
Yksittäiset sanat saattavat näyttää selkeämmiltä groteskilla painettuina.

Mutta jatkuvaa tekstin lukemisessa silmä tarvitsee antikvakirjasinten

päätteiden muodostamien linjojen tukea pysyäkseen rivillä!

Tämän luvun tavoitteisiin kuului oman lukukokemuksen

eritteleminen. Tekstin luettavuuteen vaikuttavat siis muutkin tekijät kuin

kirjainten selkeys. On esimerkiksi arvioitava, että kuinka hyvin teksti

auttaa silmää seuraamaan riviä.:

Kirjasinlajin valinta

Yleensä otsikoilla on sekä ylä- että alapuolellaan yhtenäistä valkoista

tilaa, joka auttaa silmää hahmottamaan rivin linjan. Yksirivisissä otsikois-

sa voidaan hyvin käyttää groteskia, koska valkoinen tila tukee riviä. Sama

pätee myös kaksirivisiin otsikoihin:

Täydennyksiä aiemmassa yhteydessä käsiteltyjenTäydennyksiä aiemmassa yhteydessä käsiteltyjenTäydennyksiä aiemmassa yhteydessä käsiteltyjenTäydennyksiä aiemmassa yhteydessä käsiteltyjenTäydennyksiä aiemmassa yhteydessä käsiteltyjen
ennakkopäätösten muutoshakemuksiinennakkopäätösten muutoshakemuksiinennakkopäätösten muutoshakemuksiinennakkopäätösten muutoshakemuksiinennakkopäätösten muutoshakemuksiin

Kummankin rivin vieressä on yhtenäistä valkoista tilaa, joka auttaa rivi

seuraamisessa.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Sed
sagittis purus quis nulla. Curabitur
arcu erat, venenatis et, vehicula at,
lobortis non, lacus. Nunc in metus
vel odio suscipit consectetuer.
Class aptent taciti sociosqu ad
litora torquent per conubia nostra,
per inceptos hymenaeos.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.
Sed sagittis purus quis nulla.
Curabitur arcu erat, venenatis
et, vehicula at, lobortis non,
lacus. Nunc in metus vel odio
suscipit consectetuer. Class
aptent taciti sociosqu ad litora
torquent per conubia nostra,
per inceptos hymenaeos.
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Ensimmäinen ohje kirjasinlajin valintaan on siis tämä: Painetussa

tekstissä rajoita groteskikirjasinten käyttö otsikoihin, kuvateksteihin ja

muihin korkeintaan parin rivin mittaisiin tekstinosiin.

Kuvaruudulla asiat ovat kuitenkin toisin. Nykyisin kirjoitinten piirto-

tarkkuus on ainakin kuusisataa pistettä tuumalla. Kirjapainojen laitteet

tulostavat yli 2500 pistettä tuumalle. Kuvaruudun piirtotarkkuus on

tähän verrattuna surkea  – parhaimmillaan noin sata pistettä tuumalla.

Pienemmän piirtotarkkuuden vuoksi kuvaruutu toistaa huonosti

antikvakirjasinten päätteiden koukeroisia muotoja. Groteskikirjasinten

yksinkertaisemmat muodot toistuvat siistimmin. Niinpä tutkimukset

eivät ole löytäneet eroja antikvojen ja groteskien lukunopeudessa

kuvaruudulla.

Älä keikaroi kirjasinlajeilla!

Runsas eri kirjasinlajien käyttö aiheuttaa levottoman ja epäyhtenäisen

vaikutelman. Yleensä suositellaan, että julkaisussa käytetään korkeintaan

kahta kirjasinlajia: yhtä otsikkoihin ja yhtä varsinaiseen tekstiin (ammatti-

kielellä leipätekstiin).

Kirjasinlajeista voidaan käyttää erilaisia kokoja. Tekstissä voidaan

myös käyttää tehokeinoina kursivointia ja lihavointia. Alleviivauksen

käyttöä ei suositella, koska se haittaa kirjainten erottumista toisistaan.

Lihavoinnin käyttöä verrataan usein äänen korottamiseen. Kursivointia

taas verrataan usein sanan painottamiseen puheessa.

Jos lihavoituja sanoja on sivulla vain muutama, ne hyppäävät varsin

tehokkaasti esille, kun lukija avaa sivun eteensä. Kursiivi ei hyppää

samalla lailla silmille.

Kappaleenalkuotsikko on joissain tilanteissa hyödyllinen tapa

hyödyntää lihavointia.

Jos kaikki ympärillä huutavat, ei yhteen huutajaan kiinnitetä erityistä

huomiota. Niinpä tehokeinoja on syytä käyttää maltillisesti!

Vertaile kirjasinlajeja!

Maailmassa on kirjasinlajeja aivan loputtomasti. Esimerkiksi

WordPerfect 2000 teksturin mukana tulee noin tuhat kirjasinlajia.
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Kirjasinten kuvaaminen sanoilla on epäkiitollista puuhaa. Siihen

käytetään monenlaisia sanoja: klassinen, moderni, arvokas, lennokas.

Näiden sanojen tulkinnat ovat hyvin henkilökohtaisia ja vaihtelevia.

Niinpä katseleminen ja vertaileminen on paras tapa tutustua kirjasimiin.

Vertailuun tarvitaan vertailukohteita. Valitse “kiintopisteiksesi” jotkin

yleiset ja tutut kirjasinlajit – esimerkiksi Windowsin perusvalikoimaan

kuuluvat Times Romanin ja Arialin. Kun valitset kirjasinlajia, tee osasta

tekstiä koetaitto näillä vakiokirjasimilla sekä myös kokeiltavalla kirjasin-

lajilla. Luettavuutta sekä tyylillistä vaikutelmaa on helppo arvioida, kun

vertaat vierekkäin tuttua ja kokeiltavaa kirjasinlajia.

Tällainen vertailu kannattaa myös, jos olet teettämässä julkaisua. Se

auttaa sinua tekemään perusteltuja kannanottoja.

Kuinka lihavaa on lihavointi?

Kirjasinlajia valittaessa kannattaa myös vilkaista kursivoitua ja lihavoitua

tekstiä. Esimerkiksi joidenkin kirjasinlajien lihavoinnit erottuvat suhteel-

lisen heikosti normaalista tekstistä. Tässä vertailuesimerkki

Garamondilla sekä Book Antiqualla:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Alemman rivin  Book Antiquan normaaliteksti on piirretty vahvoilla

vedoilla, joten kontrasti lihavoidun ja normaalin tekstin välillä on melko

heikko. Ylemmän rivin Garamondin normaaliteksti on piirretty siroilla

vedoilla, joten kontrasti normaalin ja lihavoidun tekstin välillä on koros-

tetumpi.

Kappalejako näkyviin

Myös tekstin kappaleiden on erotuttava selvästi toisistaan.

Joillain kirjoittajilla on paha tapa panna jokaisen kappaleen loppuun

kaksi rivinvaihtoa. Tämä tekee kappaleiden väliin yhden kokonaisen

tyhjän rivin.

On parempi laittaa kappaleen loppuun vain yksi rivinvaihto. Kappa-
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leiden väliin tuleva tyhjä tila kerrotaan tekstinkäsittely- tai julkaisu-

ohjelman kappalemäärityksissä.

Kappaleen vaihtumista ilmaistaan sijoittamalla tyhjää tilaa kappalei-

den väliin  ja/tai sisentämällä kappaleen ensimmäistä riviä. Nämä keinot

vaikuttavat toisiinsa: Mitä vähemmän tyhjää tilaa kappaleiden välissä on,

sitä enemmän kappaleen alkua on sisennettävä. Esimerkiksi tämän

kappaleen edessä ei ole lainkaan ylimääräistä tyhjää. Niinpä ensimmäistä

riviä on sisennetty reilusti.

Tasattu vai liehuva oikea reuna?

Tässä kirjassa on käytetty lähes yksinomaan “liehureunaa” eli tasaa-

matonta palstan oikeaa reunaa. Tällainen liehureuna tekee hieman

epämuodollisen ja rennon tyylivaikutelman, kun taas oikealle tasattu

reuna viestii säntillisyyttä.

Kappaleen tasaus oikealle tehdään lisäämällä sanaväleihin tyhjää tilaa.

Hyvin tehty tasaus ei vaikuta kappaleen luettavuuteen. Tasattavaa ei jää

kovin paljoa, jos automaattinen tavutus toimii hyvin, tai kappale on

käsin tavutettu. Jos esimerkiksi automaattinen tavutus toimii huonosti,

sanojen välit saattavat muodostua pitkiksi.  Jos kahdella tai useammalla

rivillä sattuu pitkiä välejä samalle kohdalle, kappaleeseen saattaa syntyä

silmiinpistäviä valkoisia läikkiä, jotka voivat haitata luettavuutta.

Abcdefghijklmnopq rstuvxyzoyåäö. Abcdefghijklmnopq

rstuvxyzoyåäö. Abcdefghijklmnopq rstuvxyzoyåäö.

Abcdefghijklm nopqrstuvxyzoyåäö. Abcdefghijklm

nopqrstuvxyzoyåäö. Abcdefghijklmnopq rstuvxyzoyåäö.

Abcdefghijklmnopq rstuvxyzoyåäö.

Tällaiset valkoiset tilat saattavat muodostaa poikkisuuntaisia hahmo-

ja, jotka häiritsevät katseen kuljetusta.

Auta silmää löytämään tekstin alku

Kuvaa tai otsikkoa ympäröivän valkoisen tilan jälkeen silmän täytyy

löytää helposti tekstin alku . Tällöin on tapana jättää ensimmäinen rivi

sisentämättä – niin kuin tässäkin kappaleessa on tehty. Kappaleen vasen
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reunalinja että ensimmäisen rivin linja osoittavat napakasti tekstin alku-

kohtaa.

S
uurennettu kappaleen alkukirjain on käyttökelpoinen tapa

korostaa kappaleen alkukohtaa. Suuri koko vetää katsetta

ja huomiota. Se tekee tekstin alkukohdan löytämisen helpoksi.

Tätä keinoa käytetään erityisesti lukujen alussa. Sen tekeminen voi

joillain tekstinkäsittelyohjelmilla kuitenkin vaatia erikoistemppuja.

Annatko fonttien leveillä?

Joskus tekstin tilan tarpeella on meriktystä. Paperille painetussa julkaisus-

sa tilaa vievä teksti lisää sivuja ja siis painolaskua. Webbisuvuilla taas on

usein tarve saada tekstin tärkein viesti mahtumaan siihen sivun osaan,

jonka käyttäjä näkee vierittämättä sivua. Leventelevä kirjasinlaji voi

pudottaa  tärkeitä asioita selaimen alareunan taakse piiloon.

Seraavassa sama tekstiesimerkki on esitetty useilla eri kirjasimilla.

Ensimmäinen ryhmä vertailee antikvoja, ja seuraava vertailee groteskeija.

Kaikki esimerkin tekstit on ladottu samalla  14:n pisteen kirjasinkoolla.

Garamond: Jukolan talo sijaitsee eteläisessä Hämeessä.

Times New Roman:Jukolan talo sijaitsee eteläisessä Hämeessä.

Book Antiqua: Jukolan talo sijaitsee eteläisessä Hämeessä.

Georgia: Jukolan talo sijaitsee eteläisessä Hämeessä.

Bookman Old: Jukolan talo sijaitsee eteläisessä Hämeessä.

Futura Light: Jukolan talo sijaitsee eteläisessä Hämeessä.

Tahoma: Jukolan talo sijaitsee eteläisessä Hämeessä.

MS Sans Serif: Jukolan talo sijaitsee eteläisessä Hämeessä.

Arial: Jukolan talo sijaitsee eteläisessä Hämeessä.

Verdana: Jukolan talo sijaitsee eteläisessä Hämeessä.
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Katseen kuljetusta

Olemme tässä luvussa toistaiseksi käsitelleet tekstin luettavuuteen vaikutta-

via asioita. Typografia eli sivujen suunnittelun oppi voi kuitenkin auttaa

lukijaa monella muullakin tavalla. Käyttäjää voidaan esimerkiksi auttaa

löytämään katseellaan asioita sivulta. Seuraava esimerkki havainnollistaa,

että miten pienetkin keinot voivat auttaa lukijaa merkittävästi.

Ohjelmoijat tunnistavat esimerkin Pascal-ohjelmointikieleksi. Tässä ei

kuitenkaan havainnollisteta ohjelmointia vaan typografiaa. Kyseessä on

aakkosjärjestetty aliohjelmien lista. Aliohjelmia on kahden tyyppisiä:

funktioita ja proseduureja: Seuraavassa on kaksi aliohjelmien listaa.

Kummasta on helpompi löytää esimerkiksi aliohjelma IndexOfName?

function Add(const S: string): Integer; virtual;
function AddObject(const S: string; AObject: TObject): Integer; virtual;
procedure Append(const S: string);
procedure Clear; virtual; abstract;
procedure Delete(Index: Integer); virtual; abstract;
procedure EndUpdate;
function Equals(Strings: TStrings): Boolean;
procedure Error(const Msg: string; Data: Integer); overload;
procedure Error(Msg: PResStringRec; Data: Integer); overload;
procedure Exchange(Index1, Index2: Integer); virtual;
function GetText: PChar; virtual;
function IndexOf(const S: string): Integer; virtual;
function IndexOfName(const Name: string): Integer;
function IndexOfObject(AObject: TObject): Integer;
procedure Insert(Index: Integer; const S: string); virtual; abstract;
procedure InsertObject(Index: Integer; const S: string; O: TObject);
procedure LoadFromFile(const FileName: string); virtual;
procedure LoadFromStream(Stream: TStream); virtual;
function LoadResult:integer;virtual;
procedure Move(CurIndex, NewIndex: Integer); virtual;
procedure SaveToFile(const FileName: string); virtual;
procedure SaveToStream(Stream: TStream); virtual;
procedure SetText(Text: PChar); virtual;

function Add(const S: string): Integer; virtual;
function AddObject(const S: string; AObject: TObject): Integer; virtual;
procedure Append(const S: string);
procedure Clear; virtual; abstract;
procedure Delete(Index: Integer); virtual; abstract;
procedure EndUpdate;
function Equals(Strings: TStrings): Boolean;
procedure Error(const Msg: string; Data: Integer); overload;
procedure Error(Msg: PResStringRec; Data: Integer); overload;
procedure Exchange(Index1, Index2: Integer); virtual;
function GetText: PChar; virtual;
function IndexOf(const S: string): Integer; virtual;
function IndexOfName(const Name: string): Integer;
function IndexOfObject(AObject: TObject): Integer;
procedure Insert(Index: Integer; const S: string); virtual; abstract;
procedure InsertObject(Index: Integer; const S: string; O: TObject);
procedure LoadFromFile(const FileName: string); virtual;
procedure LoadFromStream(Stream: TStream); virtual;
function LoadResult:integer;virtual;
procedure Move(CurIndex, NewIndex: Integer); virtual;
procedure SaveToFile(const FileName: string); virtual;
procedure SaveToStream(Stream: TStream); virtual;
procedure SetText(Text: PChar); virtual;
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Jälkimmäisessä listassa kaikkien funktioiden ja proseduurien nimet on

tasattu samalle linjalle. Syntyy katsetta kuljettava linja, joka auttaa silmää

löytämään halutun aliohjelma nopeasti.

Halutun aliohjelman löytämistä voidaan myös auttaa  ryhmittelyllä.

Seuraavassa on samalla kirjaimella alkavat  aliohjelmat ryhmitelty lisää-

mällä hieman tyhjää tilaan ryhmän eteen ja jälkeen.

function Add(const S: string): Integer; virtual;
function AddObject(const S: string; AObject: TObject): Integer; virtual;
procedure Append(const S: string);

procedure Clear; virtual; abstract;
procedure Delete(Index: Integer); virtual; abstract;

procedure EndUpdate;
function Equals(Strings: TStrings): Boolean;
procedure Error(const Msg: string; Data: Integer); overload;
procedure Error(Msg: PResStringRec; Data: Integer); overload;
procedure Exchange(Index1, Index2: Integer); virtual;

function GetText: PChar; virtual;

function IndexOf(const S: string): Integer; virtual;
function IndexOfName(const Name: string): Integer;
function IndexOfObject(AObject: TObject): Integer;
procedure Insert(Index: Integer; const S: string); virtual; abstract;
procedure InsertObject(Index: Integer; const S: string; O: TObject);

procedure LoadFromFile(const FileName: string); virtual;
procedure LoadFromStream(Stream: TStream); virtual;
function LoadResult:integer;virtual;

procedure Move(CurIndex, NewIndex: Integer); virtual;

procedure SaveToFile(const FileName: string); virtual;
procedure SaveToStream(Stream: TStream); virtual;
procedure SetText(Text: PChar); virtual;

Halutun aliohjelman löytäminen voi tapahtua nopeasti, koska katse voi

ensin etsiä ensin oikean ryhmän ja sitten halutun aliohjelman.
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Mistä lukeminen aloitetaan?
Vieressä on toinen esimerkki siitä, miten typo-

grafia voi auttaa katsetta löytämään asioita.

Kyseessä on Classic Radion ohjelmalista vuodel-

ta 1993 kesä- ja heinäkuulle.

Kun lukija tulee uudelle aukeamalle, sen pitäisi

heti kertoa hänellä, että mistä kohdasta tai

kohdista lukeminen on tarkoitus aloittaa.

Jokaisen lehden aukeaman pitäisi selvitä vilkaisu-
testistä: Vie aukeama sivullesi ojennetun käsivar-

ren päähän. Katso ensin eteenpäin. Vilkaise

sivullesi niin, että katse ehtii juuri ja juuri pysäh-

tyä aukeamalle. Hyppäsikö sivulta silmillesi

paikkoja, joista lukeminen on tarkoitus aloittaa?

Viereinen sivu selviää tästä testistä varsin hyvin.

Typografia voi myös havainnollistaa esitettävän

asian rakenteita ja suhteita. Tässä esimerkissä

päivät on ryhmitelty kahden tunnin lohkoihin.

Sinun ei tarvitse lukea läpi koko ohjelmaa, jos

haluat esimerkiksi tietää, että mitä kappaleen

kuulit puoli tuntia sitten autoradiossa. Etsit vain

ensin oikean päivä ja sitten oikean aikalohkon.

Vilkaisutestissä pitäisi myös jäädä verkkokal-

voon jonkinlainen kuva siitä, että miten aukeama

ja jakaantuu asiakokonaisuuksiin, ja mitkä

elementit kuuluvat mihinkin isompaan kokonai-

suuteen. Tässä suhteessa esimerkkisivulla olisi

parantamisen varaa. Esimerkiksi seuraavan

mallin mukainen ratkaisu jäsentyisi selkeämmin:

22

23

Seuraavilla sivulla katsomme yksityiskohtaisem-

min viereisen esimerkin typografisia keinoja ja

ratkaisuja.
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Valkoinen, tyhjä tila on yksi tärkeimmistä sivujen

rakennusaineista. Se voi jäsentää asioita osa-

kokonaisuuksiin, ja se voi myös ohjata lukijan huomiota.

Jos jollain sivun elementillä on paljon tyhjää tilaa ympäril-

lään, se arvataan tärkeäksi.

Kookas teksti voi myös kertoa otsikon tärkeydestä.

Tässä päivämäärät on esitetty huomattavasti suuremmalla

kirjasimella kuin tuntilohkojen otsikot.

Kirjasinlajin vaihto tuottaa kontrastin, joka vetää

huomiota. Tässä on hieman epäsovinnaisesti käytetty

antikvaa otsikossa ja groteskia leipätekstissä. Kyseessä ei

kuitenkaan ole läpi luettavaksi tarkoitettu leipäteksti,

joten groteskeille tyypillinen rivilinjojen hahmottamisen

vaikeus ei ole kovin haitallista.

Graafisia elementtejä voi käyttää kohdistamaan

huomiota tai kuljettamaan katsetta. Tässä musta palkki

korostaa päivämäärä alleviivaamalla.

Värikontrasti vetää myös huomiota. Mustan palkin

valkoinen teksti eroaa muusta tekstistä.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.
Sed sagittis purus quis nulla.
Curabitur arcu erat, venenatis
et, vehicula at, lobortis non,
lacus. Nunc in metus vel odio
suscipit consectetuer. Class
aptent taciti sociosqu ad litora
torquent per conubia nostra,
per inceptos hymenaeos.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.
Sed sagittis purus quis nulla.
Curabitur arcu erat, venenatis
et, vehicula at, lobortis non,

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.
Sed sagittis purus quis nulla.
Curabitur arcu erat,
venenatis et, vehicula at,
lobortis non, lacus. Nunc in
metus vel odio suscipit
consectetuer. Class aptent
taciti sociosqu ad litora
torquent per conubia nostra,
per inceptos hymenaeos.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.
Sed sagittis purus quis nulla.
Curabitur arcu erat,

Kun graafiset suunnittelijat puhuvat tekstin väristä, he

eivät välttämättä tarkoita sitä väriä, jolla kirjaimet on

piirretty. Tekstimassan värivaikutelma riippuu siitä,

kuinka vahvoilla vedoilla kirjaimet on piirretty. Viereises-

sä esimerkissä oikeanpuoleisen palstan värivaikutelma on

paljon tummempi kuin vasemmanpuoleisen, vaikka

kirjainten piirtämiseen on käytettä aivan samaa

täysmustaa väriä.

Esimerkkisivullamme päivämääräotsikkojen väri-

vaikutelma on paljon mustanpuhuvampi kuin varsin

keveillä vedoilla piirretyn tekstimassan värivaikutelma.

Myös tämä kontrasti vetää huomiota otsikkoihin.

Jokaisen musiikkikappaleen sijoittaminen omalle rivilleen

veisi liian paljon tilaa. Lukijan katseen täytyy kuitenkin

löytää kappaleet helposti. Tähän on päästy lihavoimalla
säveltäjien nimet sekä vaalentamalla muun tekstin

kirjainten piirtämiseen käytettyä väriä. Tämän ansiosta

säveltäjien nimet hyppäävät tehokkaasti silmille teksti-

massasta.

Aivoissamme tunnistaminen tapahtuu ennen lukemista.

Kirjaimet täytyy yleensä tunnistaa ennen kuin niistä

rakentuva sana voidaan lukea. Joskus kuitenkin koko sana

tunnistetaan jo ennen kuin se luetaan. Esimerkiksi

mielisäveltäjän nimi saattaa olla lukijalle niin tuttu, että

sen kirjainten yhdessä muodostama hahmo huomataan ja

tunnistetaan jo ennen lukemista. Tällaiset tutut ja

merkitykselliset kirjainhahmot hyppäävät tehokkaasti

esille tekstimassasta.

Silmille hyppäämisen taito
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Kolumni välittää pääkirjoituksen lailla henkilökohtaisia

näkemyksiä. Niinpä niiden ulkoasussa on jotain samaa.

Esimerkiksi kaksipalstainen sivurakenne sekä korkea ja kapea

valokuva luovat yhtenäistä mielikuvaa. Erottavina tekijöinä

käytetään graafisia elementtejä, valokuvan ja tekstimassan

sijoittelua sekä tekstistä esille poimittua sitaattia.

Uutisia tarjoava sivu on aivan eri näköinen kuin esimerkiksi

pääkirjoitussivu. Sivu saa mielellään olla värikäs ja ehkä hieman

levotonkin, koska se viestii mielikuvaa värikkäästä ja alati elävästä

uutisten maailmasta. Esimerkiksi tämän sivun linjauksista ulos

hyppäävä pingviinin kuva antaa sivulle hieman levotonta energiaa!

Tällä sivulla on kahden tyyppisiä juttuja. Varsinaiset uutisjutut

ovat eri näköisiä kuin pikku-uutiset sivun vasemmassa reunassa.

Kummankin tyypin jutut ovat keskenään samannäköisiä.

(Tämän sivun esimerkit Tietokone-lehdestä)

Pääkirjoituksen ulkoasu pyritään yleensä tekemään hillityn tasapainoiseksi.

Tällä halutaan viestittää, että tekstissä esitetyt näkemykset ovat vakaasti

punnittuja ja harkittuja.

Pääkirjoituksen näköinen pääkirjoitus

Lehteä selatessaan lukija kohtaa ulkoasultaan hyvin

erilaisa juttuja. Visuaalinen asu ja typografia auttavat

käyttäjiä tunnistamaan, että minkä tyyppisestä materi-

aalista on kysymys.
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Silmäilytasot auttavat
löytämisessä

Aiemmassa esimerkissä radiokanavan ohjelma-

listaus havainnollistaa sisällön hierarkkisen

rakenteen esille tuomista. Näin lukijaa voidaan

auttaa löytämään itseään kiinnostavat asiat

käymättä koko julkaisua yksityiskohtaisesti läpi.

Selailuystävällisessä lehdessä on useita

silmäilytasoja. Ylimmän tason muodostavat

juttujen otsikot. Seuraavan tason muodostavat

kuvat, kuvatekstit sekä jutusta esille poimitut

lainaukset (lehtialan kielellä “äläykset”). Jos

nämä herättävät lukijan kiinnostuksen, hän voi

saada vielä silmäillä väliotsikoita sekä mahdolli-

sesti leipätekstin lihavointeja ennen luku-

päätöstään.

Sanomalehtien aukeamat ovat usein hyvin

selailuystävällisiä. Yleensä lukija pystyy muuta-

man vilkaisun perusteella päättämää, että onko

aukeamalla jotain luettavaa.

Tässä esimerkissä sivu jakaantuu ylimmällä

hierarkiastasolla kolmeen osaan. Tämä jako on luotu

mustilla vaakapalkeilla, pystysuuntaisilla hiusviivoilla

vyöhykkeiden välissä sekä tekstin ja kuvien asettelulla.

Seuraavalla hierarkiatasolla esimerkiksi oikeassa

yläkulmassa oleva alue jakaantuu kolmeen osaan viereisen

kuvan esittämällä tavalla.

Tämä Helsingin Sanomien taloussivu on hyvä esimerkki

siitä, miten hierarkkisella rakenteella sekä typografian

keinolla voidaan tehdä sivuja, joista on helppo löytää itseä

kiinnostavat asiat valtavan tietomäärän joukosta.
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Väliyhteenveto

Olemme nähneet joukon tapoja, joilla typografia voi auttaa lukemis-

tapahtumaa:

Kirjasinvalinnoilla voidaan vaikuttaa kirjainten luettavuuteen sekä

tyylilliseen vaikutelmaan.

Kirjasinvalinnoilla sekä kappaleen leveyden ja rivivälin valinnoilla

voidaan auttaa katsetta seuraamaan rivejä sekä löytämään seuraavan rivin

alku.

Lihavoinnin ja kursivoinnin käytöllä voidaan painottaa tärkeitä asioita

sekä tuoda esille tärkeitä avainsanoja.

Lukijan huomion kohdistumista voidaan ohjata monilla keinoilla,

kuten esimerkiksi

• tyhjällä tilalla,

• elementtien linjauksilla

• koko- ja värieroilla sekä

• graafisilla elementeillä.

Sisällön rakennetta ja elementtien suhteita voidaan tuoda esille muun

muassa

• ryhmittelyllä ja asettelulla, sekä

• kokoeroilla ja muilla painotuskeinoilla.

Tähän asti käsitellyt periaatteet pätevät yhtä hyvin paperilla kuin

kuvaruudulla. Seuraavaksi katsomme, että minkälaisia asioita on huomi-

oitava, kun laaditaan nimenomaan kuvaruudulle tarkoitettuja sivuja.

Kuvaruutukäyttöön suunnitellut kirjasimet

PC-maailman yleisimmät kirjasinlajit ovat Times New Roman sekä

Arial. Nämä perustuvat vanhempiin kirjasinlajeihin (Times ja Helvetica),

mutta niitä on muunneltu kuvaruudun tarpeisiin.

Microsoft on kuitenkin myös teettänyt kaksi varta vasten kuva-

ruudulle suunniteltua kirjasinlajia. Nämä ovat:
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• groteski Verdana

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing

elit. Sed sagittis purus quis nulla. Curabitur arcu erat,

venenatis et, vehicula at, lobortis non, lacus. Nunc in

metus vel odio suscipit consectetuer.

• antikva Georgia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed

sagittis purus quis nulla. Curabitur arcu erat, venenatis et,

vehicula at, lobortis non, lacus. Nunc in metus vel odio suscipit

consectetuer.

 Näiden kirjasinten suunnittelussa on huomioitu kuvaruudun huono

piirtotarkkuus. Tavoitteena on ollut selkeä tekstinkuva myös alhaisilla

piirtotarkkuuksilla. Seuraavassa on kuvaruudulta kaapattu esimerkki,

jossa vertaillaan Georgiaa ja Verdana Windows-maailman yleisimpiin

kirjasimiin -- Arialin ja Times New Romaniin..

Jos vertaamme yhdeksän pisteen Verdanaa ja saman pistekoon Arialia,

ero luettavuudessa on melko selvä Verdanan hyväksi. Mutta toisaalta

Verdana-kirjasimet ovat melko leveitä, joten sillä ladottu teksti vie enem-
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män tilaa kuin saman pistekoon Arialilla ladottuna. Noin kymmenen ja

puolen pisteen Arial vie suurin piirtein saman verran tilaa kuin yhdeksän

pisteen Verdana. Näitä verrattaessa luettavuuden ero ei enää ole yhtä

selvä.

Antikva Georgia vie hieman enemmän tilaa kuin vertailukohde

Times New Roman. Ero ei kuitenkaan ole yhtä huomattava kuin Arialin

ja  Verdanan välillä. Tässä tapauksessa näyttö Georgian paremmuuden

puolesta on selkeämpi. Varsinkin yhdeksän pisteen esimerkissä Georgia-

kirjaimet ovat selvästi helpommin hahmotettavia.

Haasteena typografian tekninen toteutus

Windowsissa pääsee työpöydän asetusten kautta valitsemaan käytettävän

fontin kokoa:

Tämä valinta kertoo oikeastaan sen, että fonttien pistekoko muunne-

taan pikseleiksi kuvaruudulla.

Seuraavassa on kaksi kuvaruutukaappausta samasta webbisivusta

MS Internet Explorerilla katsottuna. Vasemman puoleisessa kuvassa on

käytetty normaalia fonttikokoa, ja oikeanpuoleisessa suurta

fonttikokoa.
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Oikeanpuoleisessa kuvassa sivun elementit menevät toistensa päälle.

Sivun alaosat valuvat ulos ikkunan alareunasta. Kyseessä on selaimen

avaama kiinteäreunainen apuikkuna, jota käyttäjä ei voi venyttää. Siinä

ei myöskään ole vierityspalkkia, jolla käyttäjä voisi vierittää ulos

valuneet osat näkyviin.

Tämä vain esimerkiksi niistä moninaisista teknisistä vaikeuksista,

joita typografiaa kuvaruudulle toteuttava voi kohdata.

Jotta asia olisi monimutkaisempi, Windowsin käyttäjä voi määritellä

erilaisia fonttikokoasetuksia käyttöliittymän eri elementeille. Lisäksi

webbiselaimissa on omat fonttikokovalintansa, kuten tässä IE:ssä:

On siinä käyttöliittymän laatijalla pohtimista, että minkälaisia

yhteisvaikutuksia näillä eri paikoista tehdyillä valinnoilla voi olla!

Ajoympäristöjen eroavuudet mutkistavat kuvaruudulle tarkoitetun

typografian toteutusta:

• Näyttölaitteiden värien sekä pikselien määrät vaihtelevat.

• Asennettujen fonttien valikoimat vaihtelevat.

• Laitealustat ja käyttöjärjestelmät vaihtelevat.

• Eri selaimet toteuttavat eri osia HTML:n tyylimäärittelyjen

standardeista,  ja yhteisiäkin osia tulkitaan usein eri tavoin.

Näihin kaikkiin ongelmiin on periaatteessa olemassa ratkaisuja. Esimer-

kiksi webbisivuun upotetulla JavaScript-ohjelmalla voidaan selvittää

käytössä oleva selain sekä fontit ja resuluutio. Tämän tiedon perusteella

voidaan sitten haarautua toteuttamaan sivua ympäristöön sopivalla

tavalla. Mutta tämä kaikki on hirvittävän monimutkaista! Hallitun typo-

grafian tekeminen kuvaruudulle on teknisesti hyvin vaativaa!
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Webin arvokkain liikepaikka

Olisi helppoa ajatella, että webbisivuilla on tilaa! Paperin reuna ei tule

koskaan vastaan!

Usein kuitenkin webbisivun täytyy myydä itsensä lukijalle sillä, mitä

hän voi nähdä, kun sivu aukeaa selaimessa. Niinpä sivun alku on arvo-

kasta tilaa, joka on käytettävä tehokkaasti.

Webbisivujen suunnittelussa pätevät yleiset typografian periaatteet,

mutta prioriteetit ovat kuitenkin toiset kuin esimerkiksi lehtien sivujen

suunnittelussa. Selaimeen mahtuu tekstiä vai murto-osa sanomalehden

aukeamasta:

Seuraavassa on New York Timesin webbi-etusivu, jossa on käytetty

melko perinteellisesti kookkaita kirjasimia ja valkoista tilaa tärkeissä

otsikoissa:

Isot kirjasimet ja tyhjä tila vievät suuren osan sivun arvokkaimmasta
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pinta-alasta. Seuraavassa etusivussa on käytetty  korostamisen keinoja,

jotka vievät paljon vähemmän tilaa:

Sivun tärkeimmät otsikot nostetaan esille värillisillä taustapalkeilla. Tämä

on tilaa säästävä keino, joka myös jäsentää sivun visuaalista hahmoa

tehokkaasti.

Katsetta kuljettava näyttölomake

Seuraavassa kuvassa on Amazon-webbikirjakaupan tilauksenvahvitus-

lomake:
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Tämä lomake selviää vilkaisutestistä melko hyvin. Se on hyvä esimerkki

kahdesta lomakkeiden ja dialogien suunnittelun periaatteesta:

• Lomakkeen visuaalisen hahmon täytyy ohjata lomakkeen läpi-
käynnin järjestystä. Tässä on selkeä kaksipalstainen rakenne, jossa

katse etenee ylhäältä alas ja vasemmalta oikealle.

• Lomakkeen visuaalisen hahmon täytyy kuvata tiedon hierarkkista
organisaatiota siten, että käyttäjän on helppo paikallistaa tarvitse-

mansa tiedot. Tässä tiedot on ryhmitelty selkeästi erottuvien väli-

otsikoiden alle.

Lomakkeet jas dialogit voidaan jaotella käytön luonteen mukaan kahteen

ryhmään:

• Tapahtumien käsittelyyn liittyvät lomakkeet käydään yleensä käyttö-

tilanteessa kokonaisuudessaan läpi. Typografialla voidaan auttaa

tehtävän jäsentämistä sekä tehtävien järjestyksen hahmottamista.

• Asetusarvoja käsittelevien dialogien käyttäjä etsii tyypillisesti yhden

asetusarvon ja muuttaa sitä.Typografialla voidaan korostaa ryhmitte-

lyä ja näin auttaa käyttäjää löytämään muutettava tieto.
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Seuraavassa on esimerkki tosielämästä poimitusta asetusarvodialogista,

josta ryhmittely ja typografian hyödyntäminen loistavat poissaolollaan:

Tämä lomake ei oikein selviä vilkaisutestistä. Siitä ei löydy järjestyksen

hahmoa, eikä siitä hyppää esille kiintopisteitä.

Ja sitten paranneltu versio:

Tämä dialogi selvinnee vilkaisutestistä huomattavasti paremmin. Ryh-

mittely ja vahvennetut otsikot luovat selkeän hahmon. Jos käyttäjä muut-

taa jotain tiettyä asetusta usein, hän oppii ulkoa sen sijainnin suhteessa

elementtien asettelun luomaan hahmoon. Näin ulkoa opitun tiedon

paikallistaminen tapahtuu hyvin nopeasti.

Tällaista paikan oppimista ei ehkä tapahdu, jos dialogin hahmo on
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hyvin sekava — kuten edellisen esimerkin alkuperäisessä dialogissa.

Paikan oppimista haittaa toisaalta myös, jos dialogin hahmo on hyvin

tasapaksu ja monotoninen, kuten tässä Windowsin asetusdialogissa.

Tässä ainoastaan tyhjä tila neljännen ja viidennen tietokentän välissä luo

jonkinlaisen visuaalisen kiintopisteen täysin samanlaisten kenttien sarjas-

sa.

Saman dialogin toisella välilehdellä on tyhjää tilaa käytetty hieman

paremmin ryhmittelyyn:

Visuaalisen viestinnän kerrokset

Olemme nähneet, että typografia voi auttaa lukutapahtumaa monilla

tavoilla. Tämä typografian toiminta on kuitenkin vain yksi niistä tasoista,
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joilla graafisen suunnittelun ammattilaiset suunnittelevat visuaalista

viestintää.

Typografian toiminnallisuus

Esteettinen laatu

Tyyli

Imago

Tässä on visuaalisen viestinnän portaikko, jossa jokainen porras lepää

alempien portaiden varassa.

On sanottu, että kauneus on katsojan silmissä. Tästä olisi helppoa

johtaa ajatus, että julkaisun esteettinen laatu on täysin makuasia. Tämä

olisi kuitenkin väärä johtopäätös! Kauneus on ehkä paljolti makuasia,

mutta esteettisen laadun puute on paljon objektiivisempi asia. Ihmisillä

on varmasti hyvin erilaisia näkemyksiä siitä, mikä on todella kaunista ja

miellyttävää. He ovat kuitenkin paljon yksimielisempiä siitä, että mikä

vaikuttaa kömpelöltä ja amatöörimäiseltä.

Graafisilla suunnittelijoilla on käytössään visuaalisen suunnittelun

oppeja, jotka ovat kehittyneet tuhansien vuosien kuluessa. Jo antiikin

Kreikassa nämä opit olivat kehittyneet hyvin pitkälle. Monet tämän ajan

opiskeljat omaksuvat näitä oppeja tutkimalla kaksituhatta viisisataa

vuotta sitten rakennettua Ateenan Parthenonia.

Koetun esteettisen laadun puutteen takaa löytyy yleensä selkeitä

poikkeamia näistä vuosituhantisista opeista. Tämä tekee esteettisen

laadun puutteen tavallaan objektiiviseksi asiaksi: tietyistä periaatteista

poikkeaminen korreloi mitattavissa olevalla tavalla laadun puutteen

kokemukseen.

Esteettisen laadun ainekset

Tämä kirja ei pyri opettamaan graafista  suunnittelua, kuten luvun alussa

todettiin. Mutta sovelluskehittäjälle saattaa olla yhteistyössä avuksi, jos

hänellä on joku aavistus siitä, minkälaisten asioiden parissa graafisen

suunnittelijan ajatukset askartelevat.
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Yleisimmin kirjallisuudessa mainittuja esteettisen laadun aineksia

ovat

• harmonia,

• tasapaino,

• rytmi,

• mittasuhteet,

• kontrasti,

• jännite.

Kirjaimellisesti käännettynä “harmonia” tarkoittaa sopusointua. Useim-

mat ovat varmaan saaneet koulun kuvaamataidontunnilla jotain oppeja

värien yhteensopivuudesta. Graafinen suunnittelija joutuu myös pohti-

maan esimerkiksi kirjasinlajien yhteensopivuutta. Jos esimerkiksi julkai-

sussa käytetään sekä antikvaa että groteskia, valinnassa on huomioitava

näiden yhdessä tekemä vaikutelma.

Esimerkiksi tässä kirjassa on leipätekstissä käytetty melko siro-

muotoista ja klassisen vaikutelman antavaa antikvaa. Otsikoissa on

käytetty samanhenkistä groteskia, jota on ohennuksilla muokattu tavallis-

ta groteskia sirommaksi.

Entäs tämän näköinen väliotsikko?Entäs tämän näköinen väliotsikko?Entäs tämän näköinen väliotsikko?Entäs tämän näköinen väliotsikko?Entäs tämän näköinen väliotsikko?

Tässä on esimerkkinä väliotsikko groteskilla kirjasinlajilla, jossa ei ole

ohennuksia. Vertaapa sen vaikutelmaa edelliseen väliotsikkoon! Vertaa

myös kumpaakin leipätekstiin! Tämän esimerkin kirjasinlajia ei varmaan-

kaan voi sanoa mitenkään samanhenkiseksi leipätekstin antikvan kanssa.

Tasapainoisilla sivuilla tekstimassojen, kuvien ja muiden graafisten

elementtien painopiste sijoittuu sivun keskipisteen tuntumaan. Erilaisilla

väreillä ja muodoilla on erilaisia painoarvoja, jotka graafisten suunnitteli-

joiden täytyy tuntea. Esimerkiksi tummuuden lisääminen lisää kohteen

painoarvoa:
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Esimerkiksi tämä asetelma ei ole tasapainossa vaan se painottuu selväs-

ti oikealle tummemmalle puolelle.

Rytmi ja mittasuhteet liittyvät toisiinsa. Sivun elementtien ja

pintojen kokojen suhteet sekä asettelut antavat sivulle visuaalisen

rytmin. Antiikin Kreikasta periytyvien oppien mukaan silmä suosii

jakoja, jotka noudattavat tiettyjä matemaattisia jakosuhteita, kuten

esimerkiksi niin sanottua kultaista leikkausta.

Visuaalinen kontrasti tarkoittaa erilaisten asioiden vastakkain-

asettelua. Jännite syntyy näiden erilaisten asioiden yhteisvaikutuksesta.

Esimerkiksi edellisellä sivulla on välitosikko, jossa on käytetty kirjan

muista väliotsikoista poikkeavaa kirjasinlajia. Tämä kirjasinlaji on ole-

mukseltaan hyvin erilainen kuin leipätekstissä käytetty antikva. Tämä

erilaisuus voi antaa sivulle eräänlaista levotonta energiaa — eli siis jänni-

tettä.

Kontrastin taso on tärkeä tyylillinen päätös. Taitavasti käytettynä

suuren kontrastit antavat sivulle energiaa. Hillityt kontrastit taas luovat

rauhallista ilmapiiriä.

Kontrastia voidaan typografian toiminnan tasolla käyttää lukijan

huomion ohjaamiseen. Jos sivusto käyttää johdonmukaisesti hillittyjä

kontrasteja, suhteellisen pienikin kontrasti voi ohjata lukijanhuomiota

siinä missä paljon suurempi kontrasti räikeämmässä ympäristössä.

Tyyli ja käsiala

On aika askeltaa seuraavalle portaalle visuaalisen viestinnän portaikossa

seuraavalle askelmalle:

Typografian toiminnallisuus

Esteettinen laatu

Tyyli

Imago

Graafisen suunnittelijan täytyy edellä kuvatuista esteettisen laadun ainek-

sista rakentaa sivustolle johdonmukainen ja yhdenmukainen tyyli. Graa-



28Käyttäjäystävällisen sovelluksen suunnittelu, luku 12: Käyttöliittymäviestintä ja typografia
Tekijänoikeudet: Antti Wiio ja Technologos Oy; tämän luvun kopiointi ja levittäminen sallittu

fisten suunnittelijoiden ammattitaitoon kuuluu kyky vaihtaa tyyliä

asiakkaan toiveiden mukaan. He osaavat tarpeen mukaan tehdä

räväkkää tai hillittyä, modernia tai klassista, arvokasta tai

epäsovinnaista.

Tyyli voi muuttua, mutta käsiala yleensä pysyy muuttumattomana!

Yhden suunnittelijan räväkkä näyttää erilaiselta kuin toisen suunnittelijan

räväkkä. Käsialaa on se mikä on suunnittelijalle ominaista ja persoonal-

lista.

Tämä tyylin ja käsialan ero on hyvä tiedostaa, kun sovelluskehittäjä

valitsee graafista suunnittelijaa projektiinsa. Hänen kannattaa pyytää

ehdokkailta mahdollisimman erityylisiä työnäytteitä. Niistä näkee parhai-

ten, että mikä on suunnittelijan työn jäljessä hänelle ominaista.

Yrityksen viestintätavoitteisiin on yleensä kirjattu, että minkälaisen

imagon yritys haluaa välittää ympäröivään maailmaan. Niinpä visuaali-

sen viestinnän portaikon ylimmällä portaalla yrityksen julkaisujen tyylit

sovitetaan yrityksen imagollisiin tavoitteisiin.

Ulkoasu palvelkoon sisältöä

Jos eri henkilöt tekevät viestinnän sisältöä ja ulkoasua, niiden raja-

pinnassa voi tietenkin joskus esiintyä kitkaa. Ei ole esimekiksi aivan

harvinaista, että graafiset suunnittelijat poistavat tekstistä lihavoinnit.

Heidät on koulutettu etsimään visuaalista tasapainoa. Lihavoinnit saatta-

vat muuttaa tekstimassan värivaikutelmaa tummemmaksi, mikä taas voi

vaikuttaa sivun visuaaliseen tasapainoon.

Tässä pitäisi kuitenkin muistaa, että ulkoasun pitäisi palvella sisältöä.

Graafisen suunnittelun pitäisi tehostaa viestintää eikä latistaa sitä! Jos

sisällön tekijä haluaa korostaa jotain asiaa tekstissä, suuniteltakoon

ulkoasu näillä korostuksilla varustetun tekstin ympärille!

Yhteenveto

Aiemmassa väliyhteenvedossa totesimme, että typografia voi auttaa

lukemistapahtumaa muun muassa kuljettamalla katsetta sekä havainnol-

listamalla sisällön rakennetta ja järjestystä.

Kuvaruudulla pätevät samat typografian periaatteet ja lainalaisuudet

kuin painetussa viestinnässä, mutta olosuhteet ja prioriteetit ovat osin
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toisenlaisia. Kuvaruutujen huono piirtotarkkuus vaikuttaa kirjasinlajien

valintaan. Kerralla näkyvän tekstialueen pieni koko vaikuttaa myös

typografisiin ratkaisuihin. Varsinkin sivun ensiksi aukeavassa osassa ei

yllensä ole varaa tuhlata tilaa suuriin kirjasimiin tai tyhjään tilaan.

Tapahtumankäsittelylomakkeiden visuaalisen hahmon pitäisi kertoa

käyttäjälle, että missä järjestyksessä tiedot käydään läpi. Sen pitäisi myös

auttaa tehtävän sekä tietojen jäsentämistä kuvaamalla tiedon ryhmittelyä

ja hierarkiaa.

Asetusarvolomakkeiden tulisi auttaa käyttäjää löytämään vaivatto-

masti halutun yksittäisen tiedon. Visuaalisen hahmon täytyy tukea tieto-

jen hierarkista ryhmittelyä. Hahmo ei saa olla liian monotoninen, koska

silloin lomakkeesta ei löydy nopeassa löytämisessä auttavia erottuvia

kiintopsiteitä. Hahmo ei saa myöskään olla liian sekava, koska silloin

kiintopsiteet hukkuvat visuaaliseen kohinaan.

Visuaalisen viestinnän kerrokset ovat alhaalta lukien:

• typografian toiminnallisuus,

• esteettinen laatu,

• tyyli, sekä

• imago.

Ihmisten mielipiteet kauneudesta vaihtelevat. Ne vaihtelevat paljon

vähemmän kömpelyydestä ja amatöörimäisyydestä. Koetun esteettisen

laadun puutteen takaa löytyy usein poikkeamia niistä visuaalisen suunnit-

telun opeista, joita visuaalisten taiteiden harjoittajat ovat kehittäneet ja

käyttäneet jo vuosituhansia.

Esteettisen laadun tekijöitä ovat:

• harmonia,

• tasapaino,

• rytmi,

• mittasuhteet,

• kontrasti ja

• jännite.

Tyyli rakennetaan näistä esteettisen laadun aineksista. Graafiset suunnit-

telijat osaavat vaihtaa tarpeen mukaan tyyliä. Hyvillä suunnittelijoilla on

kuitenkin persoonallinen suunnittelukäsiala, joka säilyy tyylistä toiseen.


