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Dawn-World online videospill
I utviklingen av dette spillet var jeg ansvarlig for utformingen av alle
grafisk elementer, inkludert 3d modeller og tekstur.
Dette bilde viser in-game screenshot av 3d modeller og tretekstur.
Til høyre er et kompass jeg laget i Illustrator og redigert i Photoshop.
Det store tre området til venstre er et skip jeg laget i Blender med tretekstur fra Photoshop.
Jeg har også laget havrets tekstur, tønnene og fuglene.

Dette bildet viser din personlige dyktighetspoeng for hver ferdighet du
ønsker å utvikle.
Ikonene er relevante for visse ferdigheter, for eksempel svømming, sprint,
ridning, diplomati, kjemi, kamper, etc.
Tallene nedenfor hvert ikon viser hvor mange poeng du har utviklet den
ved.

For alle ikonene og elementer innen dette spillet valgte jeg å bruke bilderepresentasjoner av hver artikkel eller
ferdighet. Siden jeg ser spillet fra brukerens ståsted innså jeg at det å ha masse ord og tall kan være enten forvirrende eller ikke visuelt tiltalende. Jeg laget symbolene veldig enkle så det er lett å forstå hva de betyr, og de er lett
gjenkjennelige og ikke forveksles med andre ikoner.

Her ser du hestene, en mann og et hus jeg laget. All tekstur er laget i
Photoshop.

Graffiken er utformet ved redigering i Photoshop av et
bilde av en ekte hest eller stoff for å passe
modellens tekstur.
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Euroworker.no webside
Jeg er ansvarlig for alle grafik
design til www.headset.no.
Alle disse elementer på headset.no er utformet med tanke
på kundene. Hva er enkelt men
funksjonelt, med visuell appell?
Alt på denne websiden er utformet og laget av meg. Knappene er designet for å skille
seg ut fra siden så kundene lett
kan se hvor de er, oppsettet
er designet ved bruk av ikke
100% svart og hvit men mørke
grå og veldig lett grå (bakgrunn
av sider er hvit.) fordi det ikke
anstrenger øynene. Jeg valgte
disse fargene fordi sider som
dette er mer funksjonelle enn
“pene” og det bør designet
gjenspeile.
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Skjemaene var utformet med tanke på å være veldig enkle og lette å forstå, med tydelig merkede elementer.
Enkel og ren design er noe jeg synes er veldig viktig for interaksjonsbaserte
websider. Det presenterer informasjonen klart og brukere blir ikke forvirret
når de navigerer.

Jeg laget alle kampanjebildene for websiden. Alle måtte inkluder gull
fornøydhets garanti logo og blå eller grønn “les mer/kjøp nå” knapp.
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Alle disse elementer på headset.no er utformet med tanke på kundene.
Hva er enkelt men funksjonelt, med visuell appell?
Alt på denne websiden er utformet og laget av meg. Knappene er designet for å skille seg ut fra siden så kundene lett kan se hvor de er, oppsettet
er designet ved bruk av ikke 100% svart og hvit men mørke grå og veldig
lett grå (bakgrunn av sider er hvit.) fordi det ikke anstrenger øynene. Jeg
valgte disse fargene fordi sider som dette er mer funksjonelle enn “pene”
og det bør designet gjenspeile.
Skjemaene var utformet med tanke på å være veldig enkle og lette å forstå, med tydelig merkede elementer.
Enkel og ren design er noe jeg synes er veldig viktig for interaksjonsbaserte
websider. Det presenterer informasjonen klart og brukere blir ikke forvirret
når de navigerer.
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Andre media

logos/printed media etc...
Her jeg skal viser andre logoer og printede media jeg har laget som del av
andre prosjekter.

Detter er en logo jeg laget som del av en
konkurranse. Logoen vant ikke, men har
fått veldig god omtale.

Euroworker avisen er laget av meg og
sendt til mange Euroworker kunder. Den
viser mange typer av headset og tilbehør.
Den er også laget som e-avis og kan leses
på http://www.headset.no/avis/index.html
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Jeg har designet websider, bannere og t-skjorter for band og klubber.
Denne logo i blod er en
endring av den opprinnelige. Den er på t-skjorter
og krus.
Opprinelige logo

Album cover

Dette er bakgrunnen på websiden. Bildet er fra
albumcoveret til bandet. Jeg endret det til vector i
Illustrator og endret det til svart/hvit.

Dette ble utført for
hånd og skannet inn i
Illustrator og deretter
sendt til skriveren.
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Jeg ble bedt om å lage denne
dagen før den gikk i trykken.
Klubbens normale designer
klarte ikke å levere, og jeg ble
kontaktet for å lage “flyeren” på
3 timer. Den eneste instruksjonene jeg ble gitt var å bruke
teksten og “rock your ego” logoen.
Jeg laget g-nøkkel ved
å manipulere et bilde
av en linje i sanden.

Jeg laget alle grafisk elementer
på websiden for et polsk kor.
Instruksjonene var å ha sepiafargede elementer og ha havet
som bakgrunns bilde.
Siden er laget med et vertikalt
gjentagende bakgrunnsbilde,
slik at siden kan være hvilken
som helst vertikal størrelse uten
distraherende gjentagelse linjer.
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Denne er en websiden jeg laget for
en polsk karriere konsulent. Den har
et svært moderne utseende og bruker
lyse farger på toppen for å vise
navigasjon.
Det ble gjort for en klient av UmbraProjekt.pl som jeg lager all grafikk for.

Dette er en forhåndslagde oppsett UmbraProjekt tilbyr. Det er moderne og
enkelt med en god estetisk kvalitet.
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