1.semester eksamen Portfolio – læring
- sådan blev det til
Jeg startede dette eksamensprojekt med at skitsere flere design, og forsøgte
mig lidt frem i Photoshop og Komodo som jeg koder html/css i.
Det skulle være meget anderledes end det første Portfolio som jeg lavede i
WordPress, og jeg sætter stor pris på minimalisme. Og samtidig skal det være
enkelt, så jeg nemt kan bygge videre på det i de kommende semestre.

Farvevalg:
Rolige neutrale enkle farver der ikke tager fokus fra det jeg vælger at vise på
min Portfolio, nemlig projekter.
Jeg har fundet lidt information om mit farvevalg
http://www.farvernesbetydning.dk/
Brune nuancer
Lysebrun er venlig, imødekommende, ærlig, oprigtig og ægte.
Mørkebrun er stærk, men til tider også trist og deprimerende.
Beige forbindes med det praktiske, pålidelige, konservative og loyale.
Sådan påvirker farven brun dig:
Giver en følelse af sundhed
Stabiliserer
Jordforbinder dig
Tilfører orden i dit liv
Det passer lige nøjagtigt til det jeg gerne vil formidle.
Jeg har under ”Om mig” giver flips farver som valgt udfra de farver der er på
det billede jeg har lagt op af mig selv.
Typografi:
Jeg har valgt fonts samt font-color, på baggrund af, at det skal være behageligt
for øjnene og letlæseligt

Mine sider:

Index:
Det er her mit Crome-eye som jeg har lavet i Photoshop.
Header:
Edge Animate med diverse logos som er gemt i Web & devices, og importeres
ind i Edge Animate, hvor jeg lavede denne header, for at skabe lidt liv på
siden.
Forsiden/Velkommen:
Jeg ville gerne vise de websites jeg har lavet og som ligger online, og lavede et
html/css galleri, hvor brugeren kan bliver linket til den pågældende website.
Om mig:
Jeg har delt siden op i ”Flips”, da jeg går ud fra princippet med, at der
maximalt skal være tekst på 2/3 dele af siden. Så på denne måde kan
brugeren selv vælge til og fra hvad der måtte være interessant at læse.
Flipsene er inddelt i farver for at give lidt liv på siden, farverne er valgt udfra
det billede jeg har lagt op af mig selv.
Projekter:
Inddelt siden i 2 grids (kolonner), så mine projektbokse er placeret korrekt i
forhold til hinanden.
Links:
Her er sat links til de sider der har enten hjulpet eller inspireret mig gennem 1.
semester.
Footer:
Her har jeg valgt at lægge min mail med ”mailto” samt direkte link til social
medie Facebook og Google+ (eftersom jeg er Google interesseret mener jeg
det er passende at linke hertil).

Jeg har valideret på http://validator.w3.org/
og browsertestet i IE, Opera, Firefox, Google Crome, Safari

Brugertest:
Brugertest er taget undervejs idet jeg ikke ville lave brugertest på en
Wordpress site. Men har valgt at fokusere på mit håndkodede projekt.
Jeg prøvede siden af på Markus 17 år (computervant)
og Pernille 46 år (novice)
-jeg bad om at de skulle finde læring om mit eksamensprojekt, og at de skulle
skrive en mail
De synes begge det var meget nemt at finde og havde ingen problemer i øvrigt
med at navigere rundt på siden.

Hvad har jeg lært?
Jeg har lært at planlægning er en meget stor del af at kode en
hjemmeside/bunden opgave, og husker at læse opgavebeskrivelsen igennem
meget grunddigt inden start.
Der er flere ting at tage stilling til end man lige forventer. At kunne
argumentere for at have valgt pågældende design, farver, opbygning mm.
Hvad vil jeg lære mere af
Jeg vil rigtig gerne lære mere JavaScript. Da det kan gøre rigtig meget for en
side.
Html og Css skal også sidde lige i skabet uden brug af skulle tjekke på nettet.
Overordnet vil jeg gerne blive bedre til design og tænke anderledes end jeg
plejer så jeg kan være mere alsidig i mine designs og fremover være i stand til
at indfri kommende kunders ønsker og komme med ideer der passer til den stil
de efterspørger.
KILL YOUR DARLINGS
Vector grafik Illustrator skal jeg have øvet meget mere på, og skal have brugt
Photoshop, Edge Animate på daglig basis så det sidder i fingrene til sidst.
Og jeg vil i fremtiden lave mine rapporter i InDesign
Målgruppe? –
Det er klart at målgruppen er en fremtidig arbejdsgiver. Så her er endnu en
udfordring at tage fat på, hvordan fanger man Google? Jeg arbejder videre og
finder løsningen!

Jeg har taget udgangspunkt i AIDA modellen
Attention
Først skal der skabes opmærksomhed hos modtageren. Denne
opmærksomhed sætter produktet i fokus hos modtageren. Man skal her tænke
på modtageren og hvad der skaber opmærksomhed hos denne i forhold til den
valgte målgruppe.
Crome eye som introduktion til siten er min måde at forsøge at gøre
opmærksom på, at jeg er vil have Google som målgruppe, det kan være meget
svært at vide hvordan jeg skal gribe det an– også fordi jeg stadig er tidlig i
uddannelsen at jeg stadig overvejer mulighederne for fremtidige jobs,
Grafiker? Projektleder? Men har lavet dette som er til at ”få øje på”.

Interest
Når modtageren har vist interesse for mediet og det afsendte budskab, er det
vigtigt at denne interesse fastholdes således at modtagerne bliver ledt hen på
det næste skridt. Det er her igen vigtigt at man tager højde for målgruppen og
dens interesser.
Eftersom det er en eksamensopgave, er der i dette tilfælde visse kriterier der
skal overholdes og opfyldes, så mine løsninger på skoleopgaverne er det der i
første omgang skal skabe interessen.
Desire
Hvis de to overstående kriterier er overholdt, skulle det gerne medføre, at der
skabes et ønske hos modtagerne. Dette gør, at de enten tager budskabet i
kampagnen til sig, eller ønsker det reklamerede produkt.
Det jeg naturligvis ønsker med mit Portfolio, er at modtageren kan lide mine
løsningsforslag.
Action
Hvis ønsket er der, vil det højst sandsynligt medføre at modtageren handler ud
fra dette, hvor de enten ændrer holdning til en given problemstilling eller rent
faktisk køber det markedsførte produkt. Hvis dette er tilfældet har man opfyldt
alle AIDA's kriterier og dermed skabt et veludført medie.
Den jeg vil have ud af Portfolio er at modtager skal blive så interesseret så jeg
vil blive kontaktet.

Konklusion
Det næste trin mht. til min Portfolio er løbende at forbedre det og naturligvis
lægge alle kommende opgaver op, men også lave andre og mere personlige
ting, som jeg kan vise.

