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HISTORIC AIRCRAFT MODELLING
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Opgaven
Historic Aircraft Modelling er et website til en prisvindende fly-modelbygger.
Efter at hans voksende succes på sociale medier, ønskes et website hvor processen og historien kan
ligge sammen og let tilgængeligt. En base der kan repræsentere Historic Aircraft Modelling.
Det specielle ved Historic Aircraft Modelling er, at han sætter meget fokus på detaljerne og historien
bag. Hvert projekt er researchet grundigt, så det ser ud som originalen. Det skulle hjemmesidens
billeder underbygge ved at ligne de originale fly og omgivelserne fra historien. Men udtrykket skulle
også undgå at se nørdet ud. Derimod skulle det have et mere minimalistisk og moderne udtryk i forhold til konkurrenternes hjemmesider.

Billeddogmet for header-billederne giver en vintage- følelse, men samtidigt er layoutet moderne og
aktuelt. Det har sammen givet websitet et look, der fanger målgruppen. De forskellige teasere, bl.a.
”latest builds”, giver læserne en hurtig vej til de aktuelle modeller, og hjemmesiden har et layout, der
er intuitivt at navigere i.
For at gøre det så enkelt som muligt at arbejde videre med sitet uden at gå på kompromis med design,
har jeg brugt Wordpress. Der er implementeret plugins, og jeg gemte de forskellige sidelayouts som
templates. Dermed er der lagt et solidt fundament for at kommende blogindlæg bibeholder kvaliteten.

Afsender
Historic Aircraft Modelling
– fly-modelbygger

Styrker
- Et design der afspejler modelbygeriet og historien bag.
- Brugervenligt og nemt at navigerer i.

Modtager
Primært mænd, modelbyggere der interesserer
sig for både byggeriet og historien bag.
Alder mellem 35 frem til 65 år.

Kvalitetsvurdering
At designe hjemmesiden var udfordrende, da layoutet skulle være så gennemtænkt, at der kunne arbejdes videre med det i fremtidige blogindlæg. Hjemmesiden skulle både præsentere hans arbejde
visuelt æstetisk, men også være både praktisk at arbejde videre med og brugervenligt for læserne.

Svagheder
Det valgte cms system, Wordpress, giver nogle begrænsninger i forhold til designet, men det er en
pris, jeg har valgt at betale for at arbejde i cms systemet. Når kunden skal opdatere siden med nye
projekter, er der mange teasere, der skal oprettes på ny, man kunne have valgt at gøre layoutet mere
automatisk. Derfor har kunden måske brug for lidt grafisk vejledning efterfølgende.
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Billeder i sammenkopieringen
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Patch Tool, Clone stamp og Content aware fill
- Fjerne forstyrrende elementer så det passer til tidsalderen 1920
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Fly fritlagt med Channels - tilrettet med Brush Tool
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Layers - sorteret med mapper og farver
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Fritlagt baggrund med Pen Tool og Select and Mask
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White balance rettet på fly med Curves
100% grey layer - Overlay difference og Threshold
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Spin blur og Screen overlay på propellerne
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Pilot i cockpit:
Farvet med Overlay color og placeret i flyveren
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Fjernet spejlvendt tekst og tilføjet ny
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Fritlagt båd med Pen Tool og Select and Mask
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Røg: Render clouds, Select and Mask og Bevel and Emboss
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Dogme effekt til headerbilleder:
- Dust and scratches med overlay screen
- Levels til at rette lyset med
- Channel mixer - output: grey

Tilrettelse af layout
efter kundens ønsker

Udkast til design

Løbende
kundekontakt

Graﬁsk vedledning til
fremtidige blog indlæg

Færdiggørrelse af projekt

PRODUKTIONSFORSTÅELSE

Kundemøde
Målgruppe og stilretning

Opsamling af materialer

Kundemøde om ønsker

Fremtidigt arbejde
hvis kunden kontakter
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Hide on mobile på baggrunds videoer
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- Video link fra youtube
- Fallback billede
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Custom CSS

D

Save for web og online image compressor
- Headerbilleder: 2560 x 1400 px
- Komprimeret til under 500k
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Plugins
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