Projektet
Del 1
Uppgiften går ut på att ni ska presentera en filmgenre multimedialt och skapa en upplevelse som
motsvarar filmernas genre. Ni har möjligheten till att ta fram underlag för fiktiva filmer där ni endast
skapar en trailer. Dock ska de fiktiva filmerna detaljeras i sin beskrivning så att ni kan skapa en
produktion. Förslagsvis plockar ni ut ett antal filmer som motsvarar en viss typ av genre. Exempel kan
vara Alien, Harry Potter, X-men etc.
Följande krav är ett minimum för att få möjligheten till att erhålla betyget G.





Minst 4 animeringar. (shape, motion) (ex. 1 shape & 3 motion)
K-limit <5Mb (exklusive streamad film)
Minst 300 ord informativ text om filmen
Ljudtema – 5 ljud som speglar produkten i fråga (ej tal). Det vill säga, ljudet ska vara relaterat
till filmen.



6 interaktiva moment – delar av kampanjsida som användaren kan påverka i form av
knapptryckningar etc.
o Viktigt! Samtliga avdelningar som skapas skall vara funktionella!
5 bilder
Video – Trailer av kommande film




Del 2
 Delas ut i samband med delredovisningen i vecka 46.

Dokumentationen
Ska minst innehålla följande avsnitt/rubriker (förutom framsida, innehållsförteckning) för att få
godkänt. Utöver dessa riktlinjer kontrolleras även förmågan att argumentera, reflektera samt
referera till lämplig litteratur i dokumentationen.
Max 15 sidor (exkl. Bilagor) Ska vara klar vid redovisningstillfället.

innehåll
 Projektdokument (ca tre A4)
o Projektbeskrivning
 Introducera läsaren till ert projekt.
 Syfte, innehåll, målgrupp och omfattning
o Tidsplan/planering
 idéarbete
 materialinsamling
 redigering
 teknisk uppbyggnad

o

o
o

 användartester
 ”debuggning”
 Produktionsgruppens arbetsfördelning
Arbetspaket (måste göras från start!)
 Koppla tidsplan
 Person och tilldelad uppgift
Budget
Avtal



Designdokument
o Skisser
o Flödesschema
 Kopplat till storyboard och Mediaförteckning
o Storyboard
 Skapa inledningsvis med papper, penna, kartong, färg och andra kreativa och
fantasifulla element – Använd utdelad mall (kan modifieras efter eget
projekt)
o Mediaförteckning
o Tekniskt strukturschema



Beskrivning av de olika sidorna i er Storyboard för kampanjsidan
o Beskriv med förklarande text de olika sidorna i er storyboard. Läsaren måste tydligt
förstå vad som händer på de olika sidorna.



Beskrivning av de förändringar ni gjort under projektets gång.



Slutdiskussion
o Diskutera huruvida er slutgiltiga produkt uppfyller era uppsatta mål och hur er
planering har fungerat. Vilka svårigheter mötte ni vid skapandet av uppgift 3. Hur väl
stämmer slutprodukten överens med ursprunglig idé? Kunde produktionen
genomförts på ett annorlunda mer effektivt sätt? Har det uppstått problem inom
gruppen under arbetets gång? Och så vidare...



Kommenterad kod!
o Den kod som används i projektet skall kommenteras och bifogas som bilaga

