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İlham Aramak ve Bulmak
- Bir grafik/web projesinin başlangıcı çoğunlukla yıldırıcı olabilmekte.
- Özellikle de, kesin olmayan konular çoğunluktaysa, sıkıntılı bir başlangıç dönemi olur.
- Bu sıkıntılı başlangıç süreci aslında gizli bir nimettir.
- Basit, hemen yapılan projelerin, parasal değeri olsa da, bize sıkıcı geldiği zamanlar çoktur.
- İlla ki, yapılan işte zorluk olması, ilham bulmamız ve motivasyon kazanmamız için faydalıdır.

Gereksinimleri Toplama
- Projemizin gereklerini bilmezsek ortaya ne çıkaracağımızı bilemeyiz.
- Proje sahibinden yada yöneticisinden proje gereksinimlerini dinlememiz gereklidir.
- Elimizde; tuğla, çimento ve kum bulunması yeterli değildir.
- Evin nasıl olması ve neye benzemesi gerektiği bilgisi de gereklidir.
- Proje sahibi/Yöneticisi size bir iki ay zaman verir. Sonra siz ona yaptığınız evi gösterirsiniz.
- Proje sahibi/Yöneticisi; evin renginin yanlış seçildiğini, odaların yanlış dizayn edildiğini söyler.
- Daha görkemli birşey bekliyordum. Ev, konak gibi görünsün der.
- Yapılacak projede, mutlaka sınırları karşılıklı olarak netleştirmeli ve üzerinde mutabık kaldıktan sonra
projeye başlamalıyız.
- Bu şekilde yaparsak, projenin neye benzeyeceği de, daha hızlı şekillenir ve netleşir.

Rekabet Analizi
- Projenin rakiplerini belirlemeli ve analiz etmeliyiz.
- Rakibin amacına nasıl ulaşmaya çalıştığına bakmalıyız.
- Rekabet analizi de bize ilham verecektir.
- Eğer daha önce ev yapmamışsak, evi nasıl yapacağız.
- Rekabet analizi yaparak, diğerlerinden/rakipten öğreniriz.
- Birkaç rakip projeyi masaya yatırıp incelemek çok faydalıdır.
- Rakiplerde olan iyi özellikleri listeleyip, nasıl daha iyi farklılaşacağımızı ortaya çıkarmalıyız.

Fikir Üretimi
- Fikir üretimi proje yapmanın en eğlenceli kısmıdır.
- Bu kısım yaratıcılığın beslendiği yerdir.
- Projeye, fikir haritası çıkarmak için bir A3 kağıt çıkarın.
- Kağıdın merkezine Ana fikri yazın.
- Ana fikirlerden çağrışım yapan yan fikirleri çıkarın.
- Yan fikirlerden, detay fikirlere doğru merkezden dışa doğru fikirleri basitçe yazarak devam edin.
- Fikir haritası, bir örümcek ağı gibi örülerek oluşacaktır.
- Bu harita, projenin ana özelliklerini belirlemenize ve farklılaştırmaya ilham verecektir.
İlham Kaynaklarınız
- Çoğulukla ilhamlarımızı gerçek hayattan, yaşamdan alırız.
- Yaşarken önümüze çıkan zorluklar veya fırsatlar, aklımıza yeni fikirler getiriyor.
- Aklımıza gelen fikirler, yapabileceklerimizle bağlantılı olarak, beslenip büyüyor.
- Araba'da yolda giderken görüğümüz renk kombinasyonları bile bize ilham olabiliyor.
- İlham, arayana görünecektir. İstek ve Çalışma esastır.
İlham Alabileceğiniz Proje Siteleri
www.devianart.com
Birçok grafik/web tasarımcısı, bu sitede işlerini sergiliyorlar. Sadece ilham almak için değil, ücretsiz
stok fotoğraflar ve ikonlar için de güzel bir kaynak.
www.smashingmagazine.com
Web için çok iyi bir kaynaktır. İkonlardan en son JQuery tekniklerine kadar herşey bulunur.
www.bestwebgallery.com
Profesyonel işleri görmek ve incelemek için harika bir adres. Buradaki, birçok yapılmış ve
sergilenmekte olan projeden ilham alabilirsiniz. Yalnız, Alıntı ile ilham arasındaki farka dikkat edin.
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