
Thinking of art
GDD jaar 2 - sonja van vuure



Thinking of art
les 1 - Over creativiteit en ideeën  
les 2 - over spelers leiden in je game 
les 3 - one page design docs 
les 4 - toepassen



opdracht vorige les
pas je screenshot zo aan in photoshop dat 
het level wel communiceert wat je moet 

doen. 





deze les
- One page design doc 
 wat zijn zijn de common manieren voor design documentatie 
 andere manieren van communicatie 
 over one page designs 
 hoe toe te passen 

- opdracht



Traditioneel design ’bijbel’ maken
wie o wie? 4. Sound and Music 

4.1. Goals, style, format 

4.2. Sound effects 

4.2.1 GUI 

4.2.2.Special effects 

4.2.3.Environment 

4.3. Music 

4.3.1. Events 

4.3.2. System screens 

4.3.3. Level theme 

4.3.4. Situations 

4.3.5. Cinematic soundtrack 

5. Story 
5.1 Backstory and world 

5.2. Character descriptions 

5.3. Game text, dialog requirements 

5.4. Sample scripts 

6. Level Requirements 
6.1. Level Diagrams 

6.1.1. Flow diagrams 

6.2. Asset revelation schedule 

1. Game Mechanics 
1.1. Core Gameplay 

1.2. Game Flow 

1.3. Characters/Units 

1.4. Gameplay Elements 

1.5. Game Physics 

1.6. Statistics 

1.7. AI 

1.8. Multiplayer 

2. User Interface 
2.1. Flow chart 

2.2. Functional Requirements 

2.3. Mock-up 

2.4. Buttons, icons, pointers 

3. Art and Video 
3.1. Goals, style, mood 

3.2. 2D art and animation 

3.2.1. GUI 

3.2.2. Special Effects 

3.3. 3D art and animation 

3.4. Cinematics 



Traditioneel design ’bijbel’ lezen
wie o wie?



Design bijbel
- Definitieve bron van info 
- het hele design op 1 plek 
- een design bijbel uitschrijven 
forceert je om game design uit 
te denken

- hoe groter het team, hoe 
minder motivatie om het te 

lezen 
- moeilijk om updates bij te 

houden 
- moeilijk om iets in te vinden 

- niet gericht op iteratief 
proces  

- veels te groot



Jira Agile
https://www.youtube.com/watch?
v=KdyV9okLRlc 

https://www.youtube.com/watch?v=KdyV9okLRlc


Jira atlassian - wiki







wiki
- toegankelijk 
- updaten makkelijk 
- iedereen kan bijdragen 
- history integratie 
- veranderingen tracks 
- ieder eigen chunk

- constant onderhouden 
- relaties tot 

designelementen niet goed 
zichtbaar (ieder eigen 

pagina)



wiki en design bijbels
de meeste mensen lezen niet 
verder dan de eerste pagina



Dus gebruik dan maar 1 pagina









jet engine





Napoleon’s March



Wat hebben al deze voorbeelden gemeen?



Wat hebben al deze voorbeelden gemeen?

- duidelijke communicatie van informatie 
- past op een pagina 
- gericht op een specifieke groep mensen



Flowcharts
Overzicht van gameflow





stone LiBrande
- Game designer blizzard tot 2005 (Diablo 3)  
- Creative director ea/maxis tot feb 2014 
(spore, simcity) 
- nu riot games (league of legends?) 
!



one page design voor Diablo 3 prototype

levels 
- type monsters 
- type vallen 
- type schatten









Indien nodig individuele areas eigen one-page design geven voor meer detail.



wanneer een artist Diablo combat 
op 1 pagina moet uitleggen





wanneer een designer Diablo 
combat op 1 pagina moet uitleggen





visueel focus op informatie 
leg uit over game design









Een one-page design maken





1: wat is de titel van je doc? Als je het niet 
weet, vraag je zelf dan af waarom je het 
maakt. 
2: geef altijd de datum op (versie controle) 
3: Witruimte!!! 
4: Centrale illustratie kan helpen als focus 
punt 
5: uitleg onder centrale illustratie 
6: callouts voor extra details 
7: callouts kunnen ook geïllustreerd zijn, met 
notes eronder voor duidelijkheid 
8: sidebars en bulletpoints als checklists, 
high-level goals of andere belangrijke 
informatie 
!
Maak belangrijke elementen groter 
werk in illustrator



Voorbeeld - pet training game



flow charts voor relaties tussen systemen





storyboards om key moments weer te geven



One page design van iemand die julia heet



One page design van simcity

Brian Bartram



One page design van radical fishing



One page design van fingle



timing diagrams om relatie tijd en ruimte te visualiseren





Voordelen
Teamwise 
- makkelijk om designs met het team te delen 
-je weet dat de designs bekeken zullen 
worden 
- deel pennen uit en laat je team meedenken





Voordelen
als designer 
- forceert het design compleet te begrijpen 
- forceert beknopt design 
- highlights relaties in het systeem 
- helpt met problem solving















- Het doel van design is om efficient ideeën te 
communiceren 
- het kan veel tijd en moeite kosten, maar 
uiteindelijk is dit waar je voor werkt 
- mensen lezen daadwerkelijk je designs!



volgende les
!

Maak een one page design voor jullie design 
for space concepten



ciao a tutti!


