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Streszczenie 
Tematem pracy jest przybliżenie możliwości i sposobów uzyskiwania produktów multimedialnych na 

potrzeby małych podmiotów gospodarczych. W pracy przedstawiono anlizę potrzeb małych firm pod 

kątem prezentacji grafiki komputerowej. Przedstawiono elementy i metody komponowania scen oraz 

metody modyfikowania obiektów graficznych. Analizowano wpływ materiałów, światła, kamer, 

efektów atmosferycznych i animacji na końcowy efekt modelowanej sceny.  

 

Abstract 

The idea of this presentation is to show  possibilities and ways of getting multimedia products for 

small business. We included figures which shows how big are needs of  using presentations and 

computer graphic in small business.  We presents methods of creating scenes and ways of modifying 

graphic objects. We analyzed influence of material, light, camera, atmospheric effects and animations 

to get the best results.  
 

1. Wstęp 
Wszystko co nas otacza może być przedstawione za pomocą komputerowej projekcji. 

Zarówno rzeczywistość jak i każdy inny pomysł wybiegający poza jej granice. Co może nam 

dać taka umiejętność? Nietrudno zauważyć, że coraz więcej firm wykorzystuje wszelakiego 

rodzaju prezentacje graficzne, multimedialne do reklamy swoich produktów. Obecnie przy 

takiej ilości firm promujących swe produkty trudno uniknąć ich oglądania i dzięki temu 

można zaobserwować, że wiele z nich było wykonanych przy użyciu prezentacji 

multimedialnych. Mówiąc o wykorzystaniu grafiki trzeba podkreślić jej użycie w różnych 

formach reklamy takich jak plakaty, broszury czy ulotki. Grafika stosowna jest również jako 

wizualizacja obliczeń komputerowych. Trudno nie wspomnieć o ogromnym  

wykorzystywaniu efektów tworzonych na komputerach w branży filmowej.  Obecnie 

powstało już kilka produkcji wykonanych wyłącznie za pomocą systemów komputerowych 

bez aranżacji aktorów. 

Grafika jest pasjonującą dziedziną sztuki. Trudno opisać wszystkie jej zastosowania w 

otaczającym nas świecie i nie sposób wymienić wszystkich funkcji, które pełni.  



 

 

 

2. Grafika komputerowa w reklamie małych podmiotów gospodarczych 

Temat dotyczy zastosowania grafiki komputerowej w prezentacjach multimedialnych na 

potrzeby małego podmiotu gospodarczego. Zacznijmy od definicji podmiotu gospodarczego i 

określenia jego zapotrzebowania na usługi w zakresie prezentacji multimedialnych. Małe 

firmy zainteresowane są promowaniem swoich produktów lub usług. Największy wpływ na 

klienta mają obrazy, które zapadają w pamięć i towarzyszą im w chwilach zakupów. Do 

przekazu tych obrazów posługujemy się reklamą, którą rozumiemy jako działalność 

opierającą na doświadczeniach, obiektywnych faktach, badaniach rynkowych, również na 

inwencji twórczej, oryginalności pomysłów i intuicji autorów. Reklama nie jest wyłącznie 

sztuką, ma wyznaczone konkretne cele wynikające ze strategii marketingowej. Musi głosić 

jakieś przesłanie, które wywoła odpowiednie odczucia wśród potencjalnych klientów.  

Jednym z dobrych sposobów przyciągania wzroku do towaru jest wypromowanie 

odpowiedniego loga firmy, które później staje się jej wizytówką. W tym celu wykorzystujemy 

potencjał drzemiący w programach do tworzenia grafiki. 

Kolejnym zastosowaniem jest projektowanie witryn internetowych, Internet jest w XXI wieku 

jednym z najwyżej cenionych sposobów dotarcia do klientów. Jeżeli chodzi o ten rodzaj 

przekazu informacji, duży nacisk kładzie się na kompozycje konstruowane przy pomocy 

programów do tworzenia grafiki wektorowej. 

 

3. Elementy i metody komponowania scen 

Nie sposób omówić wszystkich technik tworzenia scen graficznych oraz ich zastosowania, ze 

względu na istnienie wielu różnych programów do ich tworzenia i tyleż samo sposobów ich 

wykorzystania. Każdorazowe spotkanie z programem to pasjonująca podróż poprzez świat 

efektów, których mnogość sprawia, że nigdy nie kończą się pomysły na nowe ich 

zastosowanie. Nigdy nie czujemy, że wiemy już wszystko. Możemy ten sam program 

odkrywać za każdym razem od innej strony i będzie to już zależało wyłącznie od naszej 

motywacji i wyobraźni oraz od wymagań stawianych nam przez naszych pracodawców. 

Przy tworzeniu każdej sceny należy wykorzystywać do maksimum możliwości, które 

udostępniają nam programy graficzne. Każdy z autorów na ogół decyduje się na wybranie 

kilku metod pracy i rozwijaniu zdolności w danym kierunku. Zależy to od predyspozycji oraz 



przyzwyczajeń, czasem również od potrzeby umieszczenia w pracy wybranych elementów. 

Możemy wyróżnić kilka poziomów opracowywania sceny: 

 

3.1. Tworzenie podstawowych elementów 

Na tym etapie zastanawiamy się, z czego będzie składać się nasza scena. Jeżeli chcemy 

stworzyć miasto, rozpoczynamy od kilku podstawowych obiektów takich jak 

prostopadłościany, które pod wpływem późniejszej edycji przekształcą się w realistycznie 

wyglądające drapacze chmur. Jeżeli chcemy stworzyć krajobraz, zaczynamy od rozpostarcia 

dużej płaszczyzny. Jeżeli ma to być logo – zaczynamy od prostego tekstu. 

Kiedy mamy już kilka podstawowych elementów sceny zabieramy się za ich szczegółową 

obróbkę. W tej dziedzinie na ogół każdy program oferuje nam całą gamę modyfikatorów oraz 

wiele poziomów ich wewnętrznych procedur. Możemy: skręcać, wyginać, rozciągać i 

spłaszczać każdy z obiektów sceny, pracować nie tylko na całych bryłach, lecz także tylko na 

ich fragmentach lub części siatki, co umożliwia nam działania podobne do tych, które 

wykonuje rzeźbiarz dłubiąc w bezkształtnej kłodzie drewna. Różnica polega na tym, że nie 

ogranicza nas żadna z właściwości samego materiału i każdy nasz ruch może być dowolny. 

Mówiąc o modelowaniu konieczne jest określenie podstawowych różnic pomiędzy samymi 

metodami modyfikowania obiektu: 

I. Modelowanie na poziomie siatki polegające na bezpośredniej modyfikacji struktury 

geometrycznej obiektu, czyli na wierzchołkach siatki i płaszczyznach elementarnych. 

Technika ta ma szerokie zastosowanie – od maksymalnie uproszczonych siatek 

wykorzystywanych np.: w grach, do realistycznych modeli obiektów organicznych, 

wykorzystywanych w branży filmowej. Mówiąc o obiektach „organicznych” mamy na 

myśli gładkie powierzchnie i łagodne krawędzie przypominające czasem powierzchnie 

żywych organizmów. Tworząc takie modele musimy pamiętać o praktyczności 

zastosowania naszych tworów: idealnie wygładzone kształty wiążą się z zwiększeniem 

liczby wieloboków, z których składa się powierzchnia naszej bryły. W przypadku gier, 

gdzie wszystko musi być generowane w czasie rzeczywistym, pojawiają się 

ograniczenia techniczne, gruntownie wpływające na jakość grafiki. 

II. Modelowanie za pomocą ogromnej liczby dostępnych modyfikatorów. Możemy je 

stosować naprzemiennie z innymi technikami modelowania (rys. 1). Najbardziej 

podstawowe to modyfikacje przenoszące pojedyncze deformacje w różnych kierunkach 

przestrzeni. Wymienić tu możemy chociażby zginanie, zwężanie, skręcanie. Możemy tu 



także dodać modyfikator szumu, który w przypadkowy sposób deformuje powierzchnię 

naszego obiektu zależnie od tego z jaką siłą chcemy ją zdeformować. 

 

 
Rys. 1. Obiekt modelowany za pomocą modyfikatorów 

W połączeniu z poprzednią techniką, możemy stosować modyfikacje tylko na danym 

obszarze obiektu co ponownie powiększa nasze możliwości modelowania. 

III. Obiekty złożone modelowane są za pomocą tłoczenia i scalania dwóch lub więcej 

obiektów składowych w celu uzyskania nowego elementu (rys. 2). Tłoczenie odbywa 

się poprzez określenie kolejnych figur płaskich, na których chcemy rozciągnąć 

powierzchnię a także kierunek, w którym chcemy rozciągnąć nasz obiekt. W zależności 

od kształtu ścieżki tłoczenia, efekt końcowy może być zupełnie różny. Scalanie polega 

na stworzeniu dwóch lub więcej obiektów i późniejszym ich sumowaniu lub 

odejmowaniu. Dzięki tej technice możemy posługiwać się dodatkowymi obiektami , jak 

dłutem i po prostu wycinać kawałeczki, element po elemencie, z naszej wzorcowej 

figury aż do uzyskania pożądanych kształtów.  

 

 
Rys. 2. Obiekt modelowany za pomocą wytłaczania 



 

Wyróżniamy także obiekty zagnieżdżone (do rzutowania obiektów dwuwymiarowych 

na powierzchnie trójwymiarowe), łączone (do gładkiego scalania ze sobą otwartych 

siatek poprzez rozciągnięcie siatek pomiędzy ostrymi krawędziami), rozproszone (do 

tworzenia przypadkowych lub uporządkowanych szyków innych obiektów na 

powierzchni źródłowej figury), tektoniczne (do tworzenia terenów poprzez 

wykorzystanie danych wysokościowych – poziomic – często wykorzystywane przez 

architektów i inżynierów). 

IV. Obiekty tworzone z kolejnych łatek, sklejanych i modyfikowanych w czasie 

rzeczywistym (rys. 3). Uzyskane w ten sposób powierzchnie są mieszaniną splajnów i 

wieloboków. Każda kolejna łatka to rodzaj elastycznego wieloboku. Krawędzie każdej z 

łatek możemy przeciągać w dowolnym kierunku przestrzeni i tym samym modyfikować 

całą powierzchnię. Jest także możliwe dobranie stopnia naciągnięcia na poszczególnych  

 
Rys. 3. Obiekt wymodelowany z sieci łatek 

wierzchołkach za pomocą odpowiednich pomocniczych stycznych kierunkowych. Jest 

to jedna z trudniejszych technik modelowania, ponieważ wiąże się z koniecznością 

ciągłego kontrolowania położenia wierzchołków nie tylko w dwóch wymiarach lecz 

także i w trzecim. Każda zmiana w jednej z osi pociąga za sobą modyfikację w innej. 

V. Tworzenie sieci splajnów, które później zostają przekształcone w powierzchnie (rys. 4). 

Jest to najtrudniejsza z technik modelarskich i wymaga sporego zaangażowania ze 

strony autora. Jest tu możliwe wykorzystanie wszystkich poprzednich technik oraz 

modyfikatorów jednakże dodatkowo mamy całkowitą kontrolę nad wszystkimi 

parametrami naszej siatki. 



 
Rys. 4. Obiekt modelowany za pomocą sieci splajnów 

3.2. Nakładanie materiałów 

Kolejny etap tworzenia sceny to przypisywanie obiektom ich map, czyli określenie wyglądu 

powierzchni. Materiały są bardzo istotną częścią sceny. Nadają osobliwy charakter każdego z 

obiektów. Jeżeli mamy np.: jabłka w naszej scenie to bez pokolorowanej skórki pozostają 

tylko tworem komputerowym. 

 

3.3. Wprowadzenie światła 

Każda kolejna scena może być porównywana do następujących po sobie ujęć filmowych. 

Najpierw tworzymy obiekty i umieszczamy je naprzeciw kamery. Następnie oświetlamy 

scenę i na koniec kręcimy gotowy produkt. Trzeba zaznaczyć, że oświetlenie generowane 

przez programy graficzne znacznie różni się od świateł, z którymi spotykamy się na co dzień 

w życiu. Zwykłe światło dzienne wpadając do naszego pokoju dociera  praktycznie do 

każdego miejsca w pomieszczeniu. W scenach komputerowych obiekty pochłaniają światło i 

nie rozpraszają go, skąd wymagane są często wspomagające źródła. Trzeba także pamiętać by 

każde z dodanych oświetleń było rozważnie umieszczone w scenie aby uniknąć absurdalnych 

czasem sytuacji, gdy np.: obiekt będzie posiadała refleksy światła na powierzchni w 

zacienionym miejscu. Tak więc rozmieszczenie światła jest techniką dość trudną do 

opanowania i czasem potrzeba wiele czasu by osiągnąć zamierzony cel. 

 

3.4. Uaktywnienie kamery 

Kamera, nawet jeżeli jest nam zbędna, czasem okazuje się o wiele wygodniejsza w użyciu 

aniżeli korzystanie wyłącznie z rzutów. Dzięki niej możemy zamrozić dany widok i dalej 

pracować. Na ogół mamy do wyboru pomiędzy dwoma rodzajami kamery: swobodną oraz 



kamerę z celem (zawsze pozostaje skierowana na obiekt cel, co umożliwia swobodne zmiany 

kąta widzenia względem obiektu; dodatkowo możemy zmieniać miejsce położenia obiektu 

celu bez zmiany położenia samej kamery). Mamy także dostępne różne zbliżenia, zmiany kąta 

widzenia, najazdy oraz wiele innych opcji. Wszystkie te parametry bardzo istotnie wpływają 

na wrażenie jakie odnosimy, kiedy oglądamy wyniki końcowe. 

 

3.5. Dodawanie efektów atmosferycznych 

Obiekty wymodelowane przez nas wcześniej są jedynie geometrią, opisaną na podstawie 

siatki i czasami to nie wystarcza. Dodatkowo możemy wprowadzić nieco urozmaicenia w 

naszej scenie poprzez dodanie takich efektów jak mgła, woda, chmury czy ogień. Stanowią 

one często uzupełnienie końcowej pracy i nadają jej ostateczny kształt. 

 

3.6. Animacja 

Aby wszystko na naszej scenie nieco ożyło możemy posłużyć się animacją. Coraz częściej 

małe podmioty decydują się by ich loga kojarzyły się raczej z krótkim, ciekawym epizodem 

aniżeli statycznym obrazem. Animacje najczęściej wykorzystywane są w reklamach, 

ponieważ dodatkowe efekty stworzone komputerowo są bardzo charakterystyczne i szybciej 

zapadają w pamięci. Obecnie w branży filmowej coraz częściej wykorzystywane są systemy 

graficzne. Dzięki temu, zaoszczędza się mnóstwo pieniędzy oraz czasu, a dziś są to 

podstawowe argumenty rządzące produkcjami. 

 

4. Podsumowanie 

Wymienione techniki tworzenia kolejnych elementów sceny nie są sztywnym szablonem, 

według którego należy zawsze kierować się przy jej tworzeniu. Są one przeglądem niektórych 

możliwości programów graficznych. Sam proces powstawania nigdy nie jest tylko 

wzorowaniem się na jakimś schemacie... wszystko zależy od postawionego celu. Należy 

wówczas wybrać odpowiednie  narzędzia, które najlepiej możemy wykorzystać do tworzenia 

poszczególnych części sceny. To małe zestawienie miało na celu jedynie przybliżyć część 

możliwości i sposobów uzyskiwania produktów na potrzeby małych podmiotów 

gospodarczych. Nie należy także zapominać, że końcowa scena jest nie tylko wizytówką 

samej firmy, lecz także autora, który jest odpowiedzialny i za jedno i za drugie. 

 



 

 
Rys. 5. Przykładowa scena 

Powyższa scena (rys. 5) przedstawia, co można osiągnąć używając podstawowych funkcji 

większości programów graficznych. Scena utrzymana jest w średniowiecznej atmosferze. 

Wolumetryczne światło wpadające przez witraż oświetla szklaną gablotkę z umieszczoną w 

niej książką. Na ścianach zachowały się również proporczyki z herbami. Tuż przy ziemi unosi 

się lekka mgiełka podkreślająca nastrój tajemniczości. 
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