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1. CEL PROJEKU Celem projektu było stworzenie reklamy, prezentującej obudowę komputera stacjonarnego. 
Reklama miała przedstawiać obudowę, jako produktu wysokiej jakości oraz klasy. Głównym 
założeniem podczas pracy nad projektem było przedstawienie obudowy w taki sposób aby 
widz oglądając reklamę został nią zaintrygowany. Obudowa będąc przedmiotem, z którym 
ludzie obcują na co dzień miała zostać przestawiona jako unikatowy produkt o wysokich wa-
lorach estetycznych.



2. MODELOWANIE Aby przygotować animację przedstawiającą obudowę konieczne było przygotowanie jej 
modelu w 3D. Na podstawie zebranych źródeł oraz inspiracji, przygotowałem w programie 
FUSION 360 szczegółowy model obudowy w skali 1:1. Analizując potrzeby funkcjonalne oraz 
walory estetyczne, starałem się stożyć projekt na miarę kryteriów współczesnego designu.
Biorąc pod uwagę takie aspekty jak odpowiednia wentylacja, ergonomia oraz bezpieczeń-
stwo podzespołów dążyłem po pozyskania wyważonej i minimalistycznej formy. 



3. ANIMACJA Analizując trendy panujące obecnie w reklamach oraz wizualizacjach produktów zdecydo-
wałem si przedstawić obudowę w sposób tajemniczy oraz wzbudzający emocje. W tym celu 
przygotowując animację w programie KEYSHOT, dobrałem skąpo oświetloną scenę, mającą 
wywołać wrażenie dramaturgii. Postanowiłem pokazywać elementy obudowy stopniowo, tak 
aby odpowiednio nabudować napięcie. Poszczególne sceny animacji przygotowane zostały 
tak ,aby w trackie 2 minutowego filmu zbudować klimat oraz przedstawić obudowę w całości. 
Postanowiłem również aby w pełni nakreślić obraz obudowy konieczne będzie zaanimowa-
nie niektórych jej elementów takich jak szuflady mocowania dysków HDD czy sposób monta-
ży siatek zabezpieczających.



4. RENDER W celu pozyskania możliwie najlepszej jakości Full HD (1920x1080px) konieczne było od-
powiednie wyrenderowanie plików. Całość animacji została wygenerowana przy użyciu 
16 komputerów jednocześnie pracując przed 840h. 
Dla porównania proces wykonany przy użyciu jednego komputera z procesorem i7-3770 
trwał by ok. 8000h. (1 rok)



5. MONTAŻ Przygotowany materiał filmowy zmontowałem przy użyciu programu Adobe After Effects. 
W celu pozyskania odpowiedniego efektu postawiłem podzielić animację na 2 części: wpro-
wadzającą oraz główną. Obie części różnią się od siebie specyfikacja przedstawionych ujęć, 
klimatem oraz dynamiką. Pierwsza część ma za zadanie odpowiednio nabudować atmosferę, 
natomiast druga ma przedstawić produkt. 
Całość dopełnia ścieżka dźwiękowa przygotowana przez osobę na co dzień zajmującą się 
produkcją muzyki. Odpowiednio budowane tempo, oraz syntetyczne dźwięki korespondują 
z prezentowanymi ujęciami. 



5. PODSUMOWANIE Stworzona animacja spełnia swoją funkcję marketingową nie tylko prezentując produkt, ale 
jednocześnie wzbudzając w odbiorcy ciekawość. Wykonana wizualizacja spełnia wszystkie 
standardy jakościowe branży filmowo-reklamowej i mogła by posłużyć jako profesjonalny 
materiał promocyjny obudowy.




