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1. Cel i podstawowe założenia 

  
Celem pracy było samodzielne stworzenie dwóch lokalizacji dla gry przygodowej 

o charakterze detektywistycznym. Oprawa graficzna pracy została przygotowana 

tak, by jak najdokładniej odzwierciedlała wiktoriański styl XIX-wiecznego Londynu, 

a sama akcja rozgrywki miałaby odbywać się w czasach rewolucji przemysłowej.  

 

2. Realizacja projektu  
  
Wstępem do przygotowania lokalizacji było zapoznanie się z dziełem literackim 

o jednym z najbardziej popularnych detektywów autorstwa Arthur’a Conan’a Doyle’a, 

Sherlock’u Holmes’ie. Do opracowania wziąłem jeden z pierwszych tomów cyklu 

o bohaterze, a dokładnie „A Study In Scarlet”. Po oswojeniu się z treścią książki, 

przyszedł czas na zebranie materiału o XIX-wiecznym Londynie i okresie 

wiktoriański, a także na wybranie antagonisty – trafiłem na Kubę Rozpruwacza, 

który grasował w tych czasach, a jego krwawe morderstwa do dnia dzisiejszego 

wzbudzają emocje poza granicami Londynu. 



Po dokonaniu researchu, przeszedłem do wykonania grafik wstępnych, które 

stanowiły wskazówkę i ułatwiły mi pracę przy projektowaniu obiektów 3D. Grafiki 

powstały na podstawie zebranych materiałów: informacji z książki „A Study 

In Scarlet”, wpisów z encyklopedii na temat najistotniejszych cech okresu 

wiktoriańskiego oraz fotografii eksponatów z muzeum historii lub Muzeum Sherlocka 

Holmes’a, mieszczącego się w Londynie. 

Mając podłoże do pracy w programie Autodesk Maya (stworzone grafiki 

wstępne, zebrane zdjęcia autentycznych przedmiotów z okresu wiktoriańskiego), 

przeszedłem do projektowania uliczki oraz gabinetu detektywa. Zastosowałem 

najczęściej używane przeze mnie metody modelowania: modelowanie wielokątowe, 

wykorzystywanie operacji EXTRUDE, UNION, praca z tzw. „blueprint’ami” itp.). 

Postanowiłem na funkcję ADOBE® ILLUSTRATOR® Object…, dzięki której 

mogłem dodać do lokalizacji postać Sherlock’a Holmes’a oraz jego przeciwnika Kuby 

Rozpruwacza. Funkcja TYPE posłużyła również do typografii dla intro i w prezentacji 

wideo lokalizacji. 

Kolejnym etapem pracy było przygotowanie tekstur dla obiektów. W trakcie 

pracy powstała pewnego rodzaju baza tekstur przy pomocy której nadawałem 

powierzchni obiektów przestrzennych. Zwracałem uwagę na chropowatość, z jakiego 

materiału przedmiot jest wykonany i w jaki sposób materiał odbija światło. 

Samo teksturowanie był jednym z najtrudniejszych i najbardziej czasochłonnych 

rzeczy, przy którym musiałem pracować. 

Do tworzenia tekstur wykorzystywałem przygotowane wcześniej przeze mnie 

materiały, gotowe assety, które zostały w UNREAL MARKETPLACE (korzystałem z 

nich na podstawie darmowej licejncji) oraz zdjęcia z strony http://texturelib.com. 

Do obróbki tekstur posłużyły takie programy jak: Adobe Photoshop (kadrowanie 

zdjęć, dodanie ewnetuwalnych efektów) oraz xNormal (narzędzie służące 

do tworzenia normal map i ambient occlusion). 

Przyszedł czas na oświetlenie moich lokalizacji. Oświetlenie powstało 

z gotowych efektów, które posiada silnik Unreal Engine. Przy pomocy suwaków 

i wartości liczbowych, bez problemu mogłem zmienić światła, natężenie lub promień 

padania światła. 



Post Process Effect to narzędzie, dzięki któremu zawdzięczam realizm swoich 

lokalizacji – dodałem efekt BLOOM, który znacznie powiększył realizm 

renderowanego obrazu, wzmocniono AMBIENT OCCLUSION, co przełożyło 

na bardziej realistyczny wygląd wszystkich powierzchni obiektów i poprawienie 

oświetlenia lokalizacji. COLOR GRADING spowodował, że w lokalizacji kolorystyka 

była bardziej spójna. To tylko niektóre efekty specjalne, powodujące stworzenie 

unikalnego wyglądu dla scen. Jednym z ostatnich etapów pracy z projektem 

było stworzenie wideo przy pomocy sekwencji w silniku Unreal Engine, 

a wyrenderowany materiał posłużył do montażu i postprodukcji przy intro oraz wideo 

prezentującego uliczkę oraz wnętrze gabinetu. Muzyka i ścieżka dźwiękowa posłużyła 

jako jeden z kluczowych elementów wideo, aby zbudować unikalny nastrój 

i dopełnić obraz. 

 

3. Efekt końcowy 

  
Efektem końcowym są lokalizacje 3D stworzona przy pomocy silnika graficznego 

Unreal Engine. Środowiska zawierają elementy typowe dla okresu wiktoriańskiego, 

a oprawa graficzna ulicy i gabinetu została oparta na treści zawartej w książce 

„A Study In Scarlet” autorstwa Athur’a Conon Doyle’a oraz własnej interpretacji. 

 

 



 

 

 

Do stworzenia projektu zostały użyte wszelkie możliwe narzędzia (silnik graficzny 

Unreal Engine, Vegas Pro), służące do stworzenia niepowtarzalnego klimatu 

i realistycznego wyglądu miejsc. 

W projekcie znajdują się rzeczy, mające za zadanie naprowadzić widza, że to właśnie 

gra przygodowa o charakterze detektywistycznym: miejsce zbrodni, tablica 

z dowodami, sprzęt detektywa. 



W lokalizacjach chciałem zadbać o każdy szczegół. W gabinecie znajdują 

się przedmioty charakterystyczne dla postaci Sherlock’a Holmes’a takie jak: fajka, 

lupa czy małe laboratorium, w którym prowadził badania w trakcie śledztwa. 

 

4. Informacje o możliwości wykorzystania / wykorzystaniu pracy  

 

Przygotowane przeze mnie miejsca oraz sam sposób wykonania sprawiają, że ciemna 

uliczka jak i gabinet mogą być wykorzystane do scenografii dla takich tworów jak film 

lub gra komputerowa. W najbliższej przyszłości chciałbym wprowadzić możliwość 

poruszania się bohaterem oraz interakcję z przedmiotami, które mogą posłużyć 

w dalszym śledztwie.  
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