
JAK UGRYŹĆ
temat projektowy
do teczki

?
Narracja prowadzona obrazem



- idea projektu 
- kontekst
- użytkownik
- skala
- funkcja 
- zasada budowy
- - szczegóły konstrukcyjne 
- wybór materiałów

Podanie



Punktem wyjścia dla każdego projektu jest użytkownik i jego potrzeby
 

Bohater           - użytkownik



Możemy założyć, że pomagamy mu funkcjonować bez ograniczeń



... nawet, jeśli życie narzuca coraz to nowsze ograniczenia



Projektowanie pozwala nam przywrócić pełny zakres możliwości 



.. czy wręcz przesunąć granice możliwości i podnieść jakość życia



Cel?

Projekt zaczyna się od zauważenia i określenia problemu, potrzeby



Produkt

Nie ma sensu wychodzić od samego produktu - to sztuka dla sztuki



Nawet piękny rysunek pozbawiony kontekstu jest nie wiadomo czym



Dla zrozumienia wielkości i funkcji potrzebny jest kontekst



Już nawet skala dłoni pozwala intuicyjnie wyczuć wielkość przedmiotów



Najskuteczniej pokazać obiekt w kontekście przewidzianego otoczenia



Czy już czujemy skalę?



.. czy jednak lepiej w skali człowieka?



Dodatkowo: umiejscowienie w kontekście podsuwa ograniczenia
wynikające z przestrzeni (np. rysowanie podłóg,
czy obijanie małego paluszka o ostre kanty)



Ale do czego nam to ustrojstwo?



Czy przy tym się stoi czy siada? Dokąd nam toto sięga? 



A może jednak tak? Czy wpasowaliśmy się w zasięgi użytkownika?



Co się z tym robi? Podsłuchuje?



Czy może podgląda?



Czy ma to części niewidoczne?



Podkreślmy działanie



Wytłumaczmy czemu działa



Działanie najlepiej ilustrować 
uproszczonym schematem

Wytłumaczmy czemu działa



Zapewne ustrojstwo ma jakiś zakres możliwości



Używanie powinno być intuicyjne, wygodne i w zasięgu rąk

(strzałka narysowana 
  w płaszczyźnie ruchu)

(strzałka-duch pokaże
  przepływ “mocy”)



Do szczegółowego opisu materiałów, technologii czy zbliżeń na detale, 
człowiek jest niepotrzebny - nie wszystko na raz



Natomiast sylweta może pojawić się na rzutach, które są idealne do
poglądowego wymiarowania (gabaryt + wymiary użytkowe/zasięgi)

(oś/zasięg wzroku)





Cel?

Wytłumaczyliśmy co się robi i czym, ale PO CO?



Przedstawmy lepiej naszego użytkownika



Ewidentnie ma jakieś potrzeby i ograniczenia



Jaką ma motywację?



Jaką ma motywację?



Czego próbował?



Jakie ma alternatywy?





Paczacz
Ustrojstwo pomające rodzicom 
dzieci z domów piętrowych

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua. Quis ipsum 
suspendisse ultrices gravida. Risus 
commodo viverra maecenas 
accumsan lacus vel facilisis. 

(przykład podania)


