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A világon első alkalommal a VIMENSIO Mobil
Weekend alkalmazásfejlesztő versenyen volt

Új dimenzió az oktatásban,

lehetősége diákoknak innovatív és egyedülálló

fejlesztésben

versenykörülmények között. A háromnapos

3D-s alkalmazásokat fejleszteni szabályozott
versenyen, november 22. és 24. között,

Beszámoló egy egyedülálló

rendkívül

magyar fejlesztésről

kevés

idő

állt

a

versenyzők

rendelkezésére, és a szervezők legnagyobb
megdöbbenésére alig 18-20 munkaóra alatt

A

születtek olyan szenzációs applikációk, mint
Leonar3do a világon az első komp-

például

lex

forradalminak számító, bonyolult eszközök

virtuális

valóság-termék,

a

szerelését

amellyel egy hagyományos szemé-

jövőben
és

akár

működését

az

autóiparban

bemutató

Parts

Center 3D alkalmazás.

lyi számítógépet is komplett interaktív 3D-s
konfigurációvá alakíthatunk át. A monitoron

A fentieken kívül olyan exkluzív témákat is

elhelyezett szenzorok érzékelik a háromdi-

feldolgoztak egyes csapatok, mint a 3D-s

menziós szemüveg és egér helyzetét, így

technológián

mindig a felhasználó fejpozíciójához megfele-

keresztül

naprendszer-működés,

lő, valós benyomást keltő kép keletkezik. A

összefüggésben

termék segítségével gyakorlatilag a monitor

lévő

lemodellezett

valamint

az

ezzel

földkéreg-elemzés,

a

Galileonar3do néven futó applikáció, de volt

előtti térben lehet például rajzolni, tervezni,

olyan

képekkel tudunk interakcióba lépni, hiszen

csapat

is,

amely

a

nyelvoktatás

területén tette alkalmazhatóvá a technológiát.

térbeli kiterjedést kapnak.
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alkalmazásfejlesztő

versenyt

szervező

Release

Tanulás, fejlődés, jövő

állapotban

lévő,

technológiát

ötleteket és irányokat vigyen az oktatási

legjobb, legkönnyebb és legélvezetesebb 3D

rendszerbe, és olyan eszközöket fejlesszen ki,

oktatási szoftvere, amivel nemcsak oktatni és

amely

tanulni,

felhasználóbarát

számára
módon

egyszerűen,
elérhető,

és

létrehozni

hanem
is

3D

lehet,

Vimensio

Leonar3Do

Leonar3Do eltökélt szándéka, hogy olyan új

mindenki

használó

a

a

világ

oktatási

tartalmat

és

talán

ami

a

gyökeresen segíti azt a folyamatot, amelynek

legfontosabb: programozói és/vagy grafikai

során a diákok innovatív szemszögből lesznek

tudás nélkül egyaránt lehet a VIMENSIO

képesek elsajátítani a tananyagot, úgy, hogy

segítségével kész alkalmazásokat és oktatási

még jól is érzik magukat a tanórán. A Pre

tananyagokat létrehozni.
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