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Polski wynalazek,"na żywo"każde miejsce na ziemi.
Dzięki wynalazkowi Polaków możesz zobaczyć "na żywo" każde miejsce
na świecie

Firma z Wrocławia stworzyła aplikację, dzięki której za pomocą okularów Oculus Rift możesz przenieść się gdzie
tylko zapragniesz. • Fot. Sergey Galyonkin/http://skroc.pl/dﬀ5f/ﬂickr.com CC-BY/http://skroc.pl/5e7f9
Startup DZIKiJEŻ media group z Wrocławia założony przez braci Macieja i Marcina Mosur zaprojektował aplikację,
dzięki której za pośrednictwem okularów Oculus Rift użytkownik może przenieść się w dowolne miejsce na świecie.
Przekonać mogli się o tym uczestnicy targów Expo w Mediolanie, którzy za pomocą wynalazku ﬁrmy mieli
możliwość zobaczenia najciekawszych miejsc na Dolnym Śląsku.

Wyobrażenie staje się rzeczywistością
Jak tłumaczy Maciej Mosur w rozmowie z serwisem Strefabiznesu.pl, działalność jego ﬁrmy polega na tworzeniu
oraz dystrybucji wideo 360 i wizualizacji 360. Co to takiego?
MACIEJ MOSUR
Video 360 to ﬁlm nagrany przy użyciu kamery sferycznej i zintegrowany z urządzeniami typu oculus
rift. Takie rozwiązanie pozwala użytkownikowi przenieść się przykładowo na szczyt Śnieżki,
wrocławski Rynek albo do fabryki samochodów, gdzie będzie mógł zobaczyć proces produkcyjny.
Oculus Rift to okulary przypominające hełm, które śledzą ruchy głowy użytkownika. Za ich pośrednictwem może on
swobodnie rozglądać się po miejscu, w którym przebywa. Z kolei wizualizacje 360 to trójwymiarowe projekty
planowanej przestrzeni, dzięki którym można odbyć wirtualny spacer po przyszłej inwestycji. Jeden z przykładów

takiego rozwiązania ﬁrmy DZIKiJEŻ media group jest dostępny tutaj.
Jak przekonują twórcy, wirtualny spacer za pomocą Oculus Rift to świetne rozwiązanie dla deweloperów czy
organizatorów targów, aby oprowadzić zainteresowane osoby po swoich przyszłych inwestycjach.
„Wrocław 360”
Pierwszym projektem startupu był projekt „Wrocław 360”. Jest to cykl klipów nakręconych za pomocą kamery
sferycznej, które promują stolicę Dolnego Śląska. Efekt tych prac można zobaczyć na poniższym klipie.

Youtube/DZIKiJEŻ media group/http://skroc.pl/b1464•Klip wrocławskiego rynku wykonany techniką
360.
Dzięki sukcesowi projektu „Wrocław 360” ﬁrma nawiązała współpracę z Urzędem Marszałkowskim. W jej wyniku za
pomocą rozwiązania DZIKiJEŻ media group, uczestnicy targów Expo w Mediolanie mogli podziwiać najpiękniejsze
miejsca na Dolnym Śląsku.

Plac Dominikański we Wrocławiu w technice 360.•Youtube/DZIKiJEŻ media

group/http://skroc.pl/9529a
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