
OPINIA O INNOWACYJNOŚCI

Dotycz}, technolo gii : System interaktywnej podłogi XVISION

charakter}rst}zka technologii: Technologia polega na zastosowaniu zintegrowanego systemu
iluminacji, dzwięku oraz detekcji ruchu, sterowanego komputerowo. System umożliwia
interaktywną animacj ę (światło+dnvięk) w czasie rzeczywistym, przy czym iluminacj a
wyświetlana jest na płaszczyźnie (2D), przy użyciu dwóch projektorów, natomiast efekty
dźwiękowe realizowane sąz użyciem głośników. Integralnyrn elementem przedmiotowej
technologii j est specj alizowany system informatyczny, który zapewnia uruchomienie,
nastawy, sterowanię i wybór opcji animacji.

Na podstawie informacji uzyskanych od dostawcy technologii atakże na podstawie analizy
stanu wiedzy w tozpŃtywanej dziędztnię stwierdza się, ze opiniowana technologia
charakteryzuje się innowacyjnościąw skali krajowej. Powyższe uzasadnia się następująco:

1. Zintegrowany systemu detekcji ruchu i animacji jest rozwiąaniem nowym w
zastosowaniach dydaktycznych, szczególnie dla przedszkoli i szkół.

2. Technologia ta stanowi nowoczęsn e narzędzie dydaktyczne, umożliwiaj ące
modyfikacje istniejących i tworzęnie nowych elementów programów nauczania.

3. Irrteraktyrłme zńawy dla dzieci prowadzone z zastosowaniem technologii
interaktywnej animacji i detekcji ruchu sąwartościowym uzupełnieniem metod
tradycyjnych i w znacznym stopniu mogąuatrakcyjnić realizowany proglam
dydaktyczny.

4. Korzystnym skutkiem zastosowania przedmiotowej technologii jest prowadzenie
zabav"ry aktywnej, w ruchu, co ma wielkie znaczenie dla prawidłowego rozwoju
psychomotorycznego.

5. System umożliwia realizację co najmniej 50 róznych gier i animacji (w ofercie), przy
czym możliwe jest wprowadzanie innych.

6. Zastosowanie projektorów charakteryzujących się emisjąsilnie rozproszonego światła
umożliwia wyświetlanie animacji na powierzchni płaskiej o wymiarach3x4 m,bez
cienia rzucanego ptzęz osoby uczestniczące w zabawie.

7. Technologia charakteryzĄe się łatwościąobsługi (sterowanie zabawąz poziomu
klasycznego komputera PC).

8. W użnącechą świadczącą o innowacyjności opiniowanego rozwiązania j est
zmniejszenie zuĘcia energii jako wynik zintegrowania animacji i dźwięku oraz dzięki
sterowaniu komputerowemu.

9. Wdrożenie technologii zintegrowanego systemu animacji i detekcji ruchu do celów
dydaktycznych i rekreacyjnych pozwoli na poszerzenie oferty świadczonych usług, co
z kolei podniesie konkurencyjność i sprawi, że inne podmioty będąmusiĄ
po s zukiwa ć r o zwi ązafi i nnowacyj nych.

10. Opinia dotyczy aplikacji przedmiotowej technologii do celów dydaktyczno-
rekreacyjnych, Nalezy nadmienić, iz zastosowanie technologii w irrnych dziedzinach
mo ze r owńeż kreować r ozvłtązania innowac yj ne.
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