Czym jest wirtualna rzeczywistość?
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Podążając za definicją, jest to "stworzona komputerowo, trójwymiarowa symulacja
obrazu lub otoczenia, z którą można wejść w pozornie realną i fizyczną interakcję
przy użyciu dedykowanego sprzętu, takiego jak np. kask z wbudowanym ekranem
lub rękawiczki z sensorami ruchu".
Wirtualna rzeczywistość daje nam możliwość wejścia w dowolną sytuację lub
świat, gdzie doświadczymy bardzo realnego, jednak całkowicie wirtualnego
doznania. Możemy wcielić się w postać chirurga, który właśnie przeprowadza
transplantację serca; stać się pszczołą lub elektronem przemieszczającym się przez
wszechświat z prędkością światła. Wirtualna rzeczywistość nie jest przez nic
ograniczona, więc nie ma tu miejsca na zbyt dalekie odległości czy zbyt szybką
prędkość. Czas może się zatrzymać, cofnąć, przyśpieszyć lub po prostu przestać
istnieć. Wirtualna rzeczywistość to nie technologia - to miejsce, które zachęca nas,
aby wybrać się gdziekolwiek, stać się kimkolwiek i doświadczyć wszystkiego.
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Dlaczego warto?
Największą zaletą wirtualnej rzeczywistości jest to, że znajdziesz ją w swoim telefonie.
Włóż nasze okulary VR i przenieś się do świata pełnego zabawnych i inspirujących gier,
historii oraz filmów. Twoja przygoda z wirtualną rzeczywistością dopiero się rozpoczęła pobudź wyobraźnię i pomyśl, gdzie zabierze Cię dalej. Pamiętaj, tutaj możesz zostać kim
zechcesz.

Co muszę zrobić?
Wpadnij do najbliższego sklepu i zaopatrz się w parę okularów do wirtualnej
rzeczywistości. Będziesz jeszcze potrzebować dostępu do internetu i możemy
ruszać!

Pamięć wirtualna
Aplikacje umożliwiające korzystanie z naszych okularów są ogólnodostępne znajdziesz je w swoim sklepie z aplikacjami, a większość z nich jest darmowa.
Poniższe aplikacje są jedynie sugestią, żadna z nich nie została stworzona przez
nas.

Aquarium VR
EON Reality
Wybierz się w podwodną podróż i zobacz,
co skrywa otchłań tego wirtualnego
akwarium. Wypatruj błazenków, uważaj na
rekiny i przygotuj się na spotkanie z
wieloma innymi wodnymi stworzeniami.
Zanurkuj jeszcze głębiej i dowiedź się więcej
o eterycznym życiu w Pacyfiku. Jeśli chcesz
dowiedzieć się jaki gatunek ryby właśnie
napotkałeś, skieruj na nią wzrok, aby
poznać szczegóły.
Ściągnij za darmo przez App Store tutaj
Aplikacja nie jest dostępna w Google Play
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Jurassic VR – Dinos for Cardboard Virtual Reality
Rabbit MountainAdventure

Kto nie marzy o spotkaniu prawdziwego
dinozaura?
Dzięki aplikacji Jurassic Virtual Reality to
możliwe! Sprawdź nowy tryb symulatora,
który pozwoli Ci na spotkanie pierwszego
stopnia z tyranozaurem. Wciąż mało? W
aplikacji czeka Cię również niezapomniana
przejażdżka kolejką górską.
Ściągnij za darmo przez App Store tutaj
Ściągnij za darmo przez Google Play tutaj

Roller Coaster VR
FIBRUM

VR Roller Coaster to zapierająca dech w
piersiach symulacja szalonej przejażdżki
kolejką górską. Poznaj kolejny wymiar
rozrywki dzięki aplikacji, która jest
kompatybilna z każdym zestawem okularów
VR. Przygotuj się na zawrotną prędkość,
niespodziewane zakręty i nagłe spadki - to
będzie Twoja najlepsza przejażdżka.
Ściągnij za darmo przez App Store tutaj
Ściągnij za darmo przez Google Play tutaj

VR Jump Tour

Onacasoft Co., Ltd.

Chcesz skoczyć wyżej niż w Dragonballu?
Nie ma sprawy! Jak grać: podskocz, a kiedy
Twoje urządzenie wyczuje ruch, Ty będziesz
mógł podziwiać widoki z obłoków.
Ściągnij za darmo przez App Store tutaj
Aplikacja nie jest dostępna w Google Play

