MemoPont – Győr régen és most

Mobilos időutazás Győrben
Az Attrecto Zrt. a győri MemoPont projektet olyan kiterjesztett valóság alapú
okostelefonos

alkalmazással

bővítette

ki,

amelynek

segítségével

az

egyes

helyszíneken a kamera képére vetítve láthatók a történelmi épületekről készült régi
képeslapok vagy fényképek.
Győr belvárosáról a múlt század elején nagyon sok fénykép készült, amelyek a jelenkori
ember számára korhűen mutatják be az akkori életet a városban. Ezeket a fényképeket,
korabeli képeslapokat a turistáknak eddig csak a múzeumokban, levéltárakban volt
lehetőségük megtekinteni.
Ám mostantól az okostelefon-tulajdonosok könnyedén visszautazhatnak az időben: az
innovatív megoldások kapcsán Presztízs díjas Attrecto Zrt. egyedülálló alkalmazásával, a
MemoPonttal - egyelőre Győrben - a térképen megjelölt 19 helyen lehetőség nyílik az
épületek régi fényképeit a kamera képére vetítve megtekinteni. Így tárul a szemünk elé az
1900-ban felavatott Városháza, a Kettős híd régi változata, a Rába Hotel (korábban Royal
Hotel) épülete vagy a Baross út egykori utcaképe. Az alkalmazásban megjelenített régi
képeket illetve képeslapokat Németh Vilmos győri gyűjtő bocsátotta rendelkezésre.
A program Győr XX. század elején készült térképének megjelenítésével indul, amelyen a
felhasználó a saját helyzetét is látja. A térképen jelölt pontok mindegyike egy épület vagy
utcarész megtekintésére invitál pár régi képből álló galéria és rövid szöveges bemutató
kíséretében. Innen indítható a kiterjesztett valóságnak nevezett élményelem is. Ehhez nem
kell mást tenni, mint a kamerát az adott épületre irányítani abból a szögből, ahonnan a
fénykép készült, így az érdeklődő a mobilja segítségével a jelenkori környezetbe helyezve
tudja megtekinteni azt a képet, amelyet száz évvel ezelőtt ugyanabból a pozícióról készített
el az akkori neves győri fényképész. Az összehasonlítás megkönnyítéséhez a régi fénykép
átlátszósága is állítható.
Az alkalmazás Android és iOS alapú készülékeken működik. Mindkét platform esetében
ingyenesen letölthető a hivatalos piactérről “MemoPont Győr” néven:


Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.attrecto.memopont.hu.gyor



App Store: https://itunes.apple.com/hu/app/memopont-gyor/id587783059?mt=8
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MemoPont – Győr régen és most
Az innovatív alkalmazás újszerű vizuális élményelemekkel segíti a múltidézést és a város
történetének megismerését, ezzel nagyban hozzájárulva Győr turisztikai értékeinek
növeléshez. Továbbfejlesztéséhez több ötlettel is rendelkezik az Attrecto Zrt., így a tervek
közt szerepel az alkalmazás vetélkedő elemekkel való bővítése, valamint a meglátogatott
helyek kapcsán hirdetési lehetőségek bevezetése.
A MemoPont projekt alapötlete Bátay Attilától származik, aki 2012 tavaszán indította el a
mobiltelefonokra optimalizált memopont.hu weboldalt, amelyről a városba kihelyezett QR
kódok segítségével lehetett elérni a régi fényképeket. Ezt az alapötletet karolta fel az Attrecto
Zrt., és építette rá a kiterjesztett valóság alapú megoldást.
A fejlesztők Győr város számára lokálpatrióta indíttatásból készítették el a MemoPont
alkalmazást. Emellett azonban az Attrecto Zrt. vállalja az alkalmazás más turisztikai
célpontok részére történő elkészítését, és a kiterjesztett valóságnak nevezett technológia
egyéb területen történő hasznosítását.
Az Attrecto Zrt-ről
A győri székhelyű Attrecto Zrt. az egyik legnagyobb okostelefon alkalmazások fejlesztésével
foglalkozó cég Magyarországon. A cég küldetése, hogy olyan kreatív és professzionális
okostelefon alkalmazásokat fejlesszen Android, iOS és Windows Phone platformokon,
amelyek egyszerre innovatívak, könnyen használhatóak és kiváló szakmai alapokon
nyugszanak.
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