Mitä virtuaalitodellisuus tai VR tarkoittaa?
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Teknisen määritelmän mukaan se on tietokoneella luotu simulaatio kolmiulotteisesta
kuvasta tai ympäristöstä, jonka kanssa henkilö voi olla vuorovaikutuksessa näennäisen
todellisella tai fyysisellä tavalla käyttämällä erityisiä elektronisia laitteita, kuten kypärää,
jonka sisällä on näyttö, tai antureilla varustettuja käsineitä.
Sinulle ja minulle se merkitsee kykyä astua mihin tahansa maailmaan tai tilanteeseen ja
täysin mukaansatempaavaan ja todentuntuiseen kokemukseen. Meistä voi tulla
sydämensiirron tekevä kirurgi, hunajaa valmistava mehiläinen tai elektroni, joka kulkee
valon nopeudella universumin halki. Virtuaalitodellisuus ei ole sidottuna elementteihin,
joten mikään tila ei ole liian suuri tai pieni sinne menemiseksi, mikään matka ei ole liian
pitkä eikä mikään nopeus ole liian nopea. Aika voi pysähtyä, kääntyä, harpata
eteenpäin tai lakata olemasta kokonaan. Virtuaalitodellisuus ei ole teknologiaa, se on
tila, joka kutsuu meidät menemään minne tahansa, muuttumaan miksi tahansa ja
kokemaan kaiken.
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VR-kuulokemikrofonin edut
Parasta VR:ssä on se, että se löytyy mobiililaitteeltasi. Laita vain VR-kuulokemikrofonimme
päähäsi, niin muodostat yhteyden uuteen mediaan, joka tarjoaa hauskoja ja inspiroivia pelejä,
tarinoita ja elokuvia. Toivomme myös, että virtuaalitodellisuus saa sinut miettimään, mitä sen
avulla voidaan vielä saavuttaa. Nämä ovat vasta sen ensiaskeleita. Emme ole vieläkään
tavanneet virtuaalitodellisuuden Googlea, Picassoa tai Serena Williamsia – ehkä se olet sinä?

Mitä teen?
Piipahda lähimpään myymälään ja kokeile kuulokemikrofonia, tarvitset siihen vain
Internet-yhteyden tai dataa. Mutta kiirehdi. Niitä on vain rajallinen määrä, ja ne
loppuvat varmasti nopeasti.

Virtuaalimuisti
Kolmannen osapuolen sovellus on LADATTAVISSA ILMAISEKSI. Sovellukset ovat vain
ehdotuksiamme, eikä meillä ei ole mitään yhteyttä mihinkään sovellusten takana
olevaan yritykseen.

Aquarium VR
EON Reality

Lähde matkalle meren alle selvittääksesi, mitä
virtuaalisen akvaariomme alla on. Tässä
interaktiivisessa akvaariossa ui haita,
klovnikaloja ja monia muita. Katso
syvemmälle ja opi lisää elämästä
Tyynellämerellä.
Jos haluat selvittää, millaisia kaloja
virtuaalitodellisuuden akvaariossamme on,
katso tiettyä kalaa, niin näet siitä kuvauksen.
Lataa ilmaiseksi Apple Storesta täältä
Ei saatavana Google Play -kaupassa
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Jurassic VR – Dinos for Cardboard Virtual Reality
Rabbit MountainAdventure

Oletko koskaan halunnut tavata dinosauruksia
oikeasti?
Koe äärimmäinen dinokyyti Jurassic Virtual
Realityn (VR) avulla
Tutustu uuteen simulaatiotilaan ja näe
dinosaurukset lähietäisyydeltä!
Eikö tämä vielä riitä? Hyppää mukaan upealle
vuoristorata-ajelulle VR-sovelluksen maksuttoman
lisäsisällön avulla.
Lataa ilmaiseksi Apple Storesta täältä
Lataa ilmaiseksi Google Play -kaupasta täältä

Roller Coaster VR
FIBRUM

VR Roller Coaster on henkeäsalpaava 360 asteen
VR-simulaatio uskomattomasta
huvipuistokyydistä.
Kaikkien VR-kuulokemikrofonien kanssa
yhteensopiva peli vie virtuaalitodellisuuden
riemun ja jännityksen aivan uudelle tasolle.
Kiinnitä turvavyösi, sillä edessä on hulluja
pudotuksia, salamannopeaa vauhtia ja
uskomattomimpia käännöksiä, mitä voit kuvitella!
Lataa ilmaiseksi Apple Storesta täältä
Lataa ilmaiseksi Google Play -kaupasta täältä

VR Jump Tour

Onacasoft Co., Ltd.
Haluatko hypätä kuin Dragon Ball? Kyllä, se
onnistuu!
Pelaaminen
Kun hyppäät, iOS-laitteen kiihdytysanturi
havaitsee liikkeesi ja voit nähdä korkean paikan ja
tehdä superloikan.
Lataa ilmaiseksi Apple Storesta täältä
Ei saatavana Google Play -kaupassa

