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ELŐZMÉNYEK
Az Appsters kezdeményezésére első alkalommal került 
megrendezésre a mobil kurzus a Moholy Nagy Művészeti 
Egyetemen, a 2013-as tavaszi szemeszter kurzushetének 
keretein belül. 

A hallgatók számára a kurzus egy szakmai gyorstalpaló, 
amely során megismerkedhetnek azokkal a kihívásokkal 
és munkafolyamatokkal amelyekkel mi az Appstersnél a 
mindennapokban szembesülünk. 

Ma Magyarországon a jó UX szakember hiánycikknek szá-
mít. Eközben a software fejlesztés világában a designerek 
szerepe egyre fontosabbá válik: a vizuális és a felhaszná-
ló szemszögét előtérbe helyező tervezés bármilyen soft-
ware termék, legyen az munkaeszöz vagy szórakoztató 
applikáció, nélkülözhetetlen alappillérét képezi.

A kezdeményezés hosszútávú célja, hogy az Appsters 
közreműködésével kapcsolat jöhessen létre a MOME-s 
kreatívitás  és olyan szakmai és piaci szereplők között, 
akik közvetlenül profitálhatnának egy ilyen hiánypotló 
képzés létrejöttéből. 



ABSTRACT
A mobil tartalom kapcsán sokan forradalomról, a web 
utáni világról, hatalmas üzleti lehetőségekről beszélnek. 
Milyen lehetőségei vannak a MOME hallgatójának, hogy 
bekapcsolódjon, végzősként ebben az iparban dolgoz-
zon? Mit kell elsajáítítani és mire lehet számítani? 

Az Appsters a hazai mobil tartalompiac legnagyobb sze-
replője, több, mint 100 iPhone, Android és Windows 8 al-
kalmazás tapasztalatával rendelkeznek. 

Az Appsters csapata arra vállalkozik, hogy a gyakorlat 
oldaláról mutassák be ezt az új, dinamikus iparágat. Cél-
juk, hogy demisztifikálják a mobil tartalomipart, és reális 
képet mutassanak az üzletről, a fejlesztésről és a mobil 
világ vizualitásáról. 

A kurzus alatt 2 nap gyakorlati munka is volt, amely so-
rán a résztvevők saját mobil alkalmazást készítettek.



PROGRAM 
A kurzus folyamán, az MIT Appinventor-t használva fej-
lesztői környezetként, az Appsters munkatársai model-
lezték a mobilfejlesztés munkafolyamatát. 

A hallgatók aktív részvételével végigvezettük egy alkal-
mazás születését az ügyfél elvárásainak megfogalmazá-
sától az első prototípusig. Ezen folyamat alatt a hallgatók 
megismerkedhettek a munkafolyamat kihívásaival mind 
design és fejlesztés oldalról, a projektvezetéssel, a csa-
patmunka értékével, és az agilis munkamódszerrel. 

A kurzus ideje alatt az Appsters és a Microsoft munkatár-
sai tartottak előadásokat a designerek egyre növekvő je-
lentőségű szerepéről a softwarefejlesztés folyamatában.

A kurzust egy prezentáció zárta, amely során a hallgatók 
bemutatták az egy hetes közös munka eredményekép-
pen született koncepciókat és működő prototípusokat.



Kedvcsinálóként a kurzus ismertetőjét és a beosztást a hallgatók mobilalkalmazás formájában kapták meg.
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Brainstorming és Scrum gyakorlat



PROJEKT #1: George
“George is a furious nodding dog, he just can’t 
stop moving his big head. Shake your phone 
as fast as you can to speed up his head till he 
explodes. Compete with your friends and set up 
your personal high score. “

Ez a csapat a rendelkezésre álló idő és techni-
kai körülményeknek megfelelő, egyszerű és 
kivitelezhető koncepcióval állt elő. 

A megvalósítás kiemelkedő eleme az al-
kalmazáshoz készült humoros promociós videó.

dokumentáció:

https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_pavmome.kutyazas_copy_2_2_2_anim&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImFwcGludmVudG9yLmFpX3Bhdm1vbWUua3V0eWF6YXNfY29weV8yXzJfMl9hbmltIl0.
https://www.facebook.com/pages/George-app/126784060842926
https://www.youtube.com/watch?v=RFuFkxU1Qm4




Készülőben az egyszerű és hatékony promociós videó.



A brainstormingot követő első 
koncepciótervek és vázlatok.



A prototípus tesztelése a gyakorlati 
munka második napján.



PROJEKT #2: MonsterPet
“Create your own cute monster, watch it sleep, 
laugh and have fun. Tickle it or disturb its sleep.

Monster Pet is a mobile application mainly for 
children. Influence your pet behaviour with 
several mobile gestures (tap, drag, shake)

Combine in-built monster heads, torsos and legs 
to create unique monsters.“

A MonsterPet csapata maximálisan kihasználta 
az AppInventor környezet által nyújtott tech-
nikai lehetőségeket, és jól szervezett csapat-
munkával  és kitartásával tüntette ki a kurzust.

dokumentáció:

https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_styx92.monsterpet&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImFwcGludmVudG9yLmFpX3N0eXg5Mi5tb25zdGVycGV0Il0.
https://www.facebook.com/pages/Pet-Monster/484211751627262?ref=stream








A koncepció felvázolása a többi 
csapatnak, közös ötletelés.



PROJEKT #3: Triangulator
“The Triangulator is an intriguing geometry-
based instrument with which you can evoke 
a variety of sounds using different, colourful 
triangles. 

Play with colours, play with sounds and create 
your own kickass tunes! Shake it to get the party 
started!“

Az első éves hallatókból összeállt, és semmiféle 
fejlesztői tapasztalattal nem rendelkező csapat 
koncepciója nem volt maradék nélkül megvaló-
sítható AppInventoron belül, ám a kurzus végére 
mégis sikerült nekik egy prezentálható, a kon-
cepciót jól közvetítő alkalmazást összerakni.

dokumentáció:

https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_VesJanet.Triangulator&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImFwcGludmVudG9yLmFpX1Zlc0phbmV0LlRyaWFuZ3VsYXRvciJd
http://www.facebook.com/pages/Triangulator/219255751550696?id=219255751550696&sk=photos_stream








koncepció terv



A prototípus fejlesztése.



PROJEKT #4: Infinite descent
“Az infinite descent egy olyan élmény, mely a zuhanás 
veszélyét homályosodó halálizgalomként végteleníti az 
elkerülhetetlenben.

Játék során ügyenünk kell hogy ne ütközzünk a barlang falának. 
Irányítás a mobilunk döntésével érintéssel lehetséges.“

A koncepció központi eleme az úgynevezett “Shepard tónus“,  
egy audio érzékcsalódás, amelyet az emberi fül folyamatosan, 
vég nélkül mélyülő hangként érzékel.

A prototípus technikai korlátok miatt a kurzus keretein belül 
nem tudott megvalósulni, de a hallgatók jelezték szándéku-
kat a projekt önálló folytatására.







A kurzust támogatta:
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