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Közös kurzus
Cél: Projekt keretben új játék komoly tervezése

Partner: Média Informatika és Technológia Csoport (ELTE, 
Informatikai kar, Média- és Oktatásinformatikai Tsz) 

Csapatmunka:
- kedvenc SG, kutatás -- MOME
- ötletek,miért, kinek, hol – MOME és ELTE
- technológia -- ELTE
- grafika -- MOME
- prototípus programozás   -- ELTE
- dokumentáció -- közös
- kipróbálás -- közös

Ütemterv: Hetente péntek du közösen, márc 26- ápr. 26 
MOME beadás: május eleje

http://teamlabor.inf.elte.hu/


Komoly játékok

• Az legrégebbről fennmaradt játék
Royal Game of Ur – 2600 BC

• play online: http://www.ethnoludie.com/index_en.html

http://www.ethnoludie.com/index_en.html


Komoly játékok

Ma: 

• GDC http://www.gdconf.com/conference/index.html

• Nobel prize educational games
http://nobelprize.org/educational_games/

• BBC history games
http://www.bbc.co.uk/history/interactive/games/

• Serious Games initiative 2004
http://www.seriousgames.org/index.html

http://www.gdconf.com/conference/index.html
http://nobelprize.org/educational_games/
http://www.bbc.co.uk/history/interactive/games/
http://www.seriousgames.org/index.html


Komoly játékok

• WWO … April 30 – June 30, 2007 

is an alternate reality game (ARG) created to call 
attention to, spark dialogue about, plan for and 
engineer solutions to a possible near-future 
global oil shortage 

"Play it – before you live it." 

• by Jane McGonigal
http://www.avantgame.com/

• Cruel 2B Kind http://www.cruelgame.com/

http://en.wikipedia.org/wiki/Alternate_reality_game
http://www.avantgame.com/
http://www.cruelgame.com/


Komoly játékok
• Definíció

• Létezik nem-komoly játék?

• Vállfajok: 
– educational
– training
– health (cure and prevent)
– social-plolitical awareness: discrimination, environment, …
– Communication
– …

• Új interakciós és kommunikációs technológiák

• Valóban működnek? 
http://tamop.apertus.hu/index.php/news/NewsPage?news_id=355

http://tamop.apertus.hu/index.php/news/NewsPage?news_id=355


P1/1 – Meseszerkesztő gyerekeknek
1.) Cél: Olyan on-line meseszerkesztő készítése, amely szerkesztés szempontjából
egyszerű felhasználói felülettel rendelkezik (lsd. Prezi intuitív felülete, amely
illeszkedik a használt metafórákhoz) és akár óvodások számára is felhasználható
felügyelettel. Kiindulási alap a TeaMese program (pedagógiai módszertan is itt
található Pasaréti Otília szakdolgozataként), de itt webes szerzői
környezetben kellene elkészíteni (nem baj ha többféle (Flash, Unity, Silverlight - sok
tapasztalatot nyerünk velük és kölönböző konfigurációs irányokba mehetnek a 
fejlesztések).

2.) Cél: Olyan on-line meseszerkesztő készítése, amely az előző tulajdonságokon felül
a kész mese irányítását teljes testi interface-en keresztül végzi. Kiindulási alap Qui-
Qui.

–http://www.cs.uta.fi/kukakumma/htmls_en/mitaih/frset.html
ITT egy ismertető és azt leíró diplomamunka INNEN letölthető.

3.) Cél: Olyan on-line meseszerkesztő készítése, amely az előz tulajdonságokon felül
lehetőséget ad az egymástól távolra élő unoka-nagyszülő kollaboratív
meseszerkesztésének megvalósítására.

http://groups.google.com/group/mm_swtech?hl=hu

http://teamese.inf.elte.hu/
http://groups.google.com/group/mm_swtech/web/p44-hoysniemi.pdf
http://groups.google.com/group/mm_swtech/web/MAThesis_hamalainen.pdf


P1/2 – Meseszerkesztő gyerekeknek
RELEVÁNS LINKEK:
Kisgyerekeknek szóló honlapok:

http://www.poissonrouge.com/ (szuper interface!)
http://egyszervolt.hu/
http://www.bigyoo.hu/

Ovisoknak mesekészítés
http://storybird.com/
http://www.carnegielibrary.org/kids/storymaker/
http://www.carnegielibrary.org/kids/storymaker/storymaker.swf
http://www.yodio.com/
http://voicethread.com/
http://storynory.com/
http://thestoryhome.com/
http://www.pimpampum.net/bookr/
http://domo.goanimate.com/studio

http://groups.google.com/group/mm_swtech?hl=hu

http://www.poissonrouge.com/
http://egyszervolt.hu/
http://www.bigyoo.hu/
http://storybird.com/
http://www.carnegielibrary.org/kids/storymaker/
http://www.carnegielibrary.org/kids/storymaker/storymaker.swf
http://www.yodio.com/
http://voicethread.com/
http://storynory.com/
http://thestoryhome.com/
http://www.pimpampum.net/bookr/
http://domo.goanimate.com/studio


P1/3 – Meseszerkesztő gyerekeknek
RELEVÁNS LINKEK / folyt:
Ovisoknak mesekészítés

http://www.miettecast.com/
http://www.rockfordsrockopera.com/podcast-story.asp

– http://www.zimmertwins.com/
http://www.kerpoof.com/

Picture book maker: 
– http://www.artisancam.org.uk/flashapps/picturebookmaker/

http://bookbuilder.cast.org/
http://www.benettonplay.com/toys/flipbookdeluxe/guest.php

Stories for kids: 
– http://www.storycove.com/

http://groups.google.com/group/mm_swtech?hl=hu

http://www.miettecast.com/
http://www.rockfordsrockopera.com/podcast-story.asp
http://www.kerpoof.com/
http://bookbuilder.cast.org/
http://www.benettonplay.com/toys/flipbookdeluxe/guest.php


P1/4 – Meseszerkesztő gyerekeknek
Az ELTE első ilyen rajz és meseszerkesztő rendszerünk 25 éve készült, de azóta

sok formában megvalósítottuk (lsd cikk).
Ötletek:
– http://www.flashfilterlab.com/ - Filterek összeláncolásából állít elő effekteket, volt 

ELTE-sek csinálták/ják (Visualminds). Ami miatt érdemes megnézni, a 
szerkesztőfelület egyszerűsége, illetve milyen érdekes effekteket tud létrehozni. 
Amikor nálunk bemutatták, akkor füvet rakott ki, amit a mikrofonba fújva
mozgatott meg, mint szél. (Jelenleg van egy újabb verziója, de csak zárt
bétában)

– Sketch-a-Move: http://vimeo.com/5125096 - Önmagában is érdekes video. 
Amiért szerintem érdekes lehet, hogyan lehet rajzolással animációs utvonalakat
leírni, ami egy egyszerű eszköznek tünik egy bonyolult feladatra.

– Augmented Reality - wormhole: http://vimeo.com/3016059 - Példa arra, hogy sima web-kamera is tudja
a mélységet detektálni és felhasználni. Igaz, ehhez kell egy marker, ami nem olyan szörnyű.

http://groups.google.com/group/mm_swtech?hl=hu

http://groups.google.com/group/mm_swtech/web/TurcsanyiSzM.pdf
http://www.flashfilterlab.com/
http://vimeo.com/5125096
http://vimeo.com/3016059


P2 – Lokatív játék
1.) Cél: Lokativ játék tervezés, lehetőleg a pécsi vagy budapesti pályázathoz 
is kapcsolódva.
Linkek:
- wiki
-GoogleEarth játék példák
- Parallell Kingdom
- kurrens muyeumi projekt Amsterdam, Waag és korábbi lokativ
projektek
- examples from 2004 urban games
–QR kódok:
–QuickMark SW oldala
–2D CodeMe SW oldala
–Hogyan készítsünk QR kódokat
–Kawa QR generátor

http://en.wikipedia.org/wiki/Locative_media
http://www.gearthblog.com/blog/archives/2010/03/playing_games_in_google_earth.html
http://locmedia.wordpress.com/2008/03/23/mobile-locative-game-parallel-kingdom/
http://www.waag.org/pers/66125
http://www.waag.org/search/locative game
http://www.waag.org/search/locative game
http://we-make-money-not-art.com/archives/2004/07/computergames-a.php
http://www.quickmark.com.tw/En/diy/?qrLBSgoogle2
http://www.2dcodeme.com/
http://lifehacker.com/5488323/how-to-make-your-personal-qr-code?skyline=true&s=i
http://qrcode.kaywa.com/


P3 – Testi interfész
Cél: Mozgásra sakalló játék (egészséges életmód), illetve wii és touch újfajta 
használata.
. play shadow linkje
Wii remote:
– serius games with wii
–Wii remote ennek bűvésze Johnny Lee, aki rengeteg projekttel
kápráztatott már.
–Sok fajta testi mozgásra sarkal ...
–Mindenki a Wii-t másolja.

–2D érzékelő kamera lehetőségei:
–Jól ábrázolja a QuiQui mesejáték
http://www.cs.uta.fi/kukakumma/htmls_en/mitaih/frset.html
ITT egy ismertető és azt leíró diplomamunka INNEN letölthető.
–

https://ujmail.inf.elte.hu/owa/redir.aspx?C=325025ec3444450e83431c75046333ec&URL=http%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fuser%2fIMGSRCinc%23p%2fu%2f5%2fQ7L0SGDuqgQ
http://seriousgamesmarket.blogspot.com/2010/02/are-wii-games-getting-serious.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Wii_Remote
http://johnnylee.net/
http://www.cs.cmu.edu/~johnny/projects/wii/
http://www.cs.uta.fi/kukakumma/htmls_en/mitaih/frset.html
http://groups.google.com/group/mm_swtech/web/p44-hoysniemi.pdf
http://groups.google.com/group/mm_swtech/web/MAThesis_hamalainen.pdf


P4/ – Interaktív fal
Cél: Egy fal melyen játékok játszhatók. Pl. tablas játék mint sakk, malom – aki 
arra jár, léphet tovább. Vagy rajzolós játékok. Hol játsszunk ilyet, gép ellen? 
Legyen-e history? 

Más: Prezi pezentáció egy épület-környék történetéről, kommenteket
megengedve?

Linkek:
-gesture-tek games
-ani-wall project 
- Ken Willes designs
paper and pencil games

http://interactivemultimediatechnology.blogspot.com/2010/01/more-interactivity-interactive-walls.html
http://thebootle.com/blog/category/interactive-wall-project/
http://kenwillesdesign.com/interactive_wall/interactive_wall_svad/
http://wildaboutmath.com/2008/01/14/8-really-fun-paper-and-pencil-math-games/


P5/ – Egyéb: tolerancia, nyelv,
környezet

Cél: A hirdetések passzivak. Viszont általában szeretjük kipróbálni magunkat, 
véleményt nyilvánitani, illetve megmérettetni (ld. XX tesztek, olvasói levelek, 
….). A cél valamilyen aktiális problémára interaktiv játék keretében felhini a 
figyelmet. Kapcsolodhat városi pályázatokhoz. 

Linkek:
-Serious games interactive
- gaming can change the world. TED talk by Jane McGonigal and more

– evoke

http://www.seriousgames.dk/
http://www.avantgame.com/
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