
 

       
 

 

Projekti valimine  
Zappar/ZapWorks- v1 
MaFEA – Making Future Education Accessible 
PR2 – Guiding successful adoption 

 

ZapWorks on viis erinevat projekti loomise võimalust. Neli nedest on online keskkonnas 

kasutamiseks, ühte saad kasutada siis, kui laed programmi alla.  
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Studio 
Studio versioon on mõeldud edasijõudnutele ja selle kasutamiseks peate ZapWorks Studio oma 

arvutisse alla laadima. 

ZapWorks Studio võimaldab teil luua täielikult kohandatavaid liitreaalsuse kogemusi. Kujutise, näo ja 

maailma jälgimise, 3D-mudelite ja kohandatud animatsioonide toega ning võimalusega luua virtuaal- 

ja segareaalsuse kogemusi. 

Studio pakub ka sisseehitatud projektimalle, mis võimaldavad teil kiiresti kogemusi luua, teisaldades 

neid olemasolevasse projekti. 

Stuudio on ZappWorksi kõige keerukam tööriist ja see on mõeldud väga kogenud kasutajatele. 

Universal AR 

Universaalne AR on Zappari võimalused (sealhulgas pildi-, näo- ja vahetu maailmajälgimine), mis on 

saadaval SDK-dena (tarkvaraarendus komplektidena) paljude platvormide ja keelte jaoks. 

Universaalne AR annab võimaluse luua AR-kogemusi Zappari jälgimistehnoloogiaga valitud 

tööriistakomplektis oma rakenduste ja/või veebi jaoks. 

Tööriista komplektis on järgmised võimalused:  

 

See tähendab, et on veel äppe, mis tuleb eraldi endale selgeks õppida (ja osadele teha ka kasutajad 

endale). Samuti on oluline teada, et osad neist on veebipõhised, aga osad tuleb taaskord arvutisse alla 

laadida. Kui sa aga oled juba mõnes neis kasutaja, siis on see lihtne viis juba olemasolevat projekti 

Zapperisse ühendada või üle tuua.  

https://mafea.eu/
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Designer (Legacy) 
Designer (Legacy) on vanem bruaseripõhine versioon. See töötab ainult siis kui Sul on zapkood, ja 

kuna meil see puudus, siis me ei saanud seda tööle panna.  

 

Widgets (Legacy) 
ZapWorks Widgets on brauseripõhine tööriist, mis võimaldab teil luua lihtsaid liitreaalsuse kogemusi, 

mida jälgitakse zapcode'iga. Vidin on lihtsaim viis AR-i loomiseks, kuid ka kõige väiksemate 

valikutega. 

 

Designer (beta) 
Designer (beeta) on uus ja täiustatud brauseripõhine liitreaalsuse arendustööriist. Designer (beeta) 

võimaldab teil luua pilte ja maailma, jälgida liitreaalsust ning seda saab teha suhteliselt lihtsalt 

kasutatava tööriistaga. Disainer (beeta) võimaldab luua pildijälgitavaid AR-projekte alates stseenidele 

komponentide lisamisest, mitme stseeni ühendamisest ja interaktiivsuse lisamisest teie kogemusele. 

https://mafea.eu/
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