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Bemutatkozás
A Healium Decoration megalapítását az alapötlet: a fény-tér-szemlélő hármasának kapcsolata ihlette. A 
budapesti bázisú társaságunk 2012-ben startolt. Vizuális projektjeinkben, installációinkban a közönség 
bevonását tekintjük elsődleges alkotói feladatnak. Olyan interaktív lehetőségeket kutatunk, amelyek a 
néző aktiválása mellett az adott környezetet is az installáció szerves részének tekintik, helyspeci�kus 
reakciókat kínálnak. Munkáinkban a fény az elsődleges alapanyag és szervező elv. Legyen szó projekcióról, 
programozott robotlámpákról vagy LED-ek ezreiről, a cél mindig ugyanaz: fény által új dimenziókat 
nyitni a teremtő képzelet előtt.

A Healium Decoration csapata számos fesztiválon (Sziget, Ozora, Transylvania Calling) és 
szórakozóhelyen (Corvintető, Fogasház, Dürer Kert, Akvárium, stb) közreműködött VJ-ként és 
fénytechnikusként. Korábban olyan ötleteink voltak, amelyeket a az elérhető digitális megoldásokkal nem 
tudtunk megvalósítani, gondolunk itt elsősorban a különböző fénytechnikai eszközök 3D-ben történő 
vezérlésére és a vetítéshez felhasznált videoanyagokkal történő összehangolására. Ezekkel a nehézségekkel 
szembesülve döntöttünk úgy, hogy megépítjük a saját, 3D fényvezérlésre alkalmas programunkat.

Healium Lightformer koncepció
A saját fényvezérlő rendszerünknek a software épp úgy elemi része, mint a hardware. A Lightformer egy 
olyan valós időben számoló program, amely képes 3D-ben kezelni, és a lehető legtöbb iparági szabványon 
keresztül vezérelni a különböző színpadtechnikai eszközöket, emellett alkalmas a térben kihelyezett LED 
pixelek és szalagok, PAR- és robotlámpák, vagy egyéb DMX eszközök vezérlésére. A node-alapú rendszer 
szabadon módosítható, nem preset beállítással működik, a valós időben történő számolás pedig lehetővé 
teszi számtalan interaktív eszköz – pl. Audio, MIDI, OSC, Kinect, Leap Motion, stb – felhasználását. 

A fény mellett a legfontosabb alapvetésünk a tér. Minden installáció a térben helyezkedik el, még akkor is, 
ha csupán egy sík felület vetítéséről beszélünk. A legfrissebb installációnk egy dodekaéder, amelynek 
éleiben LED szalagok futnak, az oldalai pedig tükörfóliával vannak bevonva, így a testbe tekintve a 
végtelen térben egymásba kapcsolódó dodekaéderek látványa tárul a szemlélő elé.

SOFTWARE
A több ezer LED-ből álló installációk, a leggrandiózusabb épületfestések is individuális pixelekből 
épülnek fel. A piacon megtalálható vezérlő programok még épp csak kerülgetik a 3D világát, nálunk ez 
volt a kiinduló pont: olyan programot létrehozni, mely a teret szerves egészként kezeli, és a benne helyet 
foglaló installációt is térbeli testekkel, e�ektekkel hívja életre. Feltett szándékunk emellett az interakció 
lehető legtöbb formáját beépíteni, úgy a hanganalízist, a Leap Motiont, a Kinectet, MIDI és OSC be- és 
kimeneteket, vagy akár egyedi szenzorok egész sorát.

A jelenleg elérhető megoldások másik nagy hiányossága a rugalmasság. A piacvezető rendszerek 
jellemzően preset alapon működnek, és noha gazdag a kínálat e�ektek terén, sok alkotónak (köztük 
nekünk is) ezek a megoldások sokszor áttörhetetlen korlátot jelentenek. Ezért a teljes rendszerünk magját 
az ún. Visual Programming, vagy Node alapú programozás néven ismert eljárás köré terveztük. Ennek 
lényege, hogy minden egyes funkció egy jól körülhatárolt objektumként (Node, csomópont) jelenik meg, 
és az egyes Node-ok között tetszőlegesen összeköthető csatornák szállítják az információt. Ez a megoldás 
végtelen lehetőséget nyit az alkotók előtt, az alap építőelemekből összeállítható rendszereknek tényleg csak 
a képzelet szab határt.

HARDWARE
A rendszer �zikai oldala sok szempontból egyértelműbb, nehéz újat mutatni a területen. A cél tiszta és 
egyszerű, a szabványok adottak. Mégis a technika fejlődésével van néhány terület, amiben szeretnénk 
időben lépni.

Ezek között egyértelmű irány az egy vezérlőről kiküldhető csatornák számának emelése. A növekvő 
teljesítmény mellett is egyre zsugorodó alkatrészek másfelől a kezelhető adatmennyiség felső küszöbét is 
egyre magasabbra emelik, így a hagyományosan 8 bites színmélység után sorra jelennek meg a 16 bittel 
üzemelő rendszerek, ebben is szeretnénk az élen járni.

A mennyiségi kérdések mellett a software kapcsán említett szenzorok is egyre több és pontosabb adatot 
tudnak szolgáltatni, így válik lehetővé egy eszköz térbeli pozciójának meghatározása, egy kamerakép 
elemzése számtalan szempont alapján, a környezeti tényezők (fény, hő, nedvesség, mozgás, vagy 
légmozgás) feldolgozása, vagy akár az egyén azonosítása is.

Végezetül a vezeték nélküli kommunikáció térhódítása és az akkumulátorok fejlődése mellett sem tudunk 
elmenni, melyek egymással kombinálva lehetővé teszik LED-es zsonglőr játékok, ruhák, ékszerek egy 
rendszerbe foglalását, vagy egy színpadi installációval való együttműködését

A dodekaéder saját vezérlőről fut és újfajta LED szalagokkal van behálózva, így a kamera képeken is 
interferencia nélkül látható a végtelenített tükör különlegessége.

JELEN
A program rendszermagja készen van, prototípusait éles projektek során is használtuk, minden nap 
fejlődik és épül. A használatra kész software béta állapotban van és jelenleg tartalmilag gazdagítjuk, hogy 
ne csak egy működő váz legyen, hanem feature-ökben széles kínálatot nyújtó, gazdag program legyen.

A hardware-t is teszteljük gyakorlatban és sokat kísérletezünk. Szeretünk minél izgalmasabb területeket 
megismerni ezen a téren is. Minél több utat járunk be, annál több lehetőséget fedezünk fel a software 
alkalmazási lehetőségeiben és így bővül annak felhasználhatósági skálája is.

JÖVŐ
A víziónk, hogy a fent vázolt lehetőségek; a saját fejlesztésű hardware és software, valamint a fény, a tér és 
a technológia nyújtotta lehetőségek összefonódásában egy olyan irány megújítását választjuk magunknak, 
melyből nem csak mi, hanem az iparágban dolgozó számtalan kreatív szakember is pro�tálhat.
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Bemutatkozás
A Healium Decoration megalapítását az alapötlet: a fény-tér-szemlélő hármasának kapcsolata ihlette. A 
budapesti bázisú társaságunk 2012-ben startolt. Vizuális projektjeinkben, installációinkban a közönség 
bevonását tekintjük elsődleges alkotói feladatnak. Olyan interaktív lehetőségeket kutatunk, amelyek a 
néző aktiválása mellett az adott környezetet is az installáció szerves részének tekintik, helyspeci�kus 
reakciókat kínálnak. Munkáinkban a fény az elsődleges alapanyag és szervező elv. Legyen szó projekcióról, 
programozott robotlámpákról vagy LED-ek ezreiről, a cél mindig ugyanaz: fény által új dimenziókat 
nyitni a teremtő képzelet előtt.

A Healium Decoration csapata számos fesztiválon (Sziget, Ozora, Transylvania Calling) és 
szórakozóhelyen (Corvintető, Fogasház, Dürer Kert, Akvárium, stb) közreműködött VJ-ként és 
fénytechnikusként. Korábban olyan ötleteink voltak, amelyeket a az elérhető digitális megoldásokkal nem 
tudtunk megvalósítani, gondolunk itt elsősorban a különböző fénytechnikai eszközök 3D-ben történő 
vezérlésére és a vetítéshez felhasznált videoanyagokkal történő összehangolására. Ezekkel a nehézségekkel 
szembesülve döntöttünk úgy, hogy megépítjük a saját, 3D fényvezérlésre alkalmas programunkat.

Healium Lightformer koncepció
A saját fényvezérlő rendszerünknek a software épp úgy elemi része, mint a hardware. A Lightformer egy 
olyan valós időben számoló program, amely képes 3D-ben kezelni, és a lehető legtöbb iparági szabványon 
keresztül vezérelni a különböző színpadtechnikai eszközöket, emellett alkalmas a térben kihelyezett LED 
pixelek és szalagok, PAR- és robotlámpák, vagy egyéb DMX eszközök vezérlésére. A node-alapú rendszer 
szabadon módosítható, nem preset beállítással működik, a valós időben történő számolás pedig lehetővé 
teszi számtalan interaktív eszköz – pl. Audio, MIDI, OSC, Kinect, Leap Motion, stb – felhasználását. 

A fény mellett a legfontosabb alapvetésünk a tér. Minden installáció a térben helyezkedik el, még akkor is, 
ha csupán egy sík felület vetítéséről beszélünk. A legfrissebb installációnk egy dodekaéder, amelynek 
éleiben LED szalagok futnak, az oldalai pedig tükörfóliával vannak bevonva, így a testbe tekintve a 
végtelen térben egymásba kapcsolódó dodekaéderek látványa tárul a szemlélő elé.

SOFTWARE
A több ezer LED-ből álló installációk, a leggrandiózusabb épületfestések is individuális pixelekből 
épülnek fel. A piacon megtalálható vezérlő programok még épp csak kerülgetik a 3D világát, nálunk ez 
volt a kiinduló pont: olyan programot létrehozni, mely a teret szerves egészként kezeli, és a benne helyet 
foglaló installációt is térbeli testekkel, e�ektekkel hívja életre. Feltett szándékunk emellett az interakció 
lehető legtöbb formáját beépíteni, úgy a hanganalízist, a Leap Motiont, a Kinectet, MIDI és OSC be- és 
kimeneteket, vagy akár egyedi szenzorok egész sorát.

A jelenleg elérhető megoldások másik nagy hiányossága a rugalmasság. A piacvezető rendszerek 
jellemzően preset alapon működnek, és noha gazdag a kínálat e�ektek terén, sok alkotónak (köztük 
nekünk is) ezek a megoldások sokszor áttörhetetlen korlátot jelentenek. Ezért a teljes rendszerünk magját 
az ún. Visual Programming, vagy Node alapú programozás néven ismert eljárás köré terveztük. Ennek 
lényege, hogy minden egyes funkció egy jól körülhatárolt objektumként (Node, csomópont) jelenik meg, 
és az egyes Node-ok között tetszőlegesen összeköthető csatornák szállítják az információt. Ez a megoldás 
végtelen lehetőséget nyit az alkotók előtt, az alap építőelemekből összeállítható rendszereknek tényleg csak 
a képzelet szab határt.

HARDWARE
A rendszer �zikai oldala sok szempontból egyértelműbb, nehéz újat mutatni a területen. A cél tiszta és 
egyszerű, a szabványok adottak. Mégis a technika fejlődésével van néhány terület, amiben szeretnénk 
időben lépni.

Ezek között egyértelmű irány az egy vezérlőről kiküldhető csatornák számának emelése. A növekvő 
teljesítmény mellett is egyre zsugorodó alkatrészek másfelől a kezelhető adatmennyiség felső küszöbét is 
egyre magasabbra emelik, így a hagyományosan 8 bites színmélység után sorra jelennek meg a 16 bittel 
üzemelő rendszerek, ebben is szeretnénk az élen járni.

A mennyiségi kérdések mellett a software kapcsán említett szenzorok is egyre több és pontosabb adatot 
tudnak szolgáltatni, így válik lehetővé egy eszköz térbeli pozciójának meghatározása, egy kamerakép 
elemzése számtalan szempont alapján, a környezeti tényezők (fény, hő, nedvesség, mozgás, vagy 
légmozgás) feldolgozása, vagy akár az egyén azonosítása is.

Végezetül a vezeték nélküli kommunikáció térhódítása és az akkumulátorok fejlődése mellett sem tudunk 
elmenni, melyek egymással kombinálva lehetővé teszik LED-es zsonglőr játékok, ruhák, ékszerek egy 
rendszerbe foglalását, vagy egy színpadi installációval való együttműködését

A dodekaéder saját vezérlőről fut és újfajta LED szalagokkal van behálózva, így a kamera képeken is 
interferencia nélkül látható a végtelenített tükör különlegessége.

JELEN
A program rendszermagja készen van, prototípusait éles projektek során is használtuk, minden nap 
fejlődik és épül. A használatra kész software béta állapotban van és jelenleg tartalmilag gazdagítjuk, hogy 
ne csak egy működő váz legyen, hanem feature-ökben széles kínálatot nyújtó, gazdag program legyen.

A hardware-t is teszteljük gyakorlatban és sokat kísérletezünk. Szeretünk minél izgalmasabb területeket 
megismerni ezen a téren is. Minél több utat járunk be, annál több lehetőséget fedezünk fel a software 
alkalmazási lehetőségeiben és így bővül annak felhasználhatósági skálája is.

JÖVŐ
A víziónk, hogy a fent vázolt lehetőségek; a saját fejlesztésű hardware és software, valamint a fény, a tér és 
a technológia nyújtotta lehetőségek összefonódásában egy olyan irány megújítását választjuk magunknak, 
melyből nem csak mi, hanem az iparágban dolgozó számtalan kreatív szakember is pro�tálhat.
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Bemutatkozás
A Healium Decoration megalapítását az alapötlet: a fény-tér-szemlélő hármasának kapcsolata ihlette. A 
budapesti bázisú társaságunk 2012-ben startolt. Vizuális projektjeinkben, installációinkban a közönség 
bevonását tekintjük elsődleges alkotói feladatnak. Olyan interaktív lehetőségeket kutatunk, amelyek a 
néző aktiválása mellett az adott környezetet is az installáció szerves részének tekintik, helyspeci�kus 
reakciókat kínálnak. Munkáinkban a fény az elsődleges alapanyag és szervező elv. Legyen szó projekcióról, 
programozott robotlámpákról vagy LED-ek ezreiről, a cél mindig ugyanaz: fény által új dimenziókat 
nyitni a teremtő képzelet előtt.

A Healium Decoration csapata számos fesztiválon (Sziget, Ozora, Transylvania Calling) és 
szórakozóhelyen (Corvintető, Fogasház, Dürer Kert, Akvárium, stb) közreműködött VJ-ként és 
fénytechnikusként. Korábban olyan ötleteink voltak, amelyeket a az elérhető digitális megoldásokkal nem 
tudtunk megvalósítani, gondolunk itt elsősorban a különböző fénytechnikai eszközök 3D-ben történő 
vezérlésére és a vetítéshez felhasznált videoanyagokkal történő összehangolására. Ezekkel a nehézségekkel 
szembesülve döntöttünk úgy, hogy megépítjük a saját, 3D fényvezérlésre alkalmas programunkat.

Healium Lightformer koncepció
A saját fényvezérlő rendszerünknek a software épp úgy elemi része, mint a hardware. A Lightformer egy 
olyan valós időben számoló program, amely képes 3D-ben kezelni, és a lehető legtöbb iparági szabványon 
keresztül vezérelni a különböző színpadtechnikai eszközöket, emellett alkalmas a térben kihelyezett LED 
pixelek és szalagok, PAR- és robotlámpák, vagy egyéb DMX eszközök vezérlésére. A node-alapú rendszer 
szabadon módosítható, nem preset beállítással működik, a valós időben történő számolás pedig lehetővé 
teszi számtalan interaktív eszköz – pl. Audio, MIDI, OSC, Kinect, Leap Motion, stb – felhasználását. 

A fény mellett a legfontosabb alapvetésünk a tér. Minden installáció a térben helyezkedik el, még akkor is, 
ha csupán egy sík felület vetítéséről beszélünk. A legfrissebb installációnk egy dodekaéder, amelynek 
éleiben LED szalagok futnak, az oldalai pedig tükörfóliával vannak bevonva, így a testbe tekintve a 
végtelen térben egymásba kapcsolódó dodekaéderek látványa tárul a szemlélő elé.

SOFTWARE
A több ezer LED-ből álló installációk, a leggrandiózusabb épületfestések is individuális pixelekből 
épülnek fel. A piacon megtalálható vezérlő programok még épp csak kerülgetik a 3D világát, nálunk ez 
volt a kiinduló pont: olyan programot létrehozni, mely a teret szerves egészként kezeli, és a benne helyet 
foglaló installációt is térbeli testekkel, e�ektekkel hívja életre. Feltett szándékunk emellett az interakció 
lehető legtöbb formáját beépíteni, úgy a hanganalízist, a Leap Motiont, a Kinectet, MIDI és OSC be- és 
kimeneteket, vagy akár egyedi szenzorok egész sorát.

A jelenleg elérhető megoldások másik nagy hiányossága a rugalmasság. A piacvezető rendszerek 
jellemzően preset alapon működnek, és noha gazdag a kínálat e�ektek terén, sok alkotónak (köztük 
nekünk is) ezek a megoldások sokszor áttörhetetlen korlátot jelentenek. Ezért a teljes rendszerünk magját 
az ún. Visual Programming, vagy Node alapú programozás néven ismert eljárás köré terveztük. Ennek 
lényege, hogy minden egyes funkció egy jól körülhatárolt objektumként (Node, csomópont) jelenik meg, 
és az egyes Node-ok között tetszőlegesen összeköthető csatornák szállítják az információt. Ez a megoldás 
végtelen lehetőséget nyit az alkotók előtt, az alap építőelemekből összeállítható rendszereknek tényleg csak 
a képzelet szab határt.

HARDWARE
A rendszer �zikai oldala sok szempontból egyértelműbb, nehéz újat mutatni a területen. A cél tiszta és 
egyszerű, a szabványok adottak. Mégis a technika fejlődésével van néhány terület, amiben szeretnénk 
időben lépni.

Ezek között egyértelmű irány az egy vezérlőről kiküldhető csatornák számának emelése. A növekvő 
teljesítmény mellett is egyre zsugorodó alkatrészek másfelől a kezelhető adatmennyiség felső küszöbét is 
egyre magasabbra emelik, így a hagyományosan 8 bites színmélység után sorra jelennek meg a 16 bittel 
üzemelő rendszerek, ebben is szeretnénk az élen járni.

A mennyiségi kérdések mellett a software kapcsán említett szenzorok is egyre több és pontosabb adatot 
tudnak szolgáltatni, így válik lehetővé egy eszköz térbeli pozciójának meghatározása, egy kamerakép 
elemzése számtalan szempont alapján, a környezeti tényezők (fény, hő, nedvesség, mozgás, vagy 
légmozgás) feldolgozása, vagy akár az egyén azonosítása is.

Végezetül a vezeték nélküli kommunikáció térhódítása és az akkumulátorok fejlődése mellett sem tudunk 
elmenni, melyek egymással kombinálva lehetővé teszik LED-es zsonglőr játékok, ruhák, ékszerek egy 
rendszerbe foglalását, vagy egy színpadi installációval való együttműködését

A dodekaéder saját vezérlőről fut és újfajta LED szalagokkal van behálózva, így a kamera képeken is 
interferencia nélkül látható a végtelenített tükör különlegessége.

JELEN
A program rendszermagja készen van, prototípusait éles projektek során is használtuk, minden nap 
fejlődik és épül. A használatra kész software béta állapotban van és jelenleg tartalmilag gazdagítjuk, hogy 
ne csak egy működő váz legyen, hanem feature-ökben széles kínálatot nyújtó, gazdag program legyen.

A hardware-t is teszteljük gyakorlatban és sokat kísérletezünk. Szeretünk minél izgalmasabb területeket 
megismerni ezen a téren is. Minél több utat járunk be, annál több lehetőséget fedezünk fel a software 
alkalmazási lehetőségeiben és így bővül annak felhasználhatósági skálája is.

JÖVŐ
A víziónk, hogy a fent vázolt lehetőségek; a saját fejlesztésű hardware és software, valamint a fény, a tér és 
a technológia nyújtotta lehetőségek összefonódásában egy olyan irány megújítását választjuk magunknak, 
melyből nem csak mi, hanem az iparágban dolgozó számtalan kreatív szakember is pro�tálhat.
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Bemutatkozás
A Healium Decoration megalapítását az alapötlet: a fény-tér-szemlélő hármasának kapcsolata ihlette. A 
budapesti bázisú társaságunk 2012-ben startolt. Vizuális projektjeinkben, installációinkban a közönség 
bevonását tekintjük elsődleges alkotói feladatnak. Olyan interaktív lehetőségeket kutatunk, amelyek a 
néző aktiválása mellett az adott környezetet is az installáció szerves részének tekintik, helyspeci�kus 
reakciókat kínálnak. Munkáinkban a fény az elsődleges alapanyag és szervező elv. Legyen szó projekcióról, 
programozott robotlámpákról vagy LED-ek ezreiről, a cél mindig ugyanaz: fény által új dimenziókat 
nyitni a teremtő képzelet előtt.

A Healium Decoration csapata számos fesztiválon (Sziget, Ozora, Transylvania Calling) és 
szórakozóhelyen (Corvintető, Fogasház, Dürer Kert, Akvárium, stb) közreműködött VJ-ként és 
fénytechnikusként. Korábban olyan ötleteink voltak, amelyeket a az elérhető digitális megoldásokkal nem 
tudtunk megvalósítani, gondolunk itt elsősorban a különböző fénytechnikai eszközök 3D-ben történő 
vezérlésére és a vetítéshez felhasznált videoanyagokkal történő összehangolására. Ezekkel a nehézségekkel 
szembesülve döntöttünk úgy, hogy megépítjük a saját, 3D fényvezérlésre alkalmas programunkat.

Healium Lightformer koncepció
A saját fényvezérlő rendszerünknek a software épp úgy elemi része, mint a hardware. A Lightformer egy 
olyan valós időben számoló program, amely képes 3D-ben kezelni, és a lehető legtöbb iparági szabványon 
keresztül vezérelni a különböző színpadtechnikai eszközöket, emellett alkalmas a térben kihelyezett LED 
pixelek és szalagok, PAR- és robotlámpák, vagy egyéb DMX eszközök vezérlésére. A node-alapú rendszer 
szabadon módosítható, nem preset beállítással működik, a valós időben történő számolás pedig lehetővé 
teszi számtalan interaktív eszköz – pl. Audio, MIDI, OSC, Kinect, Leap Motion, stb – felhasználását. 

A fény mellett a legfontosabb alapvetésünk a tér. Minden installáció a térben helyezkedik el, még akkor is, 
ha csupán egy sík felület vetítéséről beszélünk. A legfrissebb installációnk egy dodekaéder, amelynek 
éleiben LED szalagok futnak, az oldalai pedig tükörfóliával vannak bevonva, így a testbe tekintve a 
végtelen térben egymásba kapcsolódó dodekaéderek látványa tárul a szemlélő elé.

SOFTWARE
A több ezer LED-ből álló installációk, a leggrandiózusabb épületfestések is individuális pixelekből 
épülnek fel. A piacon megtalálható vezérlő programok még épp csak kerülgetik a 3D világát, nálunk ez 
volt a kiinduló pont: olyan programot létrehozni, mely a teret szerves egészként kezeli, és a benne helyet 
foglaló installációt is térbeli testekkel, e�ektekkel hívja életre. Feltett szándékunk emellett az interakció 
lehető legtöbb formáját beépíteni, úgy a hanganalízist, a Leap Motiont, a Kinectet, MIDI és OSC be- és 
kimeneteket, vagy akár egyedi szenzorok egész sorát.

A jelenleg elérhető megoldások másik nagy hiányossága a rugalmasság. A piacvezető rendszerek 
jellemzően preset alapon működnek, és noha gazdag a kínálat e�ektek terén, sok alkotónak (köztük 
nekünk is) ezek a megoldások sokszor áttörhetetlen korlátot jelentenek. Ezért a teljes rendszerünk magját 
az ún. Visual Programming, vagy Node alapú programozás néven ismert eljárás köré terveztük. Ennek 
lényege, hogy minden egyes funkció egy jól körülhatárolt objektumként (Node, csomópont) jelenik meg, 
és az egyes Node-ok között tetszőlegesen összeköthető csatornák szállítják az információt. Ez a megoldás 
végtelen lehetőséget nyit az alkotók előtt, az alap építőelemekből összeállítható rendszereknek tényleg csak 
a képzelet szab határt.

HARDWARE
A rendszer �zikai oldala sok szempontból egyértelműbb, nehéz újat mutatni a területen. A cél tiszta és 
egyszerű, a szabványok adottak. Mégis a technika fejlődésével van néhány terület, amiben szeretnénk 
időben lépni.

Ezek között egyértelmű irány az egy vezérlőről kiküldhető csatornák számának emelése. A növekvő 
teljesítmény mellett is egyre zsugorodó alkatrészek másfelől a kezelhető adatmennyiség felső küszöbét is 
egyre magasabbra emelik, így a hagyományosan 8 bites színmélység után sorra jelennek meg a 16 bittel 
üzemelő rendszerek, ebben is szeretnénk az élen járni.

A mennyiségi kérdések mellett a software kapcsán említett szenzorok is egyre több és pontosabb adatot 
tudnak szolgáltatni, így válik lehetővé egy eszköz térbeli pozciójának meghatározása, egy kamerakép 
elemzése számtalan szempont alapján, a környezeti tényezők (fény, hő, nedvesség, mozgás, vagy 
légmozgás) feldolgozása, vagy akár az egyén azonosítása is.

Végezetül a vezeték nélküli kommunikáció térhódítása és az akkumulátorok fejlődése mellett sem tudunk 
elmenni, melyek egymással kombinálva lehetővé teszik LED-es zsonglőr játékok, ruhák, ékszerek egy 
rendszerbe foglalását, vagy egy színpadi installációval való együttműködését

A dodekaéder saját vezérlőről fut és újfajta LED szalagokkal van behálózva, így a kamera képeken is 
interferencia nélkül látható a végtelenített tükör különlegessége.

JELEN
A program rendszermagja készen van, prototípusait éles projektek során is használtuk, minden nap 
fejlődik és épül. A használatra kész software béta állapotban van és jelenleg tartalmilag gazdagítjuk, hogy 
ne csak egy működő váz legyen, hanem feature-ökben széles kínálatot nyújtó, gazdag program legyen.

A hardware-t is teszteljük gyakorlatban és sokat kísérletezünk. Szeretünk minél izgalmasabb területeket 
megismerni ezen a téren is. Minél több utat járunk be, annál több lehetőséget fedezünk fel a software 
alkalmazási lehetőségeiben és így bővül annak felhasználhatósági skálája is.

JÖVŐ
A víziónk, hogy a fent vázolt lehetőségek; a saját fejlesztésű hardware és software, valamint a fény, a tér és 
a technológia nyújtotta lehetőségek összefonódásában egy olyan irány megújítását választjuk magunknak, 
melyből nem csak mi, hanem az iparágban dolgozó számtalan kreatív szakember is pro�tálhat.


