
PL Pomo^ trafic na zaĵ ia 
Studenci Politechniki Lubelskiej przygotowuj^ przewodnik, dzi^ki ktoremu znacznie 
latwiej b^dzie poruszac si^ po kampusach lubelskich uczeni. Umieszczony w komorce 
pokaze najkrotsz^ drog^ na zaj^cia 
PAWEt P. RESZKA 
»m 

Jestes na pierwszym roku studiow, 
spieszysz si§ na cwiczenia. Zaczyna-

si§ za dziesi^c minut, ale ktoiy to 
budynek? Ten szary po lewej, a mo-
ze ten dwupi^trowy, z bezowq, ele-
wacjq, po prawej? Wyd^asz telefon, 
kierujesz kamer? na jeden z budyn-
kow. Na ekranie pojawia si§ informa-
cja - wydzial podstaw techniki. Uff. 
Moze zd^zysz. 

Tak ma dziaJac przewodnik prze-
znaczony na smartfony, ktoiy two-
rz4 studenci z Kola Naukowego In-
formatyki Pentagon Politechniki Lu
belskiej. 

- Na naszej uczeini budynki ko
dowane ŝ  za pomoc^ oznaczen „A", 
„B" itd. Zorientowanie si§ w kampu
sie wcale nie jest takie oczywiste. Stu
dent, dopoki nie wejdzie na strong 
Politechniki, nie wie, gdzie ma isc 
- mowi Maciej Laskowski, opiekun 
kola. - Nasz przewodnik im w tym 
pomoze. 

Miasteczko politechniki ma cha-
rakter zwarty - znajduje si§ w jednym 
rejonie. Mimo wszystko zdecydowa-
nie latwiej odnalezc tu jaMs budynek 
niz w przypadku kampusow KUL, 
ktoiy ma budynki w centrum i przy 
Drodze M^czennikow Majdanka. 
Problem moĝ . miec tez studenci Uni-
wersytetu Przyrodniczego." 

- Na Felinie, w kampusie tej uczei
ni jest budynek, w ktoiym ŝ  sale po-
numerowane od 1 do 31, a sale zaczy-
najq,ce si§ od 31 ŝ  w gmachu zlokali-
zowanym 1,5 kilometra dalej. Student 
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wi§c biega zdezorientowany po calym 
Felinie - mowi Laskowski i zapowiada: 
- Jezeli nasz przewodnik okaze si§ suk-
cesem, b^dzie zapotrzebowanie na te-
go typu aplikacje, stworzymy wersje 
dotycz^ce innych lubelskich uczeini. 

Podstawq, jest stworzona przez Ho-
lendrow „przegl^darka rozszerzonej 
rzeczywistosci" Layar. Wykorzystu-
je GPS komorki, kamer§, kompas i in
ternet. 

Laskowski nie ukiywa, ze studen
ci zainspirowali si§ pracami specjali-
stow z Osrodka Brama Grodzka - Te-
atr NN. PrzygotowaU szesc tras po Lub-
linie, wykorzystuj^cych mozliwosci, 
jakie daje Layar. Kazda z tras ma od 
kilku do kilkunastu punktow, o kto-
lych otrzymujemy informacj§. Sq, tu 
tez nieistniej^ce zab3d;ki. Trasy doty-
czq, m.in. zabytkow Lublina, zydow-
skiego Lublina, architektury poprze-

myslowej czy „Poematu o miescie Lub-
linie" Jozefa Czechowicza (bezplatnie 
mozna je sci^gn^c ze strony Te-
atmn.pl/przewodniki). 

Kiedy przewodnik po kampusie 
politechniki b^dzie gotowy? - Mysli-
my, ze w c i ^ dwoch miesi^cy - zapo
wiada Damian Rawski, student 111 ro
ku informatyki PL, ktoiy pracuje nad 
projektem. - B^dzie mozna go pobrac 
ze strony internetowej uczeini. © 


