Kraków, 09.01.2012

Nowa twarz TechCampu
To już drugie starcie na techcampowym ringu. Tym razem eksperci branży rozprawią
się z tematem użyteczności oraz interfejsu graficznego. Spotkanie już 19 stycznia w
Krakowie. Dlaczego warto się tam wybrać?
Technologiczna uczta dla pasjonatów grafiki komputerowej, widgetów i designu witryn
rozpocznie się punktualnie o godzinie 18.30 wystąpieniem Macieja Płonki ze studia Edisonda.
Współautor badań i raportów dotyczących użyteczności stron internetowych, zdradzi
uczestnikom jak przebiega ewolucja taskbarów, paneli i docków. Po tej dawce wiedzy do akcji
wkroczy ewangelista Microsoft – Daniel Biesiada. Ekspert nakreśli fundamentalne elementy stylu
związanego z koncepcją Metro Design dla pełnoekranowych aplikacji w różnych formatach.
Ciekawe spojrzenie na dotyk i sposób komunikacji człowieka z technologią zaprezentują kolejni
zaproszeni goście – Andrzej Piotrowski (CFP) oraz Gabriel Habryn (EMPATHY).
Świeżo zaaplikowane informacje z pewnością przydadzą się w czasie panelu dyskusyjnego.
Profesjonaliści wraz z uczestnikami spróbują odpowiedzieć wówczas na pytanie o przyszłość
graficznych rozwiązań. Czy interfejsy naturalne (dotyk, gesty) są w stanie zastąpić myszkę i
klawiaturę (interfejsy graficzne)? Jeśli chcecie dowiedzieć się kto ostatecznie wygra pojedynek
NUI vs. GUI, wystarczy bezpłatnie zarejestrować się na stronie www.techcamp2.evenea.pl.
Stałym bywalcom barcampowych imprez nie trzeba przypominać, że po intelektualnych
zmaganiach czekać ich będzie nagroda w postaci darmowej pizzy, a dla aktywnych uczestników kupony na piwo.
Na wydarzenie zaprasza organizator TechCamp #2 – Akademia Empathy wraz z partnerami
wśród których jest m.in. Microsoft BizSpark, Dziennik Internautów, Niebezpiecznik.pl,
IT.WKRAKOWIE.ORG oraz magazyn Proseed. Najświeższe informacje dotyczące wydarzenia
znajdziecie na stronie www.techcamp.pl oraz fanpage’u www.facebook.com/techcamppl.

AGENDA TECHCAMP #2
INTERFEJSY GRAFICZNE I UŻYTECZNOŚĆ
18:30 – 19:15 EDISONDA – Maciej Płonka Goodbye Start Menu” - o (de-)ewolucji taskbarów,
paneli i docków
19:15 – 19:35 – Daniel Biesiada (Microsoft) – Metro Design Language – nowy styl projektowania
aplikacji Windows
19:35 – 19:55 – Andrzej Piotrowski (CFP) – Dotyk w czasach NUI (Natural User Interface)
19:55 – 20:15 – Gabriel Habryn (Empathy Internet Software House): Interfejs konwersacyjny,
czyli sposób komunikacji człowieka z technologią
20:15 – 20:45 – Panel dyskusyjny: Tradycyjne interfejsy użytkownika a interfejsy NUI (dotykowe,
kinect’owe, etc.)
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