
MultiTouchin monikosketusnäytöt Nasalle Kennedyn
avaruuskeskukseen

Suomalainen MultiTouch on toimittanut suuren monikosketusnäyttöseinän ja -pöydän
Nasalle  Kennedyn  avaruuskeskukseen  Floridassa.  Uusi  näyttely  kertoo  tarinaa
Atlantiksesta, viimeisestä avaruudessa käyneestä avaruussukkulasta.

Keskuksen  Atlantis-näyttelyssä  kerrotaan  Kansainvälisestä  avaruusasemasta  ISS:tä
monikosketusseinän avulla. Tämä on rakennettu seitsemästä MultiTouchin näytöstä.
Seinä kertoo aseman historiasta ja nykytilanteesta.

Pyörittämällä  näytöllä  olevaa  kolmiulotteista  mallia  käyttäjät  voivat  tutustua
avaruusasemaan. He voivat myös oppia aseman rakentamisesta ja perehtyä aseman
miehistön päivään. Käyttäjät voivat syventyä asemalla tehtyihin tieteellisiin kokeisiin,
seurata  live-lähetystä  avaruudesta  sekä  nähdä,  milloin  asema  kulkee  avaruudessa
heidän ylitseen.

ISS Media Wall. Photo courtesy of Unified Field.

MultiTaction Cell -näyttöjä käytetään myös Atlantis-sukkulan historian kertomiseen.
Kuusi  55  tuuman  näyttöä  yhdeksi  pöydäksi  yhdistettynä  kertoo  hauskojen
yksityiskohtien  ja  näyttävien  kuvien  avulla  sukkulaohjelmasta.  Aikajanalta  näyvät
ohjelman historian tärkeimmät päivät, suurimmat saavutukset, jännittävimmät hetket
sekä  tietoja  miehistöistä,  avaruuskävelyistä,  kokeista,  kuljetuksista,  avaruuteen
laukaisuista ja maahan paluista. Aikajana kertoo myös tähtitieteestä.

”Avaruussukkula Atlantis -näytöt ovat monipuolisia. Ne auttavat kävijää tutustumaan
avaruusalukseen  sekä  asettumaan  astronautin  asemaan  yli  60  erilaisen



vuorovaikutteisen sisällön avulla”, kertoo Doug Wohlert, Kennedyn vierailijakeskuksen
kehityspäällikkö.

”ISS-seinä ja sukkulan aikajanapöytä ovat olleet erittäin suosittuja. Kävijät pitävät
näistä, koska sovelluksia on hauska ja helppo käyttää”, Wohlert jatkaa.

Shuttle Transportation System Timeline. Photo courtesy of Unified Field.

Avaruussukkula Atlantiksesta kertova näyttely on avoinna Kennedyn avaruuskeskuksen
yleisökeskuksessa joka päivä klo 9.00-18.00.

Kaksi vuotta sitten MultiTouch toimitti Houstonin avaruuskeskukseen neljä näyttöä,
kun nyt näyttöpinnat rakennettiin 13 näytöstä. Tämä kertoo MultiTouchin tilausten
kasvun lisäksi maailmanlaajuisesta trendistä, jossa tilataan yhä suurempia seiniä ja
yhä useammat suuret pinnat näyttelyissä muutetaan vuorovaikutteisiksi.

MultiTouch  Oy  valmistaa  vuorovaikutteisia  näyttöjä,  jotka  perustuvat  sen  itse
kehittämiin ohjelmistoihin ja laitteisiin.  Yhtiön pääkonttori  on Helsingissä.  Sillä on
lisäksi  toimipisteet  Yhdysvalloissa  Piilaakson  Los  Gatosissa  ja  New  Yorkissa  sekä
Singaporessa. Sen näyttöjärjestelmiä käytetään jo yli 50 maassa eri puolilla maailmaa.
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