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1. Въведение.
Аugmented reality – AR в различни публикации тя се определя като
“добавена”, “разширена” или “увеличена” реалност. Подобрената реалност е
жив, директен или индиректен, поглед над физическата околна среда, чиито
елементи са подобрени чрез компютърно генерирани сензори, като звукува,
видео, графична или GPS информация.Тя е обвързана към по- обобщената
концепция, наречена медиираната реалност в която визията за реалността е
модифицирана ( понякога дори намалена, вместо подобрена) от компютър.
Като резултат, технологията функционира като повишава възприятието на
дадения обект към реалността. В контраст, виртуалната реалност заменя
реалната с симулирана такава.
Подобрението обикновено е в реално време и в семантичен контекст с
елемнтите в околната среда,

като спортните резултати по телевизията, по

време на мач. С помощта на напреднала АР технология (т.е. добавя се
компютърна визия

и разпознаване на обекти) информацията

относно

заобикалящият свят на потребителят, се превръща в интерактивна и дигитално
манипулируема. Изкуствената информация , относно околната среда и
обектите може да се превърне в окови за реалния свят. Предполага се, че
терминът „ подобрена реалност“

е създаден през 1990 от Tomas Caudell,

работещ в Boateng.Проучването изследва, приложението на компютърно
генерирана картина при предавани на живо стриймове , като начин за
повишаване на възприятието за реалния свят.
Разширената реалност работи, когато към истински обекти, заснети с
камерата на телефона или компютъра, се добави дигитално съдържание.
AR се използва най-често на мобилни телефони. За целта върху физически
обект се поставя т.нар. маркер. Когато камерата на телефона заснеме маркера,
AR софтуера зарежда върху екрана дигитално съдържание. Все по-често се
появяват

AR

приложения,

които

не

изискват

маркери.

Предвестник на разширената реалност са цифровите данни, които се
излъчват в тв студиата около водещите на новините или метеорологичната
прогноза. Информацията под формата на допълнителни графики и текст е
видима само за зрителите зад екрана.
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1.1. 7 things you should know about Augmented Reality
1) What is it?
The goal of augmented reality is to add information and meaning to a real object or
place. Unlike virtual reality, augmented reality does not create a simulation of reality.
Instead, it takes a real object or space as the foundation and incorporates
technologies that add contextual data to deepen a person’s understanding of
the subject. For example, by superimposing imaging data from an MRI onto a
patient’s body, augmented reality can help a surgeon pinpoint a tumor that is to be
removed. In this case, the technology used might include headgear worn by the
surgeon combined with a computer interface that maps data to the person lying on
the operating table. In other cases, augmented reality might add audio commentary,
location data, historical context, or other forms of content that can make a user’s
experience of a thing or a place more meaningful.
2) Who’s doing it?
Augmented reality has been put to use in a number of fields, including medical
imaging, where doctors can access data about patients; aviation, where tools show
pilots important data about the landscape they are viewing; training, in which
technology provides students or technicians with necessary data about specific
objects they are working with; and in museums, where artifacts can be tagged with
information such as the artifact’s historical context or where it was discovered.
Within the academy, educators are beginning to provide students with deeper, more
meaningful experiences by linking educational content with specific places and
objects. In many disciplines, field trips are part of the course; by supplementing these
explorations with mobile technologies and data-collection devices (including digital
cameras), the lessons can be extended beyond the field trip. In some cases,
augmented reality technologies have been integrated into educational games. In
MIT’s Environmental Detectives, for example, students learn about environmental
sciences and ecosystems by finding clues and solving a mystery on the MIT campus
using PDAs fitted with GPS devices.

3) How does it work?
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A range of technologies can be used for augmented reality. Many augmented reality
projects use headgear or a similar device that projects data into the user’s field of
vision, corresponding with a real object or space the user is observing. In the case of
a technical course on PC maintenance, for example, augmented reality might overlay
a schematic diagram onto the inside of a computer, allowing students to identify the
various components and access technical specifications about them. PDAs or other
portable devices can use GPS data to provide users with context— including visual,
audio, or text-based data—about real objects or places. Augmented reality is not
merely a companion text or multimedia file but a technology designed to “see” a real
object or place and provide the user with appropriate information at the right time.
Augmented reality is designed to blur the line between the reality the user is
experiencing and the content provided by technology.
4) Why is it significant?
Because every object or place has a history and a context, making that content
available to individuals interacting with those places or things provides a richer
experience. To the extent that instructors can furnish students with a broad context for
understanding the real world, students are more likely to comprehend what they are
learning and to remember it later. Information can also come from students
themselves. Students in an archeology class might use an augmented reality system to
capture their thoughts or impressions when working with artifacts. That content can
then be made available to others during subsequent lab sessions, allowing them to
have a deeper understanding of the subject matter and a richer learning experience.
Augmented reality might also make higher education and specialized content more
accessible to the general public, transporting lessons from the campus to the
community.
5) What are the downsides?
Many augmented reality projects rely on specific or customized hardware, and the
mechanisms that correlate data added by technology with the real world are often
technically complex. Despite falling costs for hardware overall, augmented reality
projects can be expensive to develop and maintain. Today’s augmented reality projects
typically focus on individual users and may not lend themselves to team activities or
group learning. In addition, augmented reality projects may resemble entertainment,
raising questions about their pedagogical value. Educators must be careful to ensure
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that activities have educational merit and that students do not become infatuated with
the technology alone.
6) Where is it going?
Computing devices, especially wireless ones, are becoming more powerful and
increasingly widespread. At the same time, costs for these devices are falling. As
computing

hardware—both

wired

and

wireless—approaches

ubiquity,

new

opportunities emerge to use technology to enrich individuals’ experiences of objects
and places. Because all areas of academic inquiry benefit from background and
context, augmented reality has the possibility of enhancing education across the
curriculum. By exposing students to an experiential, explorative, and authentic model
of learning early in their higher education careers, augmented reality has the
potential to help shift modes of learning from students’ simply being recipients of
content to their taking an active role in gathering and processing information, thereby
creating knowledge.
7) What are the implications for teaching and learning?
Augmented reality is one way to bring experiential and location based learning to
students by supplementing existing worlds rather than creating new ones.
Augmented reality installations can be built to take advantage of existing or low-cost
infrastructure. The use of nearly ubiquitous devices such as cell phones may permit
rapid experimentation and evolution of augmented reality applications. By combining
technology familiar to students with locations that students see as their own,
augmented reality has the potential to move learning out of the classrooms and into
the spaces where students live. Encouraging informal learning that is easily
accessible may prove particularly effective in engaging students, extending learning
to spaces that might help them form connections with content, the locations that
provide the context for it, and the peers that they share it with.

2. Аспекти на подобрената реалност.
Това клипче показвам голяма част от различните аспекти на подобрената
реалност, които сме описали по-надолу.

http://www.youtube.com/watch?v=e_T1XRuPyBY&feature=relat
ed
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2.1. Приложения и технологии на AR , които имат способността да „оживяват”
обкръжаващия свят, добавяйки в него нова информация и обекти.


Британската компания Autonomy, която наскоро бе закупена от HewlettPackard успя да обедини две авангардни технологии в приложение за
мобилни

устройства.

Разработката

Aurasma

има

способността

да

“оживява” обкръжаващия свят, добавяйки в него нова информация и
обекти. Тя може да се ползва и за развлекателни, и за практически цели.
Например, чрез своето мобилно устройство можете да се любувате на
огнедишащ дракон, позициониран сред познат за вас пейзаж.

 http://www.youtube.com/watch?v=D0ojxzS1fCw

Клипчето

показва

как

подобрената реалност се използва в този аспект.
 Приложение за пластичен хирург, който показва на дамите как ще
изглеждат в действителност на тялото им силиконови импланти.
 Например, взимате хартиена картичка с формата на фотоапарат и я
насочвате към уебкамерата. На екрана тя се материализира в
триизмерен образ на апарата, на който натискате бутоните и дори
правите снимки.
 Френският индустриален гигант “Алстом” смая гостите на общото
събрание на акционерите, като с помощта на разширена реалност
вкарал цял влак в залата, обясни Балдуф.Как работи технологията? С
помощта на специализиран софтуер се създава готовият продукт. Той
се инсталира като отделно приложение на смартфона или компютъра,
или се качва на интернет сайт.За да се стартира приложението, се
използват видеокамера и т.нар. тригер - разпечатка на определено
изображение, която може да се намери в списание или опаковка на
някаква стока. Възможно е за тригер да се използват корици на
списания или дори жестове. А при приложения от типа вълшебно
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огледало, формата на човешкото лице отключва специалния ефект.
http://www.youtube.com/watch?v=cadPvE-cayc&feature=player_embedded


Вълшебното огледало не е само в приказката за Снежанка и седемте
джуджета. То е само един пример за действие на технологията Аugmented
Reality. Технологията изглежда сякаш дошла от научнофантастичните
филми. При нея образи от действителността се комбинират с компютърно
генерирано

съдържание,

като

така

се

получават

динамични

изображения.Как на практика действа вълшебното огледало? Ако искате
да видите дали ви отиват слънчеви очила от известна марка, заставате
пред уебкамерата и отивате на интернет адрес на верига оптики. Избирате
си очилата и в монитора като в огледало гледате как ви стоят, завъртате
глава и очилата се движат заедно с нея, като стъклата им прозират в
пълна илюзия на действителността.
 Pocket Universe: Virtual Sky Astronomy

This star map app will spell out the stars, planets and constellations for you. Needing
no connectivity, this clever app contains data on 10,000 stars, 88 constellations and
lunar phases, while the “tonight’s sky” feature shows meteor showers and visible
planets based on your location. Just hold your iPhone skywards on a bright night and
before you can say “Hubble telescope” you’ll be looking at Uranus.
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 Virtual Graffiti

If the militant grammar nerd within knows that the sign for “Buddys Bar” needs an
apostrophe, then Virtual Graffiti can help. Snap an image, add your witticism,
embellishment or “tag”, then, once uploaded, your artistic addition to the world can be
browsed on a location basis thanks to the Google Maps integration. All the fun of
tagging, none of the embarrassment of getting caught with a spray can in your hot
little old-enough-to-know-better hand.
2.2. Приложения и технологии на AR, чрез които се получава информация
за сградите, магазините и заведенията наблизо.
 Може би най-известната добавка за разширена реалност за смартфони е
“Лайар”. Потребителят включва видеокамерата и разглежда през нея
околния свят, като в реално време получава информация за сградите,
магазините и заведенията наблизо. Той може да се абонира и за
допълнителни канали за информация, които да го уведомяват за програма
на кина и намаления в околните търговски обекти.
3D браузърът на Wikitude позволява по-добра интерактивност с 3D съдържанието, без
значение в коя част на света се намира потребителят. При обикновените 2D браузъри
с разширена реалност се наблюдава застъпване на обектите, докато 3D браузърът
показва икони, забележителности и обекти в три измерения, като така ги прави лесни
9

за разграничаване. Той дава възможност на потребителите да опознаят местата, които
ги заобикалят, както и да имат достъп до посветените на тях статии в Wikipedia или
споделената информация в Тwitter.

Wikitude предоставя информация за над 100 милиона места по целия свят,
благодарение на повече от 1 000 източника на съдържание. Засега браузърът
поддържа 12 езика, като плановете са тази езикова поддръжка да бъде
разширена в близко бъдеще.
 Насочвате видеокамерата на смартфона си към надпис на чужд език и
моментално го виждате преведен на дисплея на зададен от вас език.
 Le Bar Guide
Although the wisdom of getting drunk people to wave their iPhones around on
today’s mean streets is questionable, if you drink responsibly, as this Stella
Artois-backed app urges you to, this could be a handy tool. As with similar
location-based AR apps, Le Bar (that’s French for bar, by the way) Guide will
assist you in finding the nearest watering hole, give you ratings and then even
point you to a taxi within stumbling distance. It’s accurate to 20 feet, which is a
coincidence, as that’s about our level of accuracy after three pints of the
French stuff.
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 http://www.youtube.com/watch?v=DpmAyen4sv0&feature=related

 WorkSnug

Another corporate-backed app, this time by Plantronics, is WorkSnug, an iPhone app
that finds digital nomads a place to lay their weary laptop. It identifies Wi-Fi hotspots
and potential workplaces – from coffee shops to professional rent-a-desk office
spaces – with user reviews encompassing power provision, atmosphere, noise levels
and even the quality of the coffee. Although currently only available for London,
versions for San Francisco, New York, Berlin, Madrid are due soon.



Car Finder

11

We’re sure you have no use for this one yourself, but if you know anyone who might
have difficulty finding their way back to the car in those huge parking lots, then the
Car Finder app is a good suggestion. Once the car’s location is set, the app creates a
visible marker showing the car, its distance away and the direction in which to head.
There are other non-AR apps which offer this kind of tool, but we think seeing it on a
real-life display will make locating that pesky Pontiac a piece of cake.
2.3.

Приложения и технологии на AR, които подпомагат рекламата и
маркетинга.
Добавената реалност намира все повече приложения в рекламата и

маркетинга, като така дава съвсем различно изживяване на потребителя и
конкурентно предимство за фирмите, които я използват.България беше на
посещение Томас Балдуф, директор за продажби за Източна Европа, Германия,
Швейцария и Австрия на френската компания Total Immersion, един от
световните

лидери

в

разширената

реалност.Томас

Балдуф

представи

възможностите и перспективата на Аугментед Реалити/Разширената реалност за
области като реклама, достъп до цифрово съдържание, цифров контакт с
клиентите, маркетинг, брендиране, промоции, увеличаване на приходите,
визуализацията, USER experience, новите дигитални медии, социалните мрежи,
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представяне на продукти... Демонстрира технологията и чрез мобилните
устройства, както и всички възможни приложения при използване на компютър с
уеб

камера-

онлайн,

офлайн,

при

организиране

на

събития,

като

мултимедийното съдържание може да е видео, 3D изображения, аудио, снимки,
текст,

анимация,

презентации.Балдуф

представи

и

изключително

ценна

информация за ползването на Аугментед Реалити от известни брендове в други
държави, на които като "trigger images" служат всякакви изображения - от
опаковки, от бутилки, от книги, от стени, плоски и/или огънати, движения с ръце,
разпознаване на лица, "set top box" перспективи и т.н.
Неминуемо Разширената реалност/Аугментед Реалити ще накара и найскептичния чужденец - инвеститор или предприемач, да погледне с друго око
както на българския бизнес, така и на европейските проекти на институциите министерства, агенции, общини – каза Томас Балдуф. - На това как ще
изглеждат, примерно, бъдещите стадиони, спортни зали, реновирани къщи,
комплекси, музеи, експонати, магистрали, и други важни инфраструктурни
държавни обекти. Замислете се колко оригинални ще бъдете чрез реклами,
създадени с тази уникална технология, които ще визуализират бъдеща България
само с едно мръдване на пръста.
В страната ни мнозина вече се замислят за социалните мрежи, за
представянето на своите продукти или примерно, за политически програми, за
нов рекламен канал, с нова визия – директно до всички с мобилни устройства...
Това, по думите на Пламен Радински, е една малка част от необятните
възможности, които технологията Разширена реалност/Аугментед Реалити
променя в името на собствения просперитет.
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Методът на разширената реалност стъпи масово у нас чрез Tuborg

Карлсберг България пусна Tuborg с QR код на етикета у нас. Водещата
пивоварна компания създаде и специално мобилно приложение-четец SCAN
for FUN.
Tuborg е първият масов продукт у нас, който има на етикета иновативния QR

(Quick Response = бърз отговор) код освен стандартния. В специалното чернобяло квадратче е записана информация, която може да представлява както
текст, така и линк, данни за контакт, имейл др., съобщиха от Карлсберg
България - пивоварната, собственик на търговската марка.

При „разчитането”

му с камера на смартфон или компютър той препраща потребителя директно
към сайта на Tuborg, Facebook и Twitter профила на марката или дава директен
достъп за сваляне на музикалното приложение TUBORG GIG GUIDE. QR
кодовете и така наречените маркери (glyph - приличат на баркодове, но докато
при баркодовете има само хоризонтални черни и бели елементи, тук има и
хоризонтални, и вертикални), са маркерна технология за ползване на
възможностите на т.нар. разширена реалност (augmented reality). Другите два
метода за достъп до разширената реалност са без маркери и с кинетични
приложения (движение на ръце и разпознаване на лице - face recognition).“QR
кодовете стават все по-популярни, защото предлагат един по-забавен и
ефективен начин за комуникация с потребителите. В България обаче ние сме
първите, които пускат масов продукт с този код. Вярваме, че феновете на
Tuborg са готови за това, защото са любопитни и отворени към новостите”,
обясни Маргарита Казакова, бранд мениджър на Tuborg.Разчитането на QR
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кода може да стане с всеки смартфон, който има камера и инсталирано
приложение-четец.

Тези

приложения

са

достъпни

за

всички

мобилни

операционни системи и могат да бъдат изтеглени от Интернет, но за да улесни
потребителите, Tuborg създаде специално iPhone приложение SCAN for FUN,
което се предлага безплатно в App Store. Сканирането може да стане и през
камерата на компютъра, като на http://tuborg.bg/#/scan-for-fun/ е достъпен
вграден уеб базиран скенер.
"QR кодовете върху етикетите на Tuborg не са обвързани с промоция, а са
източник на забавление и бърз достъп до новини около бранда, където и да се
намират потребителите. При всяко сканиране, те ще отварят свежи послания,
музикални поздрави, ще информират къде има Tuborg парти или ще отвеждат
към

официалните

страници

на

Tuborg

в

социалните

мрежи.

С

популяризирането на QR кодовете Tuborg може да създаде нов тип забавление
за младите", обясни още Маргарита Казакова.

2.4. Приложения и технологии на AR , които измерват разстоянията до обектите и
дължината им.
Между другото, сигурно всеки е виждал жълтата линия, която по време на големите
футболни мачове измерва разстоянието на топката до вратата. Това е едно от първите
приложения на технологията в действителността и датира още от 1998 г., като тръгва от
американския футбол.

 DishPointer
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Staying on the celestial theme, what started out as a clever Google Maps mashup
has been turned into an iPhone app, and is within days of launching for Android
handsets too. The mobile version of DishPointer is designed for satellite installers or
mobile broadcasters to hold their phones up to the sky and get a virtual overlay of
their nearest satellites to know which way to point the darn dish. If you aren’t
employed in such a field, yet you have this on your phone, then your nerd-score just
went through the stratosphere. Way to go, cable guy.


AugMeasure

Finally an iPhone app your dad can get excited about. Augmented reality measuring
arrives with AugMeasure which lets you gauge short distances using on your
iPhone’s camera. AugMeasure displays distances (up to 30 centimeters or 12 inches)
on the screen overlaid onto the live image which will change as you move the phone.
While the results might not be precise enough for that intricate woodworking project
you’ve got going on in the basement, for those quick, “No, it’s definitely longer than 6
inches” moments, it’s a must.
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Theodolite

If you’re the type that likes to know what axis is bisecting your Northerly inclination
and at what altitude, then chances are you already have an actual theodolite. If you
don’t and that sentence gave you chills (in a good way) then you’re 99 cents away
from topographical heaven. As well as offering all that a theolodite might, but in a
decidedly more portable package, this app overlays such data over your camera’s
image and even lets you snap the odd screenshot for posterity.

2.5. Приложения и технологии на AR , които се използват при игралните
конзоли .
 Firefighter 360
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Catering to both pyromaniacs and Backdraft fantasists, Firefighter 360 will set your
immediate location on fire, requiring you, as heroic fireperson, to get out the hose,
douse some flames and save some passers-by. As far as iPhone gaming goes, it’s
arguably not a high point. The sound effects are crude and the graphics cartoonish.
But it’s an interesting application of AR that makes us excited about the next wave of
AR games. Did we mention you get to play a fireperson?
 iPew

Want to shoot people in the face with a laser? Yep, there’s an app for that. iPew
could easily also be named iPuerile, as it really is that dumb. But, sometimes it’s the
simple things in life (kicking leaves, vanilla ice cream, swapping around the keys on a
colleague’s keyboard when they’re on vacation) that offer the most pleasure – at
least on a short term basis. iPew offers you a choice of weapons and provides
gratifying noises as you get someone in your virtual sights and blast them away.
Recommended for board meetings, long commutes and those cozy nights in with the
in-laws.

3. Обемни прожектори.
Базираната в Астрахан руска компания Displair оповести революционна
едноименна разработка в сферата на прожекционните дисплеи. В случая
понятието "дисплей" е използвано в най-широк смисъл, тъй като екран
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всъщност няма, а изображението се възпроизвежда на студен воден облак,
който разработчиците на технологията наричат "екран от мъгла".

В същото време, въпросният "екран" има сензорна функционалност и дори
поддържа multi-touch управление. За целта прожекционното устройство
използва инфрачервена камера, която разпознава движения в диапазона на 10
мм, а времето за отговор на интерфейса е 0,2 секунди. За сравнение, времето
за реакция на Kinect е 0,1 сек., но гейм контролерът на Microsoft не може да
разпознава толкова малки движение на такива къси разстояния от камерата.
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В някои отношения иновативният Displair наподобява и мултимедийния
сензорен плот Microsoft Surface – например по начина на взаимодействие с
потребителя, който обаче в случая е още по-естествен. Важно е да се отбележи
също, че формираната от Displair системата мъгла е абсолютно безвредна за
човека и даже може да бъде ароматизирана.

В момента руските изобретатели имат готов прототип на необичайното
прожекционно устройство, но обещават съвсем скоро да пуснат и първите
комерсиални продукти базирани на него. Очаква се, че на базата на тази
технология ще могат да се създават прожекционни системи, способни да
формират

екрани

от

мъгла

с

диагонали

между

40

и

140

инча,

а

ориентировъчната цена на въпросните устройства ще варира между $4000 и
$30 000. По всяка вероятност рекламната индустрия ще бъде сред първите,
които ще се възползват от Displair.
 Обемен екран дава 360-градусов поглед към обекти
Използвайки 3D HD проектор, два сензора Microsoft Kinect и още малко хардуер
и софтуер, проект, показан на конференцията CHI във Ванкувър, може да
покаже 360-градусов поглед на обект.
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Виждаме

как

различните

показани

форми

предоставят

разнообразни

предимства. Тук се опитваме да създадем обемен дисплей. Започнахме да
работим със сферични дисплеи преди няколко години и използвахме
традиционни двумерни неща. Открихме, че по принцип сме ограничени до
свързване на данни, обикновено примери от Google Earth. Едно от нещата,
които търсехме, бе какво можем да покажем, така че да предоставим различно
изживяване отколкото на плоския екран. Ако поставим обект вътре, можем да
представим всички 360 градуса от този обект, ако някой обикаля около дисплея.
Така че вместо само да седите там с мишка, можете да се разходите наоколо и
ще получите точен поглед с промяната на позицията си.
Сензорите Kinect проследяват вашето местоположение и съответно променят
изгледа на обекта. С прости жестове можете да завъртите обекта и да го
приближите или отдалечите. Ако ръкомахаме, обектът ще се промени.
Сферата е направена от ¼ -инчов акрил и на върха има сводесто огледало,
което отразява проекцията. Болтън казва, че следващата стъпка в проекта е да
се проучат различните форм фактори, например по-малка сфера или дори
цилиндър и да се изчисли кой форм фактор предлага най-големи предимства.

5 Applications Of Mini Projectors In Your Business
A mini projector is a very useful tool for businesses, as they have several practical
purposes in the work place. However, you may be uncertain on how one of these
devices can effect your business activities. Here are just a few examples of how you
can use a mini projector in the workplace.
1. Presentations
The days of using paper charts and graphs in a business presentation are over, with
the advent of digital presentation programs such as Microsoft’s PowerPoint.
However, trying to show your presentation at a board room meeting will be difficult if
all you have is your computer or laptop monitor as a display. With a mini projector,
you can blow up the image from your projector to a much larger size, which will make
your presentation more visible and much more eye catching. If your presentation is
away from the office, the small size of these mini projectors makes them great for
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portability. Plus, you will not have to worry about a large, bulky projector taking up
valuable table space in the meeting room or any employees with poor eyesight being
unable to decipher your presentation on a small screen.
2. Training Videos
Instead of making your new employees watch training videos on a tiny television, you
can use a mini projector to make the experience seem more like watching a movie in
a theater. By using a mini projector to show your training videos, you can be certain
that your new hires are able to pay better attention to the information being
presented, as they will be able to see every little detail of the video in the large image
coming from the device. Plus, they will know that you take your business and your
training much more seriously.
3. Marketing
You can also use your mini projector to help market your business. For example, you
can take the mini projector outside at night and display a large promotional image on
the side of your building to catch the attention of people passing by or have the
largest video display at a trade show you are attending.
4. Waiting Room Entertainment
If your business has a waiting room, you can use the mini projector to display TV
shows or movies to keep your guests and customers entertained while they wait.
Plus, they will not end up with a sore neck from trying to watch a TV set mounted on
the wall.
5. Rewarding Your Staff
If your staff has done a good job and you want to present them with a reward,
allowing them to watch a movie with the mini projector is a great and inexpensive
way to award them for a job well done.
These are just a few suggestions on how a mini projector can help your business.
However, there are countless applications for a mini projector in different businesses
and if you are creative, you can come up with many other useful ideas for these small
devices.
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4. Анализ и идея за бизнес.
Подобрената реалност в различните си аспекти се развива с бързи темпове и
ако до сега нейните приложения са по- скоро атракция и служат повече за
забавление,отколкото за някаква сериозна дейност, то за в бъдеще ще има
много по-заинтригуващи и важни дейности, свързани с нея. Навлизането на
виртуалното в реалния свят става неизбежно през последните години и това ще
продължава да се развива като технология. Затова можем да извлечем
възможно най- доброто от това развитие. Идеята, която имаме за развитие на
бизнес и за производство на електронни карти за чужденци, които да напомнят
приложенията за телефони за информация за мястото, което се заснема, както
и превод на даден текст на разбираем език.
Идеята е, че всеки ще може да се сдобие с такава карта и да няма проблем при
престоя си в страната (от сорта на изгубване или неразбиране на езика,
проблеми при намиране на място за отдих или хапване, или просто разходка до
различни забележителности). Картите ще са настроени специално за България
и затова ще са с подробни и актуални данни за съществуващите в момента
обекти и данни. За да не се получава много скъпо закупуването на такава
карта, ще се предлага и взимането им „под наем“ за определен период срещу
депозит и връщането им в последствие. Такава техология би била полезна не
само за чужденци, но и за хора, които не познават града, в който пътуват и би
им било доста по-лесно с карта, отколкото постоянно разпитване за
местонахождението. Предлагана на летища и автогари, тази карта би била
достъпна на всеки, комуто е нужна и полезна.
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Източници:
http://www.youtube.com/watch?v=e_T1XRuPyBY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=tnRJaHZH9lo
http://www.youtube.com/watch?v=DpmAyen4sv0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=DG1vIuV7VM4
http://www.youtube.com/watch?v=Zobx21Hjf54&feature=autoplay&list=PL2693A01C
1E5BDD06&lf=rellist&playnext=3
http://en.wikipedia.org/wiki/Augmented_reality
http://cio.bg/4047_aurasma_kombinira_razshirenata_realnost_i_razpoznavane_na_z
hestove
http://mashable.com/2009/12/05/augmented-reality-iphone/
http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI7007.pdf
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=877770
http://pcworld.bg/17450_smartfonat_lg_optimus_3d_se_sdobiva_s_razshirena_realn
ost_v_tri_izmereniya
http://technews.bg/info.php?id=21828
http://computerworld.bg/36032_metodat_na_razshirenata_realnost_stapi_masovo_u
_nas_chrez_tuborg
http://www.youtube.com/watch?v=CeQwhujiWVk&feature=related
http://www.dnevnik.bg/pr_sfera/2011/04/27/1080742_tomas_balduf_predstavi_augm
ented_realitirazshirena/
http://www.youtube.com/watch?v=oHkUOpYNhoM
http://www.youtube.com/watch?v=61W_D-ipBUI
http://www.youtube.com/watch?v=w0Uk-u_hZ3M&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=g8Eycccww6k&feature=rellist&playnext=1&list=PL
2693A01C1E5BDD06
http://www.ted.com/talks/lang/en/blaise_aguera.html
http://www.youtube.com/watch?v=Mk1xjbAISE&feature=autoplay&list=PL2693A01C1E5BDD06&lf=rellist&playnext=2
http://www.youtube.com/watch?v=ZKw_Mp5YkaE
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http://ocw.mit.edu/courses/media-arts-and-sciences/mas-531-computational-cameraand-photography-fall-2009/lecture-notes/MITMAS_531F09_lec03.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=D0ojxzS1fCw
http://www.youtube.com/watch?v=cadPvE-cayc&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=gGmc6YNWUOI
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