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1. Компютърните технологии с поглед в бъдещето 
Още от своето зараждане човечеството непрестанно е подложено на 

промени. Някой от тях не могат да се контролират от човека, но голяма част от 
промените, които настъпват в битието ни са плод на неспирната жажда за 
новости и осъвършенстване. Копнежа да достигнем по-далеч, да знаем повече, 
да можем повече ни е помогнал през хилядолетиятията да откриваме нови и 
нови начини да направим бита си по-лек. През годините различните открития са 
били предпоставка за развитие на науката и така до днес, когато сме част от 
една динамична епоха – епохата на компютърните технологии. И макар да 
живеем в времена на високотехнологични открития, учените са сигурни, че 
компютърната сила тепърва ще се разраства. И защо? Съществуват закони, 
чиито откривател е Гордън Мур. Един от тях гласи, че мощността на 
компютърната техника се удвоява на всеки 18-24 месеца. На базатана този 
факт могат да се правят прогнози за поне 10 години напред.  

 

 

 

А какво значи всъщност това. Всички ние сме виждали онез 
поздравителни картички, които имат чип на сгъвката и пеят щом ги отвориш 
„Честит рожден ден, честит рожден ден ...“. Този чип има повече компютърна 
мощност от тази, която са притежавали войските на Лос Анджилис през 1945 
година. Хитлер, Айзенхауер, Чърчил биха убили за да имат този чип, а какво 
прави ние с него – просто го изхвърляме понеже ни е непотребен. Ако 
погледнем графиката можем да видим, че през 60-те години НАСА е 
притежавала по-малко компютърна мощ, от колкото един мобилен телефон от 
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наши дни. Само един мобилен телефон, който притежава енергията по-голяма 
от тази, с която НАСА е изпратила двама души на Луната. Това от друга страна 
означава, че чиповете непрекъснато се обезценяват. Така през 2020 например 
един чип ще струва около едно пени.  

Тези факти ни дават предпоставка да направим извод за бъдещето на 
компютрите – те ще бъдат навсякъде около нас и в същото време никъде. Те 
ще съществуват, но ще бъдат вградени във вещите от бита ни – в стените, 
фабриките, живота ни  ... също като е електричеството – навсякъде и никъде. 
Така е и с интернета. 
 

 

 

На изображението може да се види, че изобретението на физиците 
WorldWideWeb просперира с голяма лекота. Комерсиализира се и е добил 
глобални измерения.  

И всъщност как ние ще можем да комуникираме в бъдещето или 
близкото настояще чрез интернет? Едно от предпоженията е чрез интернет 
очила, които да осигуряват непрекъсната връзка с глобалната мрежа и ще има 
редица приложения, които ще създадат нови потребности у хората създавайки 
ново измерение на бизнеса с компютърни технолологии.1 

                                                            
1 Превод на част от лекцията – “The World in 2030: How Science will Affect Computers, Medicine, 
Jobs, Our Lifestyles and the Wealth of our Nations”by Dr. MichioKaku 

Wednesday, October 28, 2009 http://futurepredictions.com/category/futurology-2/ 
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2. Прогнози за развитие на отрасъла 
Бъдещето на човечеството е неизменно свързано с „интелигентни” 

устройства, които ще създават нови потребности у клиентите. Според 
проучвания на изследователската компания Gartner следващите три години – 
до 2016 година, в сферата на компютърните технологии ще се достигне до ново 
измерение и по-голямо внедряване във всекидневните дейности от различно 
естерство. Ето и някои от прогнозите, към които компанията смята, че трябва 
компаниите да се придържат при разработването на стратегиите си за развитие 
на ИТ: 

• Към 2016 г. повечето потребители в развитите пазари ще разглеждат 
наличието на уеб-достъп като един от ключовите критерии при избор на 
личен автомобил.  

• Към 2015 г. 25% от клиентските банкови операции ще се осъществяват с 
помощта на нови социални уеб услуги и облачни услуги.  

• Към 2013 г. проникването на iPad сред фармацевтичните дилъри ще 
достигне 85%, което ще доведе до създаването на голям брой приложения 
за контрол на доставките и управление на материалните запаси. 

• Към 2016 г., делът на iPad на много пазари ще падне под 50%, тъй като 
много от корпоративните потребители ще насочат предпочитанията си към 
конкурентни устройства.  

• Към 2015 г. 30% от грид проектите ще използват облачни услуги за 
конвергенцията на приложения, съдържащи големи обеми от данни.  

• Към 2015 г. 20% от интегрираните системи за управление на доставките ще 
се разширяват в посока на функционалност, ориентирана към спецификата 
на медицинската дейност и CRM.  

• Към 2014 г. 30% от американските частни компании в сферата на 
здравеопазването ще закупят своите доставчици, което ще създаде 
необходимост от интеграция на бизнес системите от гледна точка на 
синхронизиране на доставки и финансово управление.   

• Към 2016 г. над 5% от операциите за търсене ще се осъществяват от 
мобилни устройства с помощта на аудио/видео сензори заедно с изписване 
на ключови фрази.  

• Към 2013 г. стремежът към финансова устойчивост на правителствата в 
много страни ще доведе до осезателно съкращаване на разходите за ИТ в 
държавните организации.  

• Към 2015 г. контекстните промоции ще формират 10% от всички рекламни 
дейности, осъществявани от производителите на стоки за широко 
потребление в развитите пазари. 
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• До 2015 г. неефективният ИТ мениджмънт и грешките при управление на 
риска ще станат причина за сериозни сривове в работата на 
информационните системи в 50% от предприятията.  

• За да останат конкурентоспособни през 2012 г. и след това, компаниите ще 
се стремят да бъдат гъвкави и активно да прилагат нови бизнес практики. 

Като имаме предвид тези прогнози можем да заключим, че създаването и 
внедряването на интернет очила ще бъде предпоставка за един доходоносен и 
перспективен бизнес. 

 

3. Представяне на бизнес идеята 

 

 Интернет очила – бъдещето на компютърните технологии. 

Повечето модерни хора днес използват смартфоните си непрекъснато. 
За целта обаче потребителите трябва да ги вадят от джобовете си и да ги 
държат в ръка. Замисълът на интернет очилата е в един продукт да се 
обединят функциите на смартфон и  редица приложения, които още не са 
разработени за телефоните и дори компютрите и да бъдат лесно използваеми 
с минимални усилия. 

Редица компании вече са разработили свои прототипи като са заложили 
на различни приложения. Нашият план е да се направят очила, които да 
обединяват различни функции, които конкурентите предлагат, в един единствен 
продукт – NetGlasses. Основната идея е да има два интерфейса – потребитески 
и професионален. Потребителският ще има редица приложения, които могат да 
се използват от обикновения човек в неговия бит, а професионалният ще има 
различни програми в съответствие с различните професии. 

Приложения на потребителския интерфейс: 

• Камера – провеждане на видео разговори, правене на видеа и снимки. 
• Слушалки и микрофон – записване и изпращане на глсови съобщения, 

диктуване на съобщение, което се записва като текст и се изпраща. 
• GPRS (намиране на приятели – например: Ники е на 42 стъпки от 

теб,(Ники е включил локацията на своя смартфон или интернет очила)) 
• Карта с местоположение и пътища (streetview) 
• X-ray vision 
• Разпонаване на хора – кога видях за последно човека, биографията му. 

Ако не можеш да се сетиш къде си го виждал, от къде го познаваш  и т.н. 
Приложимо е също когато си на коктеил да речем и можеш да видиш с 
кои хора контактите ще са ти полезни (подходящи бизнес партньори). По 
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време на спортни и музикални събития ще може да се получава 
допълнително информация за спортистите/ изпълнителите. 

• Когато уред е повреден – сканиране на уреда и проектиране на 3D 
изображение с инструкции кое и как да се поправи. 

• Игри – създаване на нова реалност, която въвежда в играта все едно си 
реален участник в нея – 3D изображения. 

• Създаване на нова реалност из туристическите обекти. Например ако си 
в Рим и искаш да видиш на мястото, на което се намирашкакво се е 
случило преди 5000 години, очилата пресъздават 3D компютърна 
анимация около теб с гладиатори, местни и как е протичал живота им по 
това време на съответното място. Освен това, когато туристите 
погледнат дадена забележителност с очилата и те ще чуват от 
слушалката подробна информация за забележителността и кратка 
история. 

• Скенер на продукти – сканира да дена стока като ти дава допълнително 
информация за нея – произход, цена и други. Създаване на програма, 
която да съхранява информацията от последните сканирани продукти, 
които ти си одобрил за покупка и изчисляване на стойността им преди да 
заплатиш на касата. Същото приложение може да се използва и за 
контрол над доставките и запасите във фирмите като се създаде списък 
с наличности, имена на клиенти поръчали стоката и количеството от нея 
и други. Ще може да се синхронизират доставките и финансовото 
управление във фирмите. 

• Гледане на филми, клипове, слушане на музика. 
• Субтитри – когато някой ти говори на китайски да речем, а ти не знаеш 

този език, в момента на разговора очилата автоматично ще превеждат 
казаното и на екрана на очилата ще се изписват субтитри. При разговор с 
глухонеми – очилата ще възпроизвеждат субтитри като засичат 
движенията на устните или ръцете.  
 

Първоначално ще бъде разработена потребителската версия на 
интерфейса. След като навлезе на пазара и добие популярност ще бъде 
въведен и професионалният интерфейс, който ще се разработва паралелно с 
подобренията по потреботелския. Ето някои примери за приложения на 
специализирани софтуери за различните професии: 

 
 Пилоти - 360 градуса виждане около самолета чрез връзка към 

различните камери на самолета. 
 Полицаи – сканиране на лицата на задържаните да речем и 

моментала връзка към данни за него – досие например. 
 Лекари – създаване на картони на пациентите и гласово записване на 

симптомите на заболяванията, които са имали с цел оптимизация на 
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процеса за преглеждане и спестяване на време. Също така при 
изброяване на различни симтоми програмата да изброява вероятни 
заболявания, които пациента може да има. 

 Различните видове бизнес – може да бъде в услуга на 
административни, финансови, маркетинг мениджъри и други. Освен 
това могат да се разработят софтуери по поръчка за специфични 
случаи с цел оптимално задоволяване на потребностите и желанията 
на клиентите. 

 

 
 
 

 Как ще функционират самите очила и как ще изглеждат: 

Интерфейсът на NetGlasses ще се контролира чрез поклащане на главата. 
Движенията, необходими за подаването на дадена команда, няма да са резки и 
поради тази причина няма да привличат излишно вниманието на останалите 
хора. Новите устройства също така ще разполагат и с няколко физически 
бутона, вградени в рамката. Те ще допълват контрола чрез движение на 
главата нагоре, надолу и настрани.Някои приложения ще могат да се 
контролират чрез гласова команда. Ще имат прозрачни LCD или AMOLED 
дисплеи. Освен това очилата ще са самостоятелно устройство със свой IP 
адрес в интернет, а не периферия към смартфон. Ще бъде разработена 
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специализирана операционна система от нашата компания, но очилата ще 
могат работят с различни операционни системи подобно на компютрите. По 
този начин потребителите няма да бъдат ограничени. Ще могат да си закупят 
очилата с вече инсталиран софтуер, но въпреки това ще има възможност за 
инсталиране на Android, Windows или някоя друга система.  

На дисплея ще бъде прожектирана добавена реалност, която ще замести 
използването на браузърите. Така очилата ще бъдат свързани с „глобален 
мозък”, ролята на който в момента се изпълнява от търсачката на Google да 
речем. В очилата ще има вградена миниатюрна камера, микрофон и слушалки. 
Камерата ще позволява да се сканират обекти и да се получава необходимата 
информация, която ще се визуализира на екраните в реаллно време. 

Самият дизайн на новите очила ще бъде констуиран така, че да могат да 
бъдат носени постоянно, но да могат да се включват и изключват, когато 
има/няма нужда от тях.  

 

 Цена: 

Цената на потребителската версия на продукта първоначално ще бъде 
около $1000 с тенденция до една година след пускане в продажба поевтинее и 
да достигне пазарната цена смартфон – около $600.  

Специализираният продукт ще бъде на по-висока цена – около $1400, но той 
ще притежава значително повече специфични фукции освен стандартните за 
NetGlasses. Тенденцията при тази модификация на продукта също ще е да се 
понижи цената до около $1000 като при поръчки на голямо количество ще бъде 
отправяна индивидуална ценова оферта.  

При очилата, които се правят със софтуер по поръчка ще бъде определяна 
цената в зависимост от броя и вида на приложенията, които трябва 
дапритежават очилата. 
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 Конкурентни предимства на NetGlasses: 
• Очилата ще се предлагат с разработен и инсталиран софтуер, но ще 

може да се инсталират на различни софтуери (конкурентни). 
• Превключване на режима на очилата – два ражима на действие – през 

деня и през вечерта. 
• По-ниска цена в сравнение с конкурентната. 
• Ще имат приложения, които конкурентите нямат. 
• Обединяване на функциите на различните модели на вече 

съществуващи прототипи и създаване на един мултифункционален 
продукт. 

• Създаване на специализиран софтуер за различните професии.  
• Създаване на софтуер по поръчка за специфични бизнес потребности. 

 

 Таргет група  

Целевият пазар на NetGlasses ще съвпада с този на смартфоните и 
компютрите, които се появяват през последните години. Иновативните очила са 
насочени към хора, чиято работа и живот е обвързан пряко с интернет, и се 
касае от нивото на технологично развитие.  

Според последното проучване на пазара на смартфони в САЩ на 
Nielsen, скокът в продажбите е най-голям във възрастовата група между 55 и 64 
години - над 30% от нея притежава смартфони. В групата между 25 и 34 г. този 
процент е 50%. Най – висок е процента във възрастовата група между 18 – 24 
години- 63%. В Европа таргет групата към която ще е насочен продуктът ще е 
между 18 – 35 години, като те заемат 50% от дела на употреба на интернет и 
смартфони. Възрастното поколение след 55г. има малък процент на употреба 
на технологии и съответно малък интерес към новостите в тази област – едва 
16%. 

 

4. Маркетингов план 

 

 Маркетинговият план за проекта „NetGlasses” e съобразен с 
предпочитанията и характеристиките на потребителите, силните и слаби страни 
на конкурентите и техните възможни реакции и състоянието на отрасъла като 
цяло, като се цели задоволяване на потребностите на потребителите и оттам 
постигане необходимите ни продажби и печалби.  

 Целеви пазар   
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Пазарът е място, което позволава на купувача и продавача да извършват 
обмен на различни услуги и продукти. Пазар по дефиниция се състои от хора 
или бизнес с потенциален интерес, покупателната способност и желание да се 
харчат пари, за да купи стока или услуга, която удовлетворява потребност. 

Сегментирането на пазара е изключетелно важно. Правилнато 
сегментиране позволява да се вземат верните решения при определяне на 
целевия пазар. Това става, когато една група потребители се разграничи от 
друга такава и съответно се появява необходимостта от сформиране на 
отделен целеви пазар, който да задаволи нейните потребности. Ясно се 
отличават потребностите на всеки един от отделните сегменти и лесно се 
задоволяват техните нужди. Посредством сегментацията на пазара се постига 
ефикасност и икономичност при пласирането на продукта. Разграничаването и 
отделянето на потребителските групи спомага за тяхното обстойно 
анализиране и съответно до съсредоточаване на усилията за задоволяване на 
потребителския интерес. Крайният резултат е продуктивност и печалба. 

Критериите за сегментиране, които спомагат за определяне на целевия 
пазар за проекта „NetGlasses” са: 

• Географски – продуктът ще бъде разпространяван чрез 
дистрибуторска мрежа в магазини за техника предимно в страните от 
Европа и САЩ. 

• Демографски – Продуктът NetGlasses е начосен към хора от 
различна възраст, но се очакват продажби сред потребителите на 
възраст между 15 и 30 години. Тъй като мъжете проявяват по-голям 
интерес към технологичните новости се очаква процентното 
съотношение в покупките на NetGlasses да е в полза на силния пол. 
По отношение на доходите на потенциалните клиенти проектът цели 
да обхване средностатистическото население, които получават 
заплати около средните за страната, в която живеят. Като цяло 
продуктът е предназначен за хора, който често употребяват 
интернет, работата им е свързана с постоянни контакти с клиенти, 
разговори и интернет комуникация.  

• Психологически -  NetGlasses са насочени към съвременните хора, 
които искат да бъдат в крак с технологичните новости. Тази 
своеобразна мода се е превърнала в тенденция, която все повече 
нашумява. Желанието да се използва последен модел смартфон, да 
се притежава приспособление, което улеснява ежедневните 
дейности се е превърнало в цяла индустрия. Именно на тези 
потребности може да разчитаме при реализацията на проекта 
„NetGlasses”. 

 
 Маркетинг микс 
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Продукт – разработвайки проекта „NetGlasses” използвахме 
информацията за всички вече проектирани интернет очила. Обединихме 
функициите на конкурентните продукти като добавихме и такива, които те не 
притежават. Като резултат получихме продукт, който максимално да 
удовлетворява портебностите на клиентите и да има достатъчно предимство 
пред останалите продукти за да бъде предпочитаната стока. 

Цена - Чифт от иновативните очилапървоначално ще струва около 
$1 000. Тази цена е по-ниска от тази на конкурентните продукти. Идеята е 
първоначално да заложим на по-ниска цена, която обаче освен да покрива 
разходите ни и да носи печалба да е достатъчно висока за да не става повод за 
съмнение в качеството на продукта и да е достатъчно ниска за да привлече 
повече клиенти.  

Дистрибуция – През 2013г. ще се разработи бета версия на очилата, 
която ще бъде пусната на пазара. Компанията ще следи потребителската 
нагласа на клиента към новия продукт. Тази тактика проработи при гигантa 
Google като помогна за една допълнителна реклама на продукта. През 2014г. 
очилата ще бъдат пуснати официално на пазара. Всеки един потребител ще 
може да закупи интернет очилата от различни магазини за телефони и 
компютърни технологии. В България най-успешно би било да се подпише 
договор с мобилните оператори, които да продават в своите магазини 
NetGlasses. Доставката до търговските обекти ще се извършва само от 
уторизирани фирми, които директно ще коредпондират с производителя. Това 
ще ограничи разпространението на фалшификати.  

Промоция -  Продуктът ще бъде представен на конференция, на която 
като гости ще бъдат поканени футуролози, които ще направят въведение 
излагайки своите виждания за бъдещето. След това ще се се представят и 
NetGlasses. Мeдиите  ще отразят събитието и освен това ще бъдат дадени 
допълнителни интервюта по въпроса. Ще бъдат пуснати множество клипове в 
YouTube относно експлоатацията на продукта. Това ще бъде първоначалната 
реклама на продукта. Пускането на ранен прототип и видео на концепцията за 
Интернет очила, в този случай има функция да отчете каква е потребителската 
нагласа към продукта. Измерването на  потребителската реакция по-рано 
спомага да се спести време в процес на разработване на очилата така, че 
когато продуктът действително се реализира да е  по-добре  разположен на 
пазара и да събере положителни отзиви. 

След като продуктът бъде пуснат в продажба в дистрибуторската мрежа 
ще бъдат подписани договори с мобилните оператори както в страната, така и в 
чужбина, и ще бъдат обявени за продажба промоционални пакети, в които да 
се предлагат очилата и интернет за тях. Тази практика е доста популярна и 
значитело улеснява продажбата на нови продукти. 
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Освен това в магазините за техника и моловете ще бъдат разположени 
щандове, на които ще се представят новите очила. Промоутъри ще 
демоснстрират функциите и всеки ще може сам да изпробва как действат 
NetGlasses. 

Друг похват, който ще бъде използван е контекстната реклама тъй като 
един от най-ефективните начини за повишаване на продажбите е рекламата 
публикувана в търсещите машини – Google, Yahoo, MSN и др. Всеки ден те се 
посещават от милиони потребители, които търсят интересуващата ги стока или 
услуга. 

 

 

 

5.Пазарнии възможности 

 

Проектът „NetGlasses” повдига въпроса:  хората биха ли  действително  
използвали този продукт в ежедневието си? Проучване на VoucherCodes и  
Visual.ly през Април 2012г. проведено сред 2 000 случайни потребители показва 
следните резултати: 

• 51% няма да си зякупят очилата дори и те да са достъпни; 
• От положително отговорилите (49%), 52% са готови да платят до $ 160 за 

чифт очила; 
•  Мъжете са по-склонни да купуват интернет очилата, отколкото  жените; 
• Хората във възрастовата група 18-24 са по-благосклонни към носенето 

на интернет  очила. 

Оттук можем да направим извода, че първоначалните нагласи сред 
потребителите на са много обнадеждаващи като се има предвид процентите на 
хората, които не биха си купили очилата и цената, която биха платили тези, 
които са склонни да си закупят „умни” очила. Но това проучване е направено 
април 2012 година. Тогава широката аудитория все още не е запозната в 
детайли с възможностите на продукта. Въпреки всичко популяризирането на 
проекта на Google – Google Glass  и рейтингът на демо видеата в YouTube 
показват, че хората все повече се интересуват от новият вид изобретение, а 
това може да се сметне за предпоставка за бъдещи продажби. 
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• Изгода за потребителя 

Потребителският интерфейс – възникването на нови потребности у 
клиента като наличие на безжичен достъп до интернет навсякъде и 
използването му с максимална лекота предвещава успеха на продукти като 
интернет очилата. По статистически данни на проучването Media Scope Europe 
2012 представени от Алисън Фенна - вицепрезидент „Проучвания и маркетинг” 
на IAB Европа, българинът прекарва най – много време в интернет от всичси 
европейци. Българите, които ползват Интернет прекарват в мрежата по 16 часа 
средно седмично. Данните от Media Scope сочат, че южноевропейците 
прекарват средно по 13.8 часа на седмица в нета, 14 часа се застояват 
жителите на Западна Европа, а северните народи използавт Интернет средно 
14.8 часа на седмица. 

На показаното изображение е пресметнато колко време на ден отделяме 
средно за да извършваме различни дейности чрез нашите смартфони.  

 

При използването на NetGlasses ще може тези дейности да се извършват 
значително по-бързо тъй като очилата се управляват чрез движение на 
главата, бутони и чрез гласови команди. Това спестява толкова време, че да 
може да правим повече неща в интернет пространството за същото време, 
което преди сме отделяли или да свършим по-бързо работата си и да отделим 
остатъка от времето си прекарвайки го с близките ни.  
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Също така потребителите, които притежават интернет очилата ще имат 
моден аксесоар. Освен технологична иновация NetGlasses ще бъдат прецизно 
изработени стилни аксесоари, които да удовлетворяват и най-претенциозния 
вкус.  

Специализираният интерфейс – към януари 2013 година държавният и 
частният сектор на бизнеса не използват последните нововъведения в 
технологиите свързани с бизнеса заради ограничения бюджет, с който 
разполагат. Средства се инвестират преди всичко, когато е крайно необходимо. 
Ръководствата на различните фирми и държавни учреждения  използват 
технологиите преди всичко за оптимизиране на информационните системи, с 
които работят. На графата можем да видим, че в периода 2009 – 2011 година 
броят на служителите, които използват тези системи нараства. Това може да се 
тълкува като нарастване на служителите, които могат да боравят с тези 
системи и съответно подобряване на работната среда и повишаване 
качеството на работа. 

 

 

Освен това от графиката по-долу можем да направим извода, че 
компаниите предпочитат да закупят готов продукт, който те да внедрят сами в 
компанията. 
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 Това може да се разглежда като предпоставка за създаване на продукти, 
които да са лесни за употреба от клиента и да не е неоходима професионална 
намеса от специалист за приложението. За това създаването на 
професионален интерфейс за NetGlasses при това след пускането в употерба 
на потребителския продукт, ще бъде напълно обосновано. Потребителите вече 
ще са запознати със основните функции и начин на работа на очилата и ще 
бъде необходимо минимално разяснение, което може да бъде постигнато чрез 
ръководства за употреба. Освен това по този начин ще се намали стреса от 
внедряването на напълно различнен начин на работа. По този начин 
различните компании биха имали значителни причини за да не изключват 
внедряването на новите технологии от бюджета си. 

 

• Кой ще продава продукта? 

Продуктът ще се произвежда във заводи, където работната сила е 
нископлатена – например Китай. Продуктите ще бъдат транспортирани из 
целия свят в различни магазини за техника, с които сключим договори. 
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6. Развитие на идеята 

 

Очила: 

След като бъдат популяризирани очилата могат да започнат да се правят 
както различни модели очила, така и да започне да се предлага услуга по 
монтиране на съкла и механизъм на рамки предоставени от потребителя. По 
този начин ще може да се разшити индустрията и да се отвори нова пазарна 
ниша. 

 
Лещи: 

С  модернизирането на света и бързото развитие на технологиите, 
очакванията за нов, по-вълнуващ продукт се увеличават. След големият успех 
на очилата, изпълняващи ролята на смартфон, бихме могли да създадем и  
контактни лещи със същите функции. Опити за създаването на контактна леща 
с вграден компотърен софтуер вече се разработва. Бабак Правиз, професор по 
иновациите и изследванията в университета във Вашингтон, осъществява 
проучвания относно контактните лещи – какво са те сега и докъде могат да се 
развият. Неговите постижения в тази област се основават върху създаването 
на леща, която да изпълнява редица функции – да измерва кръвната захар, 
холестерола в кръвта, да е сензор за всякакви инфекции, а също така и леща, в 
която е разположен компютърен дисплей. 

Според научни проучвания повърхността на окото е създадена от живи 
клетки. Във всеки един момент, когато човек види нещо, светлината отвън 
преминава през тези живи клетки на ретината и се предава информация до 
мозъка. Новите лещи ще изпълняват ролята на „второ око” за потребителя, 
посредством, което той не само ще коригира своето зрение, но и ще може да 
сърфира в интернет, да се свързва за чат разговор с други свои приятели, 
които също използват тази технология,  да гледа филми, видеоклипове, да 
разглежда снимки,  да пише e-mail, Word-файлове посредством гласова 
команда.  
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Новост в контактните лещи, което липсва при очилата ще бъде вградения 

топлинен сензор, който ще може да разпознава обекти излъчващи определена 
топлина. Новата функция на контактните лещи, ще помага на човек, когато той 
е в своя автомобил и шофира. Лещите ще дават възможност на водача да 
вижда през планини, възвишения  и места без видимост дали има 
приближаващ обект (превозно средство) и така да се предоствратяват пътно – 
транспорни проишествия. Лещите посредством топлинен сензор ще могат да 
отчетат двежинието на насрещния  автомобил и намиращитете се в него 
пътници, като изпращат информация за разстоянието и скоростта, с която се 
движи. Така водачът ще може да прецени дали да предприема маневри за 
изпреварване. Тази функция на контактните лещи ще спомогне и за 
индентифициране на обекти в сгради и други съоръжения.  

Първоначалното пускане на лещите се би могло да се осъществи към 
2015г. Ще се пуснат няколко прототипа, за да се види реакцията на 
потребителя. До 2016г. би могло да се пусне и официалният продукт, който да е 
на цена около $2000. Лещите ще се разработват по поръчка и ще бъдат 
индивидуални за всеки един потребител. Цветовата гама също ще може да е 
разнообразна. 

Целта на контактните лещи е да бадат напълно незабележими. Освен 
това ще се създаде един нов продукт, който ще бъде енергоспестяващ, 
рентабилен и достъпен за човечеството.  
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7. Различни практики на компании, които вече 
разработват интернт очила 

 

Гигантите в бранша на компютърните технологии вече са започнали да 
разработват свои прототипи. Ние обстойно се запознахме с вече публикуваните 
факти около проектите им и извлякохме най-доброто за да създадем проект на 
нашите интернет очила NetGlasses, като добавихме приложения, които никоя от 
компаниите не е разработила все още. Ето и някои от проектите на 
конкурентите ни: 

• Googleи техния проект GoogleGlass 

 
 
 

През 2012 година очилата бяха представени пред широката публика на 
фирмената конференцияGoogle I/O в Сан Франциско. Паралелно със 
презентацията бе представен Съоснователят на Google Сергей Барин  
демонстрира функциите на най-новият модел на GoogleGlass – Explorer. Тези 
очила интегрират технологията за добавена реалност като подават върху 
стъклата допълнителна информация за обкражаващата среда. За ефекта на 
добавената реалност се използват разпространени технологии, с които към 
образ на екрана на мобилни телефони и таблети се включва информация, като 
дигиталната камера и връзка с интернет се комбинират с данни за 
местоположението. В този случай на първо място като приложение изпъква 
предоставянето на историческа информация, но всъщност технологията е 
много интересна за рекламодатели и различни услуги, които могат да 
предложат подходящи места, като например за среща с приятели. 
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Очилата разполагат с мощен процесор и много оперативна памет. Те 
позволяват още да се изпращат гласови съобщения, да се чете прогнозата за 
времето, графикът на предстоящите срещи. Въпреки това обаче очилата няма 
да изпълняват телефонна функция. Компанията разработва и 3G модул. 
Очилата ще могат да се включват към Wi-Fiмрежи и да получават Интернет 
достъп през смартфон. 

Дисплеят в очилата на бъдещето е разположен малко над очите, за да 
може ползвателят да не се разсейва от основните си занимания. 
Преглеждането на информацията става с леко навеждане на главата и 
извиване на врата. Според създателите, веднъж овладени, тези движения са 
толкова фини, че остават незабележими за околните. 

Освен чрез глас управлението на очилата ще се осъществява и 
посредством сензорна лента, изпълняваща ролята на тъчпад -управлението ще 
бъде от смесен тип, т.е. много команди ще се въвеждат чрез глас, но ще има и 
задачи, които ще се изпълняват чрез взаимодействие с "тъчпада" или с 
движение на глава. 

За момента не е оповестена пълна информация относно мобилното 
захранване и времето на автономна работа. Някои илюстрации обаче сочат, че 
енергията ще се осигурява от специална компактна батерия, монтирана в 
едната "дръжка" на очилата, зад дясното ухо на потребителя. Друга подробност 
е, че очилата ще могат да съхраняват данни и във вътрешна памет, но 
основната идея е повечето информация да идва от Интернет и да отива 
обратно в облака. 

 

 
 
 

Очилата ще бъдат в различни разцветки, което от своя страна означава, че 
потребителите ще могат да избират и да намерят най-подходящият стил за тях 
самите. 
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За момента компанията все още разработва очилата и заявки за 
демонстрирания модел са можели да подават само присъстващите на 
конференцията като цената им е била 1500 долара. Потребителският вариант 
се планира да се пусне в продажба до 2 години като цената няма да надвишава 
тази на смартфоните. 

 

Реклама – Google използват един интерактивен подход за да рекламират 
проекта си. Като за начало още на конференцията в Сан франциско бе 
направена зрелищна демонстрация на възможностите на очилата. Видеото в 
реално време показваше как от няколко хиляди метра скочиха парашутисти,  
приземиха се бърху сградата на конференцията, спуснаха се с въже и остатъка 
от пътя до залата изминаха на колела. 

Skydiving demo:    

http://www.youtube.com/watch?v=uh-liQDE3cM&feature=player_embedded 

Освен това бе заснет първият филм с GoogleGlass. Известната модна 
дизайнерка Даян фон Фюрцтенберг представи късометражния филм заснет 
изцяло с очилата: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=30Pjl31cyDY 

Сайтът за видеоклипове бе залят с информация и кратки клипове относно 
приложението на очилата. Демо на приложението: 

http://www.youtube.com/watch?v=JSnB06um5r4 

Различните статии и репортажи из печатната и интернет медиите също 
допринасят за популяризиране на продукта. 

• Microsoft 

За разлика от Google Microsoft не планира да създава самостоятелен 
компютър монтиран в очила, не разработва и продукт за целодневна употреба 
както са Google Glass. Идеята е да очилата да се използват като технологичен 
аксесоар, който евентуално да обогати преживяването на зрители по време на 
концерти, спортни събития и други подобни масови мероприятия. Навигацията 
се извършва с безжичен аксесоар, подобен на пръстен, макар още да не е 
оповестено как точно работи той.  
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Според замисъла, очилата на Microsoft ще дават възможност на тях да се 
изписва допълнителна текстова информация, а през вградените слушалки – да 
се транслира и подходящо аудио съдържание. 

 

Мicrosoft има подадена патентна заявка, в която подробно описва 
продукта. Но за момента не са представили готово устройство. 

 

• Apple - iGlasses 

Apple също излезе със своя версия на устройство, което един 
денможедасе превърне вудобена за носеневерсиянаIPAD:очила, които 
показватприложения,видео,изображения,инаслагваненаинформация засвета 
около насв реално време. 
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AppleiGlassesще проектиратцялата тази информациядиректнов очитена 
потребителяс помощта наLCDпроектори.  AppleiGlass няма да имат прожектор 
точно пред вашите очи – той ще бъще ситуиран отстрани на очилата, насочен 
съм стъклото на очилата. Apple версията за интернет очила показва  метод, при 
койтоизображениетопреминава презспециално стъкло, зада бъде „видяно” от 
потребителя. Тована теория,ще осигуриилюзията запълно потапянеи 
реалистичност. 

iGlassще разполага с два главидисплея. Apple казва, че двойните 
проектори ще осигурият, по-добра визуализация и ще се избегне възможен 
дефект при движение , тъй като ще се използвастереоскопиченапроекция. 
Също така ще се подобри полето на видимост при използване на очилата, 
както и самото изображение. 

 

 

 

• Vuzixи техния аналог Smart Glasses M100 

Устройството ще представлява "монокъл" с дисплей, който ще има 
връзка с комуникационна система за свтрзване с данни от смартфон и „Облак”. 
Текстови съобщения, видео, имейли, музикаи всичко останало, което имат като 
приложения смартфоните ще бъде достъпно до притежателите на „умните” 
очила чрез уаерлес връзка. Изобретението на Vuzix ще предоставя портативна 
визуална връзка с „Облак”.Информацията ще се проектира на дисплей, който 
ще има камера, мощен процесор, а операционната система ще е Андроид. 
Очилата ще могат да функционират в синхрон със смартфон за използване на 
различни приложения.  

Като хендсфри аксесоар „умните” очила ще позволяват не само да се 
отгговаря на обаждания чрез визуализиране на телефонния указател, те ще 
дават възможност за четене на съобщения, имейли, да се визуализира 
навигация, да се правят видео записи и други. 
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• Olympusи продуктът им MEG4.0 

 

 

 Olympus подготвят пускането на продукт, който представлява 
просособление прикачащо се към дясната дръжка на обикновени очила. 
Приставката осигурява виртуален дисплейс резлюция 32x240 точки и яркост, 
която според Olympus е достатъчно висока за да може устройството да се 
използва и при ярка слънчева светлина. MEG4.0 се включва към таблет или 
смартфон посредством Bluetooth връзка, чрез която се осъществява 
взаимодействието и управлението на устройството. То тежи 30 грама, снабдено 
е с вграден акселометър, с чиято помощ може да се определи наклона и 
завъртането на главата на потребителя.  

 

 



25 
 

 

• Epson - Moverio BT-100 

Очилата Epson Moverio BT-100 са оборудвани с микро проектор, който 
възпроизвежда изображение за всяко от очите с резолюция 960x540, върху 
мобилния ултра тънък дисплей, като са предвидени и слушалки, осигуряващи 
обемен звук във формат Dolby Mobile. Това осигурява картина, аналогична на 
тази от 80-инчов екран поставен на разстояние 5 метра. Това обаче не 
изключва възможността през очилата да се вижда и заобикалящата среда, тъй 
като прожекционният дисплей е прозрачен. 

„Умните” очилата на Epson се включват и към портативно устройство, 
работещо под ОС Android 2.2, чрез което се осъществява изборът на 
съдържание за гледане или сърфирането в Интернет. Устройството поддържа 
Wi-Fi връзка. 
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8. Рискове, пред които е изправен проекта „NetGlasses”: 

 

• Гласови команди – може очилата да не възприемат правилно командата и 
да извършват функции, които не са по желание на потребителя. 

• Управление с  детектори – може да засича различни предмети, които не 
трябва. 

• Личната неприкосновеност може да бъде проблем при използването на 
очилата. Причината е, че докато камерата дигитализира заобикалящата 
среда, собственикът може да наруши правото на околните да не бъдат 
заснемани без тяхно разрешение. 

• Наличие на вируси.   
• Специализираният професионален интерфейс може да се окаже прекалено 

скъп за да бъде закупуван от държавните институции. При евентуално 
съкръщаване на бюджета да се спести от модернизация на практиката при 
държавните профеции (лекари, полицаи). Същото важи и за частният 
сектор. 

• Голямата конкуренция – ако големите компании с изграден имидж пуснат 
продуктите си на цена подобна на тази на NetGlasses, има риск да загубим 
клиентите си.  

• Нелоялна конкуренция – би могла да срине имиджа на NetGlasses. 
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9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Необходимостта от технологии и използване на интернет, навсякъде и по 

всяко време расте с всеки изминал ден. Създаването и/или инвестирането в 
продукт, който да диктува еволюцията и разпространението на интернет 
технологиите е от особенна важност. Развитието на информационните 
технологии е един процес, чиято важност за човечеството расте постоянно. 

Интернет очилата са инвестиционен проект ориентиран към бъдещето 
развитие и разпространение на технологиите. Пускането на продукта и 
неговото разпространение ще бъде достатъчно конкурентно на останалите 
фирми, които ще се появят на пазара с подобен продукт. Интересът към 
иновацията гарантирано ще деносе печалби на компанията и ще спомогне за 
усъвършенстване на човека. 

Осигуряването на подобрения и иновации в технологиите е един 
целеустремен стратегически процес, който цели както да задоволи 
потребителските нужди и желания, така и да осигури конкурентно предемство 
на организацията  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 

1. Dr. Michio Kaku,“The World in 2030: How Science will Affect Computers, 
Medicine, Jobs, Our Lifestyles and the Wealth of our Nations”, October 28, 2009, 
http://futurepredictions.com/category/people/ 

2. Капитал, Google разработва очилата на бъдещето, 
22.02.2012г.http://www.capital.bg/biznes/tehnologii_i_nauka/2012/02/22/1772230_go
ogle_razrabotva_ochilata_na_budeshteto/ 

3. Radar.bg, Google articles, 06.2012, http://radar.bg/bg/2012-06-
28/article/1382365_Google_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%8
2%D0%B0%D0%B2%D0%B8_%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D
1%81_%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0
_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%B8%D
0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5.html 

4. PC WORLD, Появи се пореден конкурент на Google Project Glass, 
06.11.2012, 
http://pcworld.bg/20341_poyavi_se_poreden_konkurent_na_google_project_glass&r
ef=cat  

5. PC WORLD, Собствени очила за добавена реалност разработва и 
Microsoft?, 26.11.2012, 
http://pcworld.bg/20392_sobstveni_ochila_za_dobavena_realnost_razrabotva_i_micr
osoft&ref=cat  

6. PC WORLD, Очертава се още един конкурент на Google Project Glass - 
Olympus MEG4.0, 06.06.2012, 
http://pcworld.bg/19799_ochertava_se_oshte_edin_konkurent_na_google_project_gl
ass__olympus_meg40%20-  

7.  PC WORLD, Появи се пореден конкурент на Google Project Glass, 
15.11.2012, 
http://pcworld.bg/20341_poyavi_se_poreden_konkurent_na_google_project_glass 

8. Капитал, Microsoft също работи по очила с добавена реалност, 
24.11.2012г., http://hicomm.bg/hi-tech/microsoft-syshto-raboti-po-ochila-s-dobavena-
realnost.html  

9. Vuzix, Intelligent Hands-Free Display for Smartphones, 2012, 
http://www.vuzix.com/consumer/products_m100.html  

10. CIO, Gartner: 15 прогнози за ИТ през следващите 3 години, 2012, 
http://cio.bg/4338_gartner_15_prognozi_za_it_prez_sledvashtite_3_godini  

11.  MMS, Контекстна реклама,  http://www.mms-bg.com/context.php 

12. NASA, Colloquium: Look at the World Through Revolutionary Lenses, 2010, 
http://www.nasa.gov/centers/langley/news/researchernews/rn_parvizcolloquium.html  



29 
 

13. TEDYouth, Conferences Event, 2012, http://new.livestream.com/tedyouth/en  

14. Economy.bg, Българите прекарват най-много часове в Интернет, 
17.06.2012,  http://www.economy.bg/home/view/4351/Bylgarite-prekarvat-naj-
mnogo-chasove-v-Internet  

15. Маркетинг за търсещите машини в електронната търговия, 2012, 
http://krymka.wordpress.com/2011/08/17/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1
%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-
%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4-
%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%
80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BE/  

16. BusinessInsider, Google's Glasses Are Available For Developers And Cost 
$1,500, 2012, http://www.businessinsider.com/get-your-hands-on-google-glass-for-
the-low-price-of-1500-2012-6#ixzz2IVrihA9  

 

 

 

ВИДЕО МАТЕРИАЛ 

1.Youtube, Google Glasses Project, 2012, 
http://www.youtube.com/watch?v=JSnB06um5r4 

2. Youtube, Project Glass: Skydiving Demo at Google I/O 2012, 2012, 
http://www.youtube.com/watch?v=uh-liQDE3cM&feature=player_embedded   

 
 


