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Dzięki oflagowaniu niebezpiecznych
miejsc udało ci się zachować ostrożność
i ominąć korki. Wszystko bez spoglądania na leżący obok telefon. Nie musisz
szukać adresu - cyfrowo podświetlony
budynek to miejsce docelowe.
W muzeum widzisz w swoim smartfonie opisy eksponatów. W czasie wolnym
inteligentne okulary prowadzą cię krok
po kroku podczas kursu rysunku. Dzięki nim, spacerując po starówce, możesz
sprawdzać menu pobliskich restauracji.
Na kamerze w smartfonie sprawdzasz
czy t-shirt będzie pasował zanim go
kupisz. Podobnie jest z nową fryzurą
czy modelem sofy do twojego salonu.
Kierujesz tablet na gwieździste niebo widzisz podpisane planety i konstelacje.
Świat wirtualny i realny przenikają przez
siebie dziś bardziej niż kiedykolwiek
wcześniej. Technologiczny postęp pozwala w czasie rzeczywistym na wykorzystywanie niedostępnych dotychczas od ręki informacji o otaczającym
nas środowisku. Dzięki urządzeniom
mobilnym jesteśmy świadkami łączenia świata fizycznego i wirtualnego.
To co mogliśmy dotychczas tylko zo-

baczyć jest dziś jednocześnie cyfrowo
wzbogacane, tworząc zupełnie nową
jakość.
Rzeczywistość rozszerzona (augmented reality, AR) już od dawna nie jest
przepowiednią przyszłości. Ta rewolucja
dzieje się na naszych oczach. A wszystko jeszcze przed nami...

Przyszłość wyceniana
na 100 miliardów USD
do 2020 r.
Taką wartość globalnego rynku Augmented Reality (AR) szacowała firma
badawcza ABI w badaniu z 2015 r. Jednak już dziś okazuje się, że te dane mogą
być mocno zaniżone. Dynamika wzrostu
w tym segmencie rynku jest ogromna.
Według AngelList w styczniu 2017 r.
zarejestrowanych było 737 startupów
z branży AR. Do listopada tego samego
roku liczba wzrosła do 1 261. To o ponad
70% w ciągu 9 miesięcy. Jak to wygląda
w najbliższej perspektywie?
Przedstawia to wykres poniżej:
250

Wartosc rynku w miliardach dolarów

Siedzisz za kółkiem.
Przednia szyba twojego
samochodu to jednocześnie
interaktywny ekran.
Po drodze widzisz dokładne
wskazówki, gdzie skręcić,
a system sam rozpoznaje
pogodę i znaki drogowe.
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AR

Które branże
zainwestują
najwięcej?
Możliwości zastosowania AR w biznesie są nieograniczone. Jest ich tyle co aspektów naszego życia. Jakie jednak są przewidywania ekspertów na najbliższą przyszłość?

2017
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MOTORYZACJA

w segmencie
gier i rozrywki
rozwija się
w ogromnym
tempie. Jednak
inne branże
pędzą do
przodu jeszcze
szybciej. Najprężniejsze to:
branża
motoryzacyjna,

TECHNOLOGIE
TELEINFORMATYCZNE
I MEDIA
MEDYCYNA

technologie
informacyjne
oraz media,
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Procent kadry zarządzającej w każdej z branż inwestujących w AR,
a procent przewidujących znaczne inwestycje w ciągu trzech lat.
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To przewidywane kierunki najpotężniejszego rozwoju dla AR w najbliższym czasie.

USŁUGI SERWISOWE

Instrukcje obsługi i serwis,
inspekcje, zdalne wskazówki
ekspertów, samoobsługa klienta

PRODUKCJA

Kontrola jakości, instrukcje
montażu, pulpity sterownicze

SPRZEDAŻ I MARKETING

Prezentacje produktów i ich demo,
reklama rozszerzona, optymalizacja
powierzchni handlowej

USŁUGI
PROJEKTOWE
I GRAFICZNE

Inżynieria zespołowa, rewizje
prototypów cyfrowych

OPERACJE

Wyświetlacze typu head-up,
cyfrowe sterowanie produktami,
rozszerzone instrukcje obsługi

SZKOLENIA

Szkolenia zawodowe w zakresie
bezpieczeństwa, ochrony,
coaching

POZOSTAŁE

Wskazówki i wsparcie
chirurgiczne, zapewnienie
jakości w budownictwie
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Procent ankietowanych programistów tworzących doświadczenia AR
w poszczególnych kategoriach użytkowania.

Eksperci przekonują, że trend ten z pewnością się zmieni wraz z upowszechnieniem technologii i zmniejszeniu kosztów zarówno urządzeń, jak i software’u. Według
Accenture w 2025 r. rynek gier wykorzystujących AR może wynieść nawet

12 miliardów dolarów.
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Gdzie
jesteśmy
dzisiaj?
Jedną nogą stoimy na rzeczach materialnych, drugą jednak stąpamy po nieograniczonych możliwościach świata
wirtualnego. Nie ma wątpliwości, że to
połączenie jest nieuniknione.
Kiedy Nintendo w 2016 r. wypuściło
Pokémon Go, akcje przedsiębiorstwa
wzrosły o 23%. Tylko w pierwszym mie-

siącu gra przyniosła firmie aż 200 milionów dolarów przychodu. Co lepiej odpowie na pytanie biznesu “czy warto?”.
Dzisiaj może wydawać się, że nie każda
firma potrzebuje AR. Jednak już wkrótce
się to zmieni.
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Augmented
Reality
dla firm
Jak wygląda rzeczywistość rozszerzona w praktyce dzisiaj? Najciekawsze
zastosowania AR to imponująca lista
przykładów.

Design

Projektanci Forda wykorzystują AR
przy tworzeniu i modyfikowaniu modeli
samochodów. Dzięki Microsoft HoloLens designerzy widzą bezpośrednio
na prawdziwym aucie, jak wyglądałyby zmiany bryły lub detali pojazdu.
Wystarczy wyobrazić sobie, jak sprawnie przebiega ich praca przy liftingu
starszych modeli.

Produkcja
Operatorzy maszyn z firmy Wemo przy
procesach produkcyjnych także wykorzystują HoloLens. Mogą gestami sterować linią produkcyjną, co minimalizuje
prawdopodobieństwo wypadku przy
pracy i pozwala na zarządzanie kilkoma
procesami jednocześnie.

Medycyna
Studenci kliniki Case Western Reserve
University w Cleveland wykorzystują inteligentne okulary do nauki zabiegów chirurgicznych. Innym przykładem może być aplikacja Accuvein.

To skaner, dzięki któremu przed pobieraniem krwi pielęgniarka znajdzie żyłę
nawet 3,5 razy szybciej niż dotychczas.
Co więcej, ryzyko nietrafienia spada aż
o 40%!

Turystyka
Prognozowane zyski z rozszerzonej
i wirtualnej rzeczywistości w tej branży
do 2025 r. to ponad 4 miliardy dolarów.
Przykładem dzisiaj może być aplikacja
eTips. Jest ona interaktywnym przewodnikiem korzystającym z GPS i rekomendacji na żywo - od restauracji po
najlepsze punkty widokowe. AR w turystyce to także edukacyjne wycieczki
bez wychodzenia z domu. Dzięki Google
Expeditions zwiedzisz odległe miejsca,
a w wielu muzeach i galeriach spotkasz
“rozszerzone” wystawy. Ciekawym przykładem może pochwalić się Narodowe
Muzeum w Singapurze. Dzięki smartfonom oglądający wystawę “Historia lasu”
mogli pośród chaszczy szukać ukrytych
roślin i zwierząt.

Motoryzacja
Wspomniane na początku ekrany inteligentnego samochodu są już często
dostępne we wbudowanych systemach
Head-Up Display (m.in. Audi czy Mercedes), a także u mniejszych dostawców
jako oddzielne urządzenia. Znany od
lat asystent parkowania to przykład AR
opartego na lokalizacji, o czym bardziej
szczegółowo później. Zaletą nowych
technologii jest nie tylko wzbogacanie widocznych elementów o dodatkowe informacje. Wspomniane systemy
widzą także to, czego my nie bylibyśmy
w stanie zobaczyć. Przykładowo, system Night Vision Audi rozpozna pieszego w nocy nawet z odległości ponad 150
metrów.
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Nieruchomości
To przede wszystkim interaktywne spacery po mieszkaniach, domach i lokalach w 3D. Jednak nie tylko. Realar Estate Places pozwala stworzyć symulację
tego, jak będzie wyglądał dom (wraz
z wnętrzem!) na konkretnej działce, biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu
i stopień nasłonecznienia.

Sprzedaż
Kto jednak mieszka w surowo wykończonym domu? Czy wiesz, że aż 51%
konsumentów zrezygnowało ze zmian
w swoim domu tylko dlatego, że nie
mogli sobie wyobrazić ostatecznego efektu? Na “ratunek” przyszła Ikea
z pomysłem IKEA Place App. Dzięki niej,
z dokładnością pomiarów do 98%, możesz sprawdzić, jak meble szwedzkiego
giganta będą wyglądały we wnętrzu
twojego domu.

lustra AR pochwaliła się też firma
Timberland w jednej z warszawskich galerii handlowych, już w 2014 r.

Logistyka
DHL, w niektórych swoich magazynach,
już dziś wykorzystuje gogle AR, żeby
szybciej lokalizować paczki. Logistyczny
potentat potwierdza, że zdecydowanie
poprawia to efektywność pracowników
i wpływa na realne wzrosty ROI firmy.
Zastosowanie AR w tej branży to także
lepsze planowanie układu magazynu.

Aplikacje pozwalają w łatwy
sposób maksymalizować
dostępną powierzchnię
w stosunku do stanu
magazynowego.
Poza tym mogą być bardzo pomocne
zarówno przy załadunku/rozładunku
towarów, których lista może zmienić
się w każdej chwili, a także przy przesyłkach międzynarodowych, w których
zeskanowane paczki będą automatycznie rozpoznawane w zakresie spełniania
norm i regulacji. Stałe wsparcie techniczne i szkolenia dla pracowników magazynowych to także bardzo ważny kierunek rozwoju AR w logistyce.

Wykorzystanie geolokalizacji przy promocji produktów to coś, z czym prawdopodobnie wszyscy mieliśmy do
czynienia. Dziś należy do tego dodać cyfrowe lustra, dzięki którym przymierzysz
ubrania czy buty. Znana firma kosmetyczna Maybelline oferuje „wirtualne”
lakiery do paznokci. Możesz sprawdzić
aż 40 ich kolorów na sobie i ani razu nie
użyć zmywacza! Ciekawym przykładem

Konserwacje i naprawy
To jedne z największych przemysłowych
przykładów zastosowania AR. Silniki
samochodów, maszyny produkcyjne,
zaawansowany sprzęt diagnostyczny
- w wielu przypadkach personel zajmujący się ich naprawą i konserwacją używa zestawów słuchawkowych lub gogli
AR. Pozwala to dostarczać na miejscu
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niezbędnych informacji i sugerować potencjalne poprawki. Eksperci są zdania,
że w tej dziedzinie rynek rozszerzonej
rzeczywistości będzie się szczególnie
umacniał w miarę postępu koncepcji
Internet of Things (IoT).

Rozrywka

Firmy ze świata rozrywki
dawno zauważyły, że AR
to świetne rozwiązanie do
budowania głębszych więzi
z publicznością.

Jej podstawą od zawsze była więź
między klientem a marką. Budowanie
silnych relacji z brandami jest coraz
łatwiejsze dzięki AR. Czytelnicy książek
i widzowie filmów często śledzą losy
postaci z gier, książek czy filmów.
Nierzadko nawet się z nimi utożsamiają. Nie ma się co dziwić, że bohaterowie
trafiają do różnych środków przekazu.
Ilu jest fanów prozy Sapkowskiego, którzy nie zagrali w kultową grę? Ilu z nich
nie obejrzy nadchodzącej produkcji
Netflixa? Przywiązanie do ulubionych
postaci potrafi trwać latami. Firmy ze
świata rozrywki dawno zauważyły, że
AR to świetne rozwiązanie do budowania głębszych więzi z publicznością. Czy
można podać bardziej ikoniczny przykład niż Pokemon Go? Chyba nie.

Media
Szczególnie telewizja, a najbardziej
- kanały sportowe upodobały sobie
w zastosowaniu AR dzisiaj. Pokazywanie
strategii, uczestników i symulacje wydarzeń są już praktycznie na porządku
dziennym w transmisjach z wydarzeń
sportowych stacji z całego świata.

Media Społecznościowe
Kto z nas nie zna filtrów ze snapchata?
Późniejsze AR Emoji Samsunga i rewelacyjne Memoji Apple to kolejne, rewolucyjne kroki w tym kierunku.
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Historia AR
w pigułce
1957 r.

Sensorama
(Morton Heiling)
Pierwsza koncepcja zastosowania AR w praktyce.
Dzięki tej maszynie widz
odbierał obraz 3D wzbogacony m. in. o zapachy,
kolory i ruch.

1975 r.

Videoplace (Myron Krueger)
Pierwszy interfejs “wirtualnej rzeczywistości”, który
pozwalał użytkownikom na
manipulowanie i interakcję
z wirtualnymi obiektami w
czasie rzeczywistym.

1989 r.

Termin
“rzeczywistość wirtualna”
(Jaron Lainer)

1990 r.

Termin
“rzeczywistość
rozszerzona”
(Thomas P. Caudell)

2000 r.

ARQuaker
Jedna z pierwszych gier
wykorzystujących rzeczywistość rozszerzoną.

2015 r.

Microsoft HoloLens
Pierwsze zestawy gogli/
zestawu słuchawkowego
od Microsoft w tzw. wersji
Development Edition.

1968 r.

Miecz Damoklesa
(Ivan Sutherland)
Pierwsze cyfrowe próby
wzbogacenia rzeczywistości. Prototyp inteligentnych
okularów AR.

lata 80’e

Wearables (Steve Mann)
Prace nad mobilnością
urządzeń do AR.

1988
“Kto wrobił
królika Rogera?”
Film fabularno-animowany, dzięki któremu koncepcja AR
pojawiła się w świecie
kina i rozrywki. Jego
popularność dała
masowemu odbiorcy
przedsmak tego czym
jest AR.

1988 r.

“Kto wrobił królika Rogera?”
(Robert Zemeckis)
Film fabularno-animowany,
dzięki któremu koncepcja
AR pojawiła się w świecie
kina i rozrywki. Jego popularność dała masowemu
odbiorcy przedsmak tego
czym jest AR.

1992 r.

Virtual Fixtures
(laboratorium badawcze
USAF Armstrong kierowane
przez Louisa Rosenberga)
Pierwszy prawidłowo
funkcjonujący
systemem AR.

2003 r.

Google Glass
Przełomowe, inteligentne
okulary od Google.
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Czym jest AR?
Rzeczywistość rozszerzona
a mieszana rzeczywistość
Rzeczywistość rozszerzona
Augmented Reality (AR) jest technologią wykorzystywaną do wzbogacania świata
rzeczywistego, poprzez łączenie niektórych użytecznych elementów wirtualnych
w czasie rzeczywistym. Mogą one być dowolnymi cyfrowymi informacjami
w postaci obrazu, dźwięku, wideo, danymi GPS lub nawet realistycznymi
modelami 3D. Trzy podstawowe cechy charakterystyczne:
1. nakładanie się świata rzeczywistego i cyfrowego,
2. integracja w czasie rzeczywistym,
3. rejestracja i wyrównanie w 3D,
całkowicie definiują założenia rzeczywistości rozszerzonej.

Rzeczywistość wirtualna
Virtual Reality (VR) jest technologią wykorzystywaną
do digitalizacji środowiska świata rzeczywistego w taki
sposób, że użytkownik myśli o sobie, jako o części środowiska wirtualnego. Założeniem jest, aby użytkownik
w tym przypadku stał się całkowicie nieświadomy
swojego prawdziwego otoczenia.
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Wirtualność rozszerzona i IoT
Wirtualność rozszerzona
Augmented Virtuality (AV) to komputerowo generowany, cyfrowy świat, w którym
użytkownik może manipulować wirtualnymi obiektami według własnego wyboru.
Ta specyficzna cecha odróżnia AV zarówno od rzeczywistości rozszerzonej, jak
i całkowicie zanurzonego w świecie cyfrowym, środowiska rzeczywistości wirtualnej.

Internet rzeczy
Internet of Things (IoT) – koncepcja, w której to przedmioty gromadzą, przetwarzają i wymieniają między sobą
dane (za pomocą instalacji elektrycznej inteligentnej
KNX lub sieci komputerowej). Doskonałym przykładem
może być Amazon Go, który jest sklepem, gdzie system
czujników i kamer przesyła informację między sobą.
Obsługa sklepu nie ma kasjerów, a klient nie potrzebuje
nawet wyciągać portfela - jego konto jest automatycznie obciążane po dokonaniu zakupów. IoT to także
koncepcja inteligentnych domow, miast oraz autonomicznych infrastruktów w przestrzeni publicznej.

Mixed reality
Reality

Augumented
Reality

Augumented
Virtuality

Virtual
Reality
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Dwa podejścia
w rzeczywistości
rozszerzonej

ARTag
(2 przykłady)

Marker-based
Czyli rozwiązania oparte na znacznikach.
W świecie realnym muszą najpierw zostać
umieszczone tzw. markery, które, odnalezione
przez oko kamery, są interpretowane przez
aplikację. Najpopularniejszym przykładem
są proste kody QR, a ich jeszcze prostszym
pierwowzorem pewne kody kreskowe.

ARToolkit
(2 przykłady)

Canon
Markers
(2 przykłady)

Video
Tracking

ReacTIVision
3D
Processing

Cyber code
3D Rendering
& Animation

Intersense

Superimpose

Kiedy smartfon z aplikacją rozpoznaje znacznik, skanuje go poprzez aparat fotograficzny
i nakłada na niego cyfrowy obraz (może to być
także obraz 3D lub animowany).

Pierwsze podstawowe
markery (fiducial markers) wykorzystywane
w AR
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Location-based
W tym przypadku mówimy o wykorzystaniu lokalizacji (np. dzięki GPS, żyroskopowi
czy wysokościomierzom). Na jej podstawie kamera smartfona, przez wbudowane
czujniki, rejestruje istotne dane dla konkretnej lokalizacji. Są one następnie nakładane na rzeczywistą scenę, widoczną dla kamery urządzenia. To najczęściej występujące podejście wśród aplikacja AR. Przykładem może być wspomniany asystent
kamery parkowania w samochodach.

AR Engine

Video
Player/Composer

Rendering Engine

GPS/Compass/
Accelerometer
Feed
Virtual Object

Request
Virtual Object

Communication
Layer
Real Scene

Send
Virtual Object

Request
Virtual Object

Web Server

Augumented Reality Scene
Real Scene Superimposed with
digital information.

Technologia, która odpowiada za wszystko
Sprzęt, oprogramowanie i zdalny serwer to trzy główne komponenty potrzebne
do wykorzystania technologii augmented reality.
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Przyjrzyjmy się im bliżej.
Sprzęt
Kluczowymi wymaganiami
w tej kwestii są:
• procesor
• wyświetlacz
• urządzenia wejściowe

Wirtualne obrazy, używane do nakładania się na siebie obrazu rzeczywistego
i wirtualnego, także wymagają specjalnego oprogramowania. W tym przypadku stosuje się między innymi Unity3D,
AutoCad3D, Cinema4D lub StudioMax.
Ponadto, aby doświadczyć rzeczywistości rozszerzonej, użytkownik końcowy musi pobrać aplikację lub wtyczkę
do przeglądarki.

• czujniki
Procesor zapewnia moc obliczeniową,
a wyświetlacz może być monitorem,
urządzeniem przenośnym, okularami
lub wyświetlaczami do noszenia na
głowie (head-mounted display). Urządzeniem wejściowym może być kamera smartfona lub kamery internetowe podłączone do sieci. Czujnikami są
żyroskopy lub akcelerometry czy GPS
urządzenia przenośnego. Może to być
także czujnik podczerwieni. Obecnie
prawie każdy smartfon spełnia wszystkie wymagania sprzętowe potrzebne do
odbierania rzeczywistości rozszerzonej.

Oprogramowanie
Odgrywa ono kluczową rolę w funkcjonowaniu każdego urządzenia dla AR.
Z projektów open-source warto wspomnieć o ARToolKit czy A-frame. W zastosowaniach komercyjnych jest wiele
ciekawych programów. Zaczynając od
zestawów narzędzi dla programistów,
warto wymienić Vuforia Augmented Reality SDK. Mamy też całą masę oprogramowania do konkretnych celów m. in.:
systemy zarządzania treścią AR, programy dla edukacji, gry oraz oprogramowanie do zastosowania w przemyśle. Na
koniec są też kompleksowe rozwiązania
typu end-to-end jak np. Wikitude.

Obecnie prawie każdy
smartfon spełnia wszystkie
wymagania sprzętowe
potrzebne do odbierania
rzeczywistości rozszerzonej.
Serwery
Oprócz osprzętu i oprogramowania,
ważną rolę w przechowywaniu bazy
danych odgrywa serwer WWW lub serwer w chmurze. Na podstawie żądania
otrzymanego od aplikacji AR, obrazy
wirtualne są pobierane z serwera WWW
lub chmury i wysyłane do aplikacji.
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Jak wygląda przykładowy
development?
Gotową aplikację wspierającą rzeczywistość rozszerzoną możemy zbudować
na podstawie “silnika” 3d (np. Unity)
oraz “ramy pojazdu” (np. Vuforia).
Vuforia wykorzystuje komputerową
technologię wizyjną do rozpoznawania
i śledzenia obrazów planarnych (Image Targets) oraz prostych obiektów 3D.
Umożliwia to deweloperom pozycjonowanie i orientację wirtualnych obiektów, takich jak modele 3D i inne media,
w odniesieniu do obrazów świata rzeczywistego.

Wirtualny obiekt śledzi
położenie i orientację
obrazu w czasie rzeczywistym, tak aby perspektywa
widza odpowiadała perspektywie Image Target.
Mamy wtedy wrażenie,

że obiekt wirtualny jest
częścią sceny realnego
świata.
Vuforia zapewnia Application Programming Interfaces (API) dla języków C++,
Java, Objective-C++ oraz .NET poprzez
rozszerzenie silnika gier Unity. Ten software development kit (SDK) wspiera
rozwój natywny dla iOS i Androida. Jednocześnie umożliwia rozwój aplikacji AR
w Unity, które są łatwe do przeniesienia
na obie te platformy. Dzięki niemu aplikacje opracowane przy użyciu Vuforii są
kompatybilne z wieloma urządzeniami
mobilnymi (w tym z iPhonem, iPadem
oraz smartfonami i tabletami z Androidem).
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Rynek hardware
headsety, HMD, gogle AR
Przyszłość branży wearables

Żeby uzmysłowić sobie skalę przeskoku technologicznego, w którym żyjemy
wystarczy zerknąć na wykres przedstawiający sprzedaż headsetów, okularów
oraz gogli AR wraz z tendencją i przewidywaniami na przyszłość:

Przewidywany wzrost ilości zamówień akcesoriów AR (w mln)
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Inteligentne gogle, okulary czy head-mounted display (HMD) to urządzenia
typu czyli wearables (urządzenia ubieralne, komputery ubierane). Są one - wraz
ze smartwatchami i inteligentnymi bransoletkami - urzeczywistnieniem koncepcji
internet of things w praktyce.
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Główne funkcje
inteligentnych okularów
Zbierają one i przetwarzają informacje zarówno
ze źródeł zewnętrznych, jak i wewnętrznych
czujników. Podobnie jak inne wearables, mogą
mieć one sensor aktywności tzw. fitness tracker.
Docelowo producenci chcą, by miały one wszystkie funkcje dostępne w obecnych smartfonach.
Mogą one łączyć się bezprzewodowo za pomocą
wi-fi, bluetooth, czy posiadać własny, mobilny system operacyjny (np. Glass OS).

Google i Microsoft
Zacznijmy od ikony - Google
Glass. Projekt zasadził ziarno
ciekawości zarówno wśród opinii
publicznej, jak i biznesu. Jako
pierwszy stał się rozpoznawalnym symbolem,
w którą stronę w przyszłości pójdą wearables.
Google Glass są przykładem optycznego HMD,
którego premiera odbyła się w 2013 r.
Od początku spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony mediów. Ciężko jednak było uznać
cały projekt za komercyjny sukces. Po odświeżeniu
i wprowadzeniu znaczących zmian, inżynierowie
wrócili z nowoczesnym rozwiązaniem w 2017 r.
Glass, bo tak obecnie się nazywa produkt,
wykorzystywane są między innymi w medycynie
podczas operacji oraz przy terapii dzieci z autyzmem. Największe światowe firmy przemysłowe
i logistyczne (m. in. GE, Samsung, Volkswagen,
DHL) także korzystają z tego rozwiązania
w procesach produkcyjnych oraz przy
zarządzaniu stanem magazynowym.

Glass
bo tak obecnie
się nazywa produkt,
wykorzystywane
są między innymi
w medycynie
podczas operacji
oraz przy terapii
dzieci z autyzmem.

18

Microsoft HoloLens
Na rynek weszły w marcu 2016 r., jednak początki ich R&D wiodą aż do Xbox Kinect
z 2010 r. HoloLens to kolejne urządzenie typu head-mounted display, a jego ceny
zaczynają się od 3000$ do 5000$ w wersji z zastosowaniem przemysłowym.
Zapewniają one bardzo szeroki wachlarz możliwości. Od edukacji przez biznes
po pomoc w specjalistycznych branżach. Główne funkcjonalności?

zdalny asystent

zastosowanie tej opcji znajdziemy często w przemyśle i naprawach

dynamiczne aranżowanie przestrzeni

pozwoli nam zaaranżować przestrzeń dzięki jej dokładnym pomiarom

przedstawianie treści w formie 3D

dzięki nim można stworzyć m. in. prezentacje biznesowe i strategie w niezwykle
interesującej formie

projektowanie

to rozwiązanie dla architektury i designu, w którym wirtualne modele powstają
z zachowaniem perspektywy, rzeczywistej skali i proporcji

Branża ma się dobrze…

… a będzie się miała jeszcze lepiej! Producentów osprzętu AR przybywa
w ogromnym tempie. Oprócz wyżej wymienionych, mamy także rewelacyjne
Vuzix Blade Commercial Edge (w których w końcu nie wyglądasz jak przybysz
z przyszłości), Epson Moverio, DreamGlass, Sony SmartEyeGlass,
czy stylowe Snap Spectacles 2.0.

Co do tego mają
rowery?
Podobnie jak smartwache upodobali sobie biegacze,
pływacy czy entuzjaści pieszych wędrówek, tak inteligentne okulary to atrybut miłośników dwóch kółek.
Nie ma się co dziwić, okulary na rowerze przydają się
nawet bez zaawansowanych funkcji. Od czego jednak
mamy speców od “wzbogacania” rzeczywistości?
Prędkość jazdy, bicie serca, puls to zmienne,
o których możemy dowiedzieć się w czasie
rzeczywistym, nie spuszczając wzroku z trasy.
Wśród zastosowań w tym przypadku trzeba
wspomnieć o Solos i Everysight Raptor.
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Rzeczywistość rozszerzona.
Zrewolucjonizuje przemysł?
AR w firmie produkcyjnej
Cyfrowe miejsce pracy
W przypadku firm produkcyjnych widać,
że rozwój IoT to przyszłość. Celem ma
być stworzenie „inteligentnych systemów”. Pierwszym krokiem ma być
stworzenie inteligentnych narzędzi oraz
maszyn, które są sterowane przez operatorów z ciągłym dostępem do użytecznych danych. A także stworzenie
komunikacji między samymi maszynami i zespołami pracowników.

Aplikacja i inteligentne
okulary
Aplikacja AR wykorzystuje markery
i lokalizację, a dzięki headsetowi wyświetlane są odpowiednie hologramy.
Operator uzyskuje natychmiastowy dostęp do danych, co zapewnia znaczny
wzrost wydajności zarówno przy obsłudze, jak i konserwacji. Co to właściwie
znaczy? To natychmiastowy dostęp do:
instrukcji,
protokółów konserwacji,
schematów,
instrukcji wymiany narzędzi.
Dzięki temu proces jest mniej podatny
na zakłócenia, a operator może wykonywać kilka zadań bez fizycznego wsparcia z zewnątrz.

Inteligentna obsługa
Operator może dzięki zastosowanym
rozwiązaniom sterować maszynami
z dowolnego miejsca, a także… dane te
można wykorzystać w planowaniu produkcji. To kontrola m. in. czasu, statusu zrealizowanych projektów czy czasu pracy maszyn. Co więcej, kamery
umieszczone wewnątrz maszyny umożliwią podgląd procesu na żywo.

Zdalna pomoc techniczna
To jedna z tych możliwości, o których
potrzebie dowiadujemy się często,
kiedy jest za późno. Wstrzymanie procesu produkcji, przestoje i awarie mogą
być bardzo kosztowne. Dzięki zastosowaniu dokładnych kamer eksperci serwisowi mogą obserwować proces wraz
z operatorem w najbardziej newralgicznych punktach. Rozwiązania i porady
mogą być przekazywane w czasie rzeczywistym.

Konserwacja
Dzięki holograficznej wizualizacji, aplikacje mogą pokazywać, gdzie w maszynie
występują najczęstsze zdarzenia (np.
usterki). Jest to inteligentny, połączony w sieci komputer pokładowy. Oprogramowanie zapewnia również wgląd
w „cykl życia” części i komponentów maszyny. Przyczynia się to do optymalizacji
procesu produkcyjnego.
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Dlaczego
firmy będą
potrzebowały
AR, aby się
rozwijać?
Mieszana rzeczywistość ma
potencjał do zmiany tego,
jak ludzie pracują, komunikują się, odnoszą do siebie
nawzajem i do świata dookoła.
Wraz z rozwojem technologii eksperci
przewidują ogromną ekspansję rynku
AR w przedsiębiorstwach. Należy też
zauważyć, że możliwości mobilnych
urządzeń są coraz większe i bardziej
przystępne cenowo nawet dla indywidualnego odbiorcy.
Z pewnością kanały przekazu informacji wpływają zarówno na adresata,
jak i nadawcę komunikatu. Przestrzeń,
w której wymiana się odbywa, staje
się nowym światem. Nie pozostawia to
nas bez pytań o to, jak będzie wyglądał
świat przyszłości?

Konsultanci biznesowi z obszaru IT
radzą, by przedsiębiorstwa już dziś zaczęły swoje eksperymentowanie z rozwiązaniami z obszaru rzeczywistości
rozszerzonej. Dlaczego teraz? AR to
wciąż nowość i niesamowita szansa dla
tych, którzy chcą inwestować w nowe
technologie. Dynamika rozwoju rynku
“wzbogacania” rzeczywistości nie pozostawia złudzeń.
Możliwości w tej dziedzinie stoją na
mocnej, ugruntowanej pozycji i dają
nadzieję na ogromne korzyści na przestrzeni najbliższych lat.

Szanse czy zagrożenia?
Czy połączenie świata realnego i wirtualnego jest nieuniknione? Wszystko
wskazuje na to, że tak, a na pewno jest
coraz bardziej widoczne w biznesie.
Firmy - ale także instytucje rządowe
i organizacje - widzą w AR przyszłość.
Historia przekazu informacji pokazuje,
jak każdy kolejny krok wynika z poprzednich. Słowo mówione, przekształciło się
w pismo, obrazy w animacje. Podobnie
jest z mediami, które już dawno obrały
sobie za cel interaktywność. Rozszerzona rzeczywistość wydaje się nie być wyjątkiem. Jest zarazem połączeniem, jak
i naturalną konsekwencją rozwoju technologii i przekazu informacji.
Nasuwa się mnóstwo pytań o możliwe
wykorzystanie danych gromadzonych
przez urządzenia, a szczególnie w kwestiach prywatności i bezpieczeństwa
osobistego. Każde z wereables jest tego
przykładem dzisiaj. Tym bardziej będzie
to dotyczyć rejestrujących wszystko co
widzimy inteligentnych okularów. Większość z możliwych zagrożeń pozostanie
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zagadką do czasu, kiedy AR nie zostanie
tak popularnym rozwiązaniem, jak na
przykład dzisiejszy internet mobilny.

Czy przedsiębiorcy
powinni zaryzykować?
Do tej pory przeznaczono ogromne
środki na rozwój badań z zakresu AR.
Mało kto nie chce ich wykorzystać
w przyszłości. Tym bardziej, że kierunek
zmian jest wśród ekspertów uznawany
za oczywisty.

Podobnie jest z takimi kwestiami, jak
np. szkolenia i poprawa bezpieczeństwa
pracy w zakładach produkcyjnych. Właściwie w każdym z przemysłowych zastosowań rzeczywistości rozszerzonej
widać zalety. Usprawniają one procesy,
minimalizują ryzyko niepowodzeń czy
przestojów. Jednak, co najważniejsze,
wpływają na poprawę warunków pracy
i otwierają nieskończone możliwości
rozwoju przedsiębiorstw.

Jakie korzyści dla biznesu płyną z AR?
W aspekcie m. in. edukacji i medycyny
ciężko znaleźć wady tego podejścia.

Warto. Na pewno
Do czasu spopularyzowania rzeczywistości
rozszerzonej, czyli momentu, w którym będzie
nieodłącznym elementem naszego codziennego życia, AR wciąż będzie w początkowym
etapie rozwoju. Tak jest obecnie, a to otwiera
mnóstwo szans oraz możliwości dla firm
i organizacji dzisiaj. Wprowadzenie rozwiązań
z zakresu AR to prawie pewny krok w ich
rozwoju. Krok w przyszłość, dzięki któremu
pozwoli im wyprzedzić konkurencję
w krótkiej perspektywie czasu.
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Rozszerzona rzeczywistość (augmented reality, AR)

technologia wykorzystywana do wzbogacania świata rzeczywistego poprzez
łączenie niektórych użytecznych elementów wirtualnych w czasie rzeczywistym.

Wirtualność rozszerzona (augmented virtuality, AV)

komputerowo generowany, cyfrowy świat, w którym użytkownik
może manipulować wirtualnymi obiektami według własnego wyboru.

Wirtualna rzeczywistość (virtual reality, VR)

technologia wykorzystywaną do digitalizacji środowiska świata rzeczywistego
w taki sposób, że użytkownik myśli o sobie, jako o części środowiska wirtualnego

Internet of Things (IoT)

koncepcja, w której to przedmioty gromadzą, przetwarzają i wymieniają
między sobą dane (za pomocą instalacji elektrycznej inteligentnej KNX lub
sieci komputerowej).

ARToolKit

otwarta biblioteka śledzenia do tworzenia aplikacji Augmented Reality (AR),
które nakładają wirtualne obrazy na rzeczywisty świat.

Vuforia

zestaw SDK (ang. augmented reality development kit) dla urządzeń mobilnych,
który umożliwia tworzenie aplikacji typu augmented reality.

Unity3D

zintegrowane środowisko do tworzenia trójwymiarowych oraz dwuwymiarowych
gier komputerowych lub innych materiałów interaktywnych, takich jak wizualizacje
czy animacje.

Wearables (urządzenia ubieralne, komputery ubierane)

stanowią jeden z przykładów implementacji Internetu Rzeczy, ponieważ
są częścią sieci obiektów fizycznych wyposażonych w elektronikę, czujniki
oraz oprogramowanie, za pomocą których zdolne są łączyć się pomiędzy sobą,
producentem i innymi użytkownikami bez potrzeby ingerencji człowieka.

Head Mounted Display (HMD)

przenośne wyświetlacze zakładane na głowę i umożliwiające obsługę
stereoskopowych obrazów 3D generowanych przez komputer.
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O NAS

pomaga firmom wdrażać rozwiązania mobilne.
Tworzymy zespół zapalonych pasjonatów wspierających na co dzień
firmy w ich rozwoju. Skupiamy się na łączeniu nowoczesnych technologii tj. machine learning, augmented reality, data science z natywnymi
systemami operacyjnymi Android i iOS. Dzięki temu od 2013 r. nasze
aplikacje spełniają wymagania najbardziej wymagających klientów.
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BEZPIECZEŃSTWO
Zabezpieczamy zarówno kod źródłowy oraz jakość wdrożeń.
Zabezpieczamy Twoją przyszłość!

SPOKÓJ
Nieważne czy stoisz przed stworzeniem pierwszej aplikacji czy
kolejnej. Usiądź wygodnie i zaufaj specjalistom. Zaufaj nam!

SATYSFAKCJA
W ramach projektu oferujemy pasjonującą podróż po świecie
nowych technologii z zespołem pełnym kreatywnych pomysłów!
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