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Во последно време можеме да се

согледа дека големото внимание што беше

насочено кон виртуелната реалност се пренасочува кон проширената реалност. Тоа значи
сè повеќе нови, но и веќе постојни компании што се фокусираат на хардверски или
софтверски решенија во однос на проширената реалност.
Од досегашните решенија, најголем дел беа од научен карактер или ѝ се нудеа на
бизнис-заедницата за производство или, пак, на воената индустрија и слично. Развојот на
паметните телефони и на компонентите што ги содржат овозможи нови иновативни
начини за примена на проширената реалност кај секојдневните корисници.
Постојат повеќе категории во кои може да се примени проширената реалност, како
што се: прикажување на дополнителни информации, визуализација на продукти, забава,
маркетинг, воена примена, медицина, индустриски дизајн, туризам, образование.
Најголемата примена кај крајните корисници може да се најде во игри или во
различни филтри и ефекти како дел од апликациите за социјалните мрежи.
Истражувањето во оваа теза ги опфаќа достапните хардверски и софтверски
решенија со цел избор на соодветната комбинација за развој на платформа за временско
истражување на просторот.
Достапни се неколку апликации од таков карактер што најчесто имаат ограничени
податоци за еден или за неколку објекти. Целта е да се изработи платформа која е
достапна на што поголем број уреди и нуди можност за додавање различни
мултимедиумски искуства и за менаџирање со нив. Тоа подразбира приказ на: текст,
слика, видео, звук или 3D-модел од објект, со што би се прикажало како објектот изгледал
во различни периоди од минатото или како може да изгледа во иднина.
Платформата опфаќа апликација за мобилен телефон преку која се прикажуваат
мултимедиумските содржини и сервер наменет за чување, менаџирање, филтрирање и
доставување на содржините до апликацијата за мобилен телефон. Во целиот процес на
изработка, фокусот беше поставен на што поголема автоматизација на процесите за да се
добие систем што може да се користи без посебни технички предзнаења.
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СТУДЕНТСКИ ПОСЕТИ
Во период од 07.05.2018 до 11.05.2018 година остварен е студентски престој во
Барселона, Шпанија во Universitat Autonoma de Barcelona. За време на посетата е одржан
состанок на кој се објаснети сите детали околу агендата за мобилност и е организирана
ориентациона тура низ универзитетот. Остварени се состаноци со колегите докторанти со
кои се споделени искуства и знаење. Во рамките на посетата се користеа ресурсите со кои
располага библиотеката како и другите ресурси на Универзитетот. За време на посетата се
работеше на прибирање на академски трудови потребни за докторскиот труд.

ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО
Со воведувањето на уред поставен на главата кој содржи тридимензионален екран
што прикажува слика од различна перспектива, во зависност од движењето на корисникот,
од Ivan Sutherland, во 1968 година започнува примената на проширената реалност.
Проширената

реалност

има

сестрана

примена:

прикажување

на

дополнителни

информации, визуелизација на продукти, забава, маркетинг, воена примена, медицина,
индустриски дизајн, туризам, образование. Заради тоа, проширената реалност е постојано
предмет на истражување, а примената на проширената реалност за временско
истражување на просторот е предмет на истражување и на оваа докторска дисертација.
Истражувањето во оваа докторска дисертација ги опфаќа: теоретските основи за
проширената реалност, хардверот и софтверот неопходни за примена на проширената
реалност, како и изработката на апликација за примена на проширената реалност за
временско истражување на просторот.
Според општоприфатената дефиниција од Azuma, системот на проширена реалност
ги комбинира реалното и виртуелното, овозможува интерактивност во реално време и
овозможува движење во 3D.
Разликите помеѓу проширената реалност и виртуелната реалност, што се дел од
мешаната реалност се дефинирани со што на едниот крај е реалната околина, а на другиот
крај е виртуелната околина во која целата околина е синтетичка (компјутерски
генерирана). Проширената реалност е нешто помеѓу: комбинација од реални и
компјутерски генерирани објекти.
Главната разлика помеѓу виртуелната реалност и проширената реалност се состои
во тоа што виртуелната реалност е синтетичка околина што е компјутерски генерирана
симулација или повторно создавање на реалноста во која го вметнува корисникот.
Ефектот го постигнува со стимулација на сетилата за вид и звук, со што корисникот
добива чувство дека се наоѓа во симулираната реалност. Од друга страна, проширената
реалност има за цел да ја препознае околината и во исто време да поставува нови слоеви
од информации и графички објекти врз постојната реалност. Виртуелната и проширената
реалност може заедно за функционираат, а тогаш станува збор за мешана реалност (mixed
reality).

На почетокот, искуството со проширена реалност подразбираше корисник кој беше
сместен на фиксна локација, со уред поставен врз неговата глава (HMD – Head Mounted
Display). Со самиот хардверски напредок, следната фаза вклучуваше компјутери што
корисниците ги носеа на грб, но повторно во комбинација со HMD- уред. Потребата од
компјутер повторно се засноваше на малата моќ на процесирање на преносните уреди
достапни во тој период. Потребата од HMD-уред се елиминираше со појавата на
преносните компјутери во форма на таблет-компјутер и UMPC (Ultra Mobile Personal
Computer).
Рапидниот напредок во развојот на мобилните телефони придонесе корисниците да
имаат мобилен телефон што има повисока резолуција од нивниот телевизор, побрз 4Gинтернет од нивниот кабелски или DSL-интернет, а поради напредокот во технологијата
на камерите во мобилните телефони речиси и да се отфрлени од употреба Point & Shoot
дигиталните камери. Затоа е сосема логична актуелната состојба во која проширената
реалност најчесто подразбира мобилен телефон чиишто сензори (GPS, камера,
акцелерометар, жироскоп, магнетометар) се користат за препознавање на околината на
корисникот. Податоците се испраќаат до сервер кој ги обработува и испраќа објект во
форма на: текст, слика, видео, линк, звук или 3D-објект, кој, пак, се прикажува на екранот
на мобилниот телефон.
Напредокот на мобилните уреди што поддржуваат проширена реалност овозможи
нивно користење за истражување на просторот на местото на настанот. Тоа подразбира
добивање текстуални и визуелни (2D и 3D) информации за локацијата на која се наоѓаме
или за одреден објект што е предмет на нашето истражување. Тие информации може да
бидат за минатото на објектот/локацијата (како изгледал, за што се користел, историски
податоци итн.), за сегашноста (што е овој објект, за што се користи, што има внатре итн.)
и за иднината (што е предвидено да се гради на локацијата, како ќе изгледа објектот и сл.).
Досега се објавени повеќе истражувања и апликации кои се занимаваат со
користење на проширената реалност за прикажување на минатото на одредена локација.
Тие овозможуваат прикажување на историски настани и археолошки информации и
презентација на културно-историското наследство, што се поврзани со одредена локација.
Но мал дел од нив се фокусираат на временскиот аспект.

Во рамките на оваа докторска дисертација, покрај теоретските основи за
проширената реалност, се истражува и развива систем кој содржи повеќе временски
точки со информации за одреден објект, со што корисникот би можел да го разгледува
истиот објект во различни периоди. Ваквата функционалност на системот, покрај
можноста за истражување на минатото на објектите, би ни овозможила и преглед на идни
решенија за изгледот на објектот, со што системот би бил особено погоден во ситуации
кога имаме реконструкција на одредени објекти. Во таков случај, корисниците би можеле
да ги истражат минатите форми на објектот, како и идниот изглед пред завршувањето на
изградбата.
Главна цел на истражувањето

Главната цел на истражувањето во оваа докторска дисертација е проучување на
можностите кои ги нуди денешната достапна комбинација од хардвер и софтвер за широка
примена, од аспект на решение за проширена реалност со кое ќе може да се изврши
временско истражување на просторот.
Да биде дизајниран и развиен систем со кој може реалната околина да се
проширува со додавање: текст, линкови, фотографии, цртежи, видеа, 3D-модели и сл.
Системот да ја препознава локацијата на која се наоѓаме или објектот што го гледаме со
помош на камерата од мобилен телефон или од друг паметен уред и моменталниот изглед
на локацијата или на објектот го прошири со дополнителни текстуални и визуелни
податоци поврзани со локацијата/објектот. На пример, историски текстуални и
мултимедиумски податоци за различни временски периоди, но и податоци за
предвидената иднина – како е предвидено да изгледа локацијата/објектот во иднина (3Dмодели или рендери од архитектонски проекти). Вметнувањето на проширените податоци
да биде без користење маркери, како што е тековно вообичаено кај ваков тип апликации.
За постигнување на оваа цел, развој на апликација за проширена реалност без користење
маркери, се истражи лоцирањето со помош на ГПС на паметен телефон во комбинација со
неговите сензори. Момент со голема важност е препознавањето на средината кон која е
насочена камерата од паметниот телефон, како и правилното позиционирање на објектите
од проширената реалност во видното поле на корисникот.

Специфични цели на истражувањето

Специфичните целите на истражувањето на оваа дисертацијата се:
1. Дизајн на систем за проширена реалност.
2. Проучување техники за лоцирање и филтрирање на содржината врз основа на
локацијата.
3. Проучување техники и развој на методологија за препознавање на околината без
користење маркери.
4. Развој на методологија за визуелизација на виртуелни објекти во видното поле без
користење маркери.
5. Развој на техника за интеракција во проширената реалност со менување на димензијата
време.
Краен резултат од истражувањето во дисертацијата е

развој на целосно

функционална мобилна апликација заснована врз принципите наведени во специфичните
цели. Апликацијата е од отворен тип и може да се надградува со содржини од нејзините
корисници.
За остварување на главната и специфичните цели на истражувањето, најпрво се
разгледаа различните начини на примена на проширената реалност, досегашните
истражувања, достапните апликации, како и достапните хардверски и софтверски
решенија. Со анализата на достапните апликации се заклучува дека се ограничени од
аспект на објектите што може да се истражат или од самиот тип содржина што може да се
прикаже.
Анализата на достапните хардверски решенија, како што се: Glass, Tango,
HoloLens, Meta, ODG и на решенијата достапни во иднина, како: Avegant и MagicLeap,
покажува дека секое од овие решенија има свои јаки и слаби страни и технички се
разликува едно од друго, од аспект на: самостојноста, потребата од поврзување со
компјутер, видното поле, опсегот и слично. Со анализата е заклучено дека ако е
решението наменето за што поголем број корисници, најпогодно е да се користи паметен
телефон чија достапност ги засенува сите наменски уреди.

На донесената одлука за паметен телефон, направена е анализа на различните
софтверски решенија: Vuforia, Kudan, Wikitude, ARToolKit, EasyAR, MAXST, XZIMG,
како едни од најпопуларните и најнапредните SDK. Анализата за изборот е направена во
зависност од: типот на лиценцатата, поддржаните платформи, поддршката за паметни
очила, препознавањето од облакот или од самиот уред, 3D препознавањето, SLAM и
поддршката за UNITY. Како најсоодветен за имплементација на платформата се избра
ARToolKit.

ПЛАТФОРМА ЗА ПРОШИРЕНАТА РЕАЛНОСТ ЗА ВРЕМЕНСКО
ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ
Со цел потврдување или отфрлање на поставените хипотези, развиена е платформа
за проширена реалност наменета за истражување на просторот. Платформата се состои од
веб-сервер на кој се креираат, чуваат и доставуваат маркерите и мултимедиумските
содржини до Android апликацијата со која временски се истражува просторот.
На веб-страницата во зависност од улогата, корисниците можат да додаваат нови
маркери, да ги прегледаат сопствените маркери и да ги ажурираат.
Ажурирањето подразбира промена на мултимедиумската содржина, додавање нови
мултимедиумски содржини, како и промена на позицијата и ориентацијата соодветни со
маркерот што се препознава.
Администраторот има можност за преглед на сите маркери, нивно одобрување,
ажурирање и бришење.

Дијаграм на платформата за проширена реалност

Дијаграм на активностите на платформата

ГЛАВНИ ПРИДОБИВКИ
Со спроведеното истражување на теоретските основи на проширената реалност и
на хардверските можности и софтверските решенија за проширената реалност, со развојот
на систем за примена на проширената реалност за временско истражување на просторот и
со изработената апликација се потврди генералната хипотеза:


Со технологијата на проширената реалност на мобилен телефон на местото на
настанот може да се врши временско истражување на просторот и објектите
(прикажување на проширени текстуални и визуелни податоци за минатото и
иднината).
Се потврдија и специфичните хипотези:



Врз база на низа параметри можно е прецизно идентификување на локацијата и
објектите што се наоѓаат на таа локација со едноставно насочување на камерата на
паметните мобилни уреди.



Во видното поле на локацијата може да се вметнуваат георефернцирани визуелни
проширени податоци (слика, видео и 3D-модел) без користење на референтни маркери.



Може да се дизајнира база со проширени текстуални и визуелни податоци што може
да се надградува од корисниците.
Со проучувањето на можностите што ги нуди денешната достапната комбинација

од хардвер и софтвер за широка примена, од аспект на решение за проширената реалност
со кое ќе може да се изврши временско истражување на просторот, е дизајниран и развиен
систем за примена на проширената реалност за временско истражување на просторот и e
изработена апликација, а со тоа се остварени главната и специфичните цели на
истражувањето, односно се разви целосно функционална мобилна апликација од отворен
тип што ќе може да се надградува со содржини од нејзините корисници.

Развиената апликација за проширена реалност може да најде голема примена во
многу области, како:
‒ Туризам, како водич преку кој туристите на своите паметни мобилни уреди ќе
можат да добиваат текстуални и мултимедиумски податоци за различни објекти и
локации што се предмет на нивниот интерес.
‒ Образование, со користење на паметни мобилни уреди на местото на настанот,
учениците ќе можат да видат податоци за значењето на локацијата или објектот.
‒ Археологија, со помош на паметни мобилни уреди се врши реконструкција на на
археолошки локалитети на местото на настанот.
‒ Урбанизам и архитектура, прикажување на паметните мобилни уреди на местото на
настанот, визуелни податоци за тоа како е планирано да изгледа во иднина одреден
простор или објект и др.

Приказ на слика со проширена реалност

Приказ на 3Д објект со проширена реалност
Со извршена валидација се добиени детални насоки за начинот на креирање на
маркери и приказ на мултимедиумска содржина, како што следува:
‒ за креирање на маркерот, потребно е да се извлече фасадата на објектот за негово
препознавање и добро следење
‒ намалувањето на фотографијата од фасадата овозможува подобро препознавање и
следење на објектот
‒ со користење на засебната калибрација за камерата на телефонот, се добиваат
значително подобри резултати во однос на употребата на стандардната калибрација
‒ користењето на дигитален апарат во случај на претходно исполнетиот услов, нема да
доведе до побрзо препознавање или подобро следење
‒ ако околината овозможува целосен преглед на објектот, најдобро е да се користи
опсег од фотографија што опфаќа што поголем дел од објектот. Користењето на делови од
фасадата придонесува кон по нестабилно следење на маркерот
‒ без разлика на изборот на својствата за иницијализација, бројот на својства е секогаш
ист во верзијана на ARToolKit со која се работеше
‒ изборот на нивото на својствата за следење нема значајна улога кај претходно
намалената фотографија од објектот и користењето на засебната калибрација

‒ нагодувањето на резолуцијата на камерата е еден од најважните фактори во
апликација од ваков тип. Вредностите на резолуцијата со сооднос 4 : 3 се стандардно
достапни кај секој од телефоните и овозможуваат најдобри резултати при препознавање и
следење на маркерите
‒ иако најбрзо препознавање се добива со резолуција од 320 х 240 пискели, самиот
преглед од камерата не овозможува доволен број детали за квалитетно корисничко
искуство
‒ вкупниот број маркери има големо влијание на брзината на препознавањето, а нема
влијание врз следењето
‒ намалувањето на мултимедиумските содржини овозможува побрз приказ кај
намалените фотографии, но не и кај репродукцијата на звукот и видеото
‒ времето потребно за градење на 3D-објектот е поголемо од времето за приказ на друг
тип мултимедиумска содржина, поради што се препорачува негово намалување
‒ архивирањето на 3D-објектот овозможува значително помала архива во однос на
другите типови мултимедиумски содржини, а со тоа и помала потреба од проток на
податоци помеѓу апликацијата и серверот.

Структура и содржина на докторската дисертација
Докторската дисертација е структурирана во повеќе глави во кои примената на
проширената реалност е обработена во согласност со фазите на истражувањето.
Во првата глава се дава краток преглед на: предметот на истражувањето, целта на
истражувањето,

хипотезите

што

се

поставуваат

во

докторската

дисертација,

методологијата на истражувањето, како и на резултатите и придобивките од
истражувањето и од развиената апликација за проширена реалност која ќе овозможи
временско истражување на просторот.
Во втората глава се разгледуваат историјата и еволуцијата на проширената
реалност, преку анализа на литературата и на досегашните истражувања и развиени
апликации, како вовед во проблематиката и во состојбата со дефинирањето и примената
на проширената реалност.

Третата глава ги обработува видовите хардвер и нивните можности, а вклучува и
компаративна анализа на одделни хардверски уреди со цел избор на хардвер погоден за
развој на апликација за примена на проширената реалност за временско истражување на
просторот.
Четвртата глава ги обработува видовите софтвер и нивните можности за примена
на проширената реалност, а вклучува, исто така, и компаративна анализа на одделни
софтверски развојни решенија.
Во петтата глава, врз основа на заклучоците од претходните фази и од анализата на
досегашните апликации за временско истражување на просторот, се обработува и
предлага систем со кој, преку користење на проширената реалност, како и на широко
достапната комбинација од хардвер и софтвер, може да се направи временско
истражување на просторот.
Шестата глава ја обработува развиената апликација за проширена реалност во
согласност со специфицираните цели и хипотези на истражувањето, а ги опфаќа:
примената, демонстрацијата и анализата на можностите на апликацијата на повеќе реални
локации (и со користење на реални проширени податоци – текстуални и визуелни).
Во седмата глава е изработена валидација за вчитување на маркери и за нивно
препознавање, а даден е и приказ на мултимедиумска содржина.
На крај, се изведуваат заклучоците од истражувањето, како и од развојот и
примената на изработениот систем и се даваат насоки за идни истражувања.
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