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Capitolul 1. Obiectivele raportului de cercetare 
 
 Obiectivul general al proiectului Aplicaţie pentru generarea cursurilor 
multimedia interactive folosind realitate virtuală şi augmentată EDUVR - Apps este 
îmbunătățirea utilizării, calității și a accesului la TIC a angajaților întreprinderilor din 
economia românească, respectiv accesul la un sistem performant de instruire, prin 
realizarea unei aplicații inovative pentru generarea cursurilor multimedia folosind 
Realitate Virtuală sau Augmentată, prin intermediul  unui parteneriat în cadrul unei 
structuri de tip cluster TIC. Dezvoltarea produsului inovativ propus are aplicabilitate 
și asigură atât o mai bună trecere de la dezvoltarea de aplicații educaționale în regim 
de outsourcing la dezvoltarea bazată pe inovare, cât și o bună integrare pe verticală 
a acestei soluții TIC. 
 Unul din obiectivele specifice ale proiectului EDUVR - Apps este realizarea 
unei cercetări cu privire la tehnologiile de realitate virtuală sau augmentată în 
vederea identificării soluțiilor pentru dezvoltarea aplicației pentru generarea 
cursurilor multimedia interactive. Astfel, în activitatea A6. Realizarea modelului de 
laborator al aplicației-cadru (framework) pentru generarea cursurilor multimedia 
interactive folosind tehnologie VR-AR, care se desfățoară pe parcursul a 17 luni de 
implementare, cuprinde sub-activități de cercetare industrială ce vor duce la 
realizarea modelului de laborator al aplicației EduVR-Apps. Acestea sunt:  

 A6.1 Analiza cerințelor și identificarea soluțiilor pentru implementarea modelului 
de laborator. Subactivitatea va cuprinde o serie de cercetări menite să ducă la 
stabilirea detaliată a specificațiilor funcționale, de utilizabilitate, vizuale, de 
interactivitate și psihopedagogice ale aplicației educaționale:  

o A6.1.1 Cercetare privind starea actuală a tehnologiei de Realitate Virtuală 
sau Augmentată pentru identificarea soluțiilor necesare pentru realizarea 
aplicației-cadru (framework) 

o A6.1.2 Cercetare privind stadiului actual al instruirii asistate de calculator 
pentru elaborarea conceptuală a modelului didactic al cursului multimedia 
ce folosește Realitate Virtuală sau Augmentată. 

o A6.1.3 Cercetare privind aplicarea conceptelor didactice și a principiilor 
designului multimedia, folosite în instruirea adulților în cazul utilizării 
tehnologiei de Realitate Virtuală sau Augmentată 

o A6.1.4 Cercetare privind metode și proceduri de analiză a datelor privind 
comportamentul utilizatorului în folosirea aplicațiilor educaționale de tip 
VR-AR 

o A6.1.5 Cercetare de piață - Analiza nevoii actuale de instruire, folosind 
VR-AR a personalului agenților economici locali din cel puțin două industrii 
diferite de IT  și analiza oportunității de afaceri. Această activitate va 
constitui obiectul unei achiziții. 

 A6.2. Cercetare privind metodologia și gradul de reutilizare a elementelor vizuale 
și interactive, în cazul folosirii aplicației-cadru VR-AR în ciclul de producție  

 Prezentul raport de cercetare are ca obiectiv descrierea rezultatelor obținute 
din activitatea A.6.1 / A.6.1.1, respectiv a cercetărilor realizate privind stadiul actual 
al tehnologiilor de Realitate Virtuală sau Augmentată în vederea identificării 
soluțiilor necesare pentru realizarea aplicației-cadru propusă în proiect. 
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Capitolul 2. Introducere în AR și VR 
 
În ultimii ani s-a vorbit și va continua să se vorbească mult despre Realitatea virtuală 
și Realitatea augmentată. Deși aceste două tehnologii sunt paralele, ele nu sunt 
similare. Realitatea virtuală reprezintă o proiecție a lumii reale generată de 
computer, ce include utilizatorul. În funcție de gradul de imersiune, acesta poate 
interacționa cu obiectele în cadrul acestei lumi simulate, sau să fie doar un simplu 
spectator și să experimenteze într-un mod realist mediul, vizual și auditiv.  

Au existat multe dezbateri pe diverse forumuri în privința necesității evadării din 
realitate prin intermediul tehnologiei, întrebări de acest gen continuând să se 
vehiculeze pe Internet. Cu toate acestea, experții și specialiștii în domeniu susțin ca 
nu este vorba despre a evada, ci despre ceea ce aceasta experiență ne oferă cu 
adevărat. 

VR ne dă acces la anumite experiențe pe care ne-ar fi dificil să ni le permitem în 
realitate, aducând cu sine potențialul de a ne schimba viețile.  

Pentru a experimenta VR, avem nevoie de un set special pentru VR, cum sunt 
PlayStation VR sau Oculus Rift (pentru imersiune completă) sau de un șablon 
Google (pentru vizualizare de fotografii la 360 grade sau filme). VRML  reprezintă 
limbajul de codare care face VR posibil. Se folosește pentru a descrie secvențe de 
imagine 3D și modul în care utilizatorii interacționează cu acestea. 

Realitatea augmentată (AR), numită la început Realitate mixtă (RM) este acea 
tehnologie care adaugă obiecte digitale lumii reale, în așa fel încât transpune 
utilizatorul la limita dintre lumea reală și lumea virtuală. Atunci când este bine 
realizată, această lume mixtă pare a fi cu adevărat reală, mai ales acum când 
posibilitatea de a interacționa cu obiectele digitale le face pe acestea sa pară 
adevărate. 

Tehnologia AR poate fi greu de imaginat, dar pe scurt, ea reprezintă un mediu 
interactiv unde realitatea și ficțiunea merg mână în mână. Informația digitală este 
atașată pe un ecran care prezintă mediul real, iar prin intermediul unor concepte 
precum recunoaștere a imaginii și localizare se poate interacționa cu obiectele 
virtuale. 

Tehnologia AR își croiește drum cu repeziciune pe piață, prin intermediul unor 
campanii agresive de dezvoltare de produse ale companiilor Google (Google Glass) 
si Microsoft (HoloLens). Pokemon Go reprezintă un exemplu clasic despre felul în 
care realitatea augmentată ne poate captiva. Această tehnologie ne duce cu un pas 
înainte în viitor, un adevărat vis devenit realitate. 

În privința tehnologiei, realitatea virtuală și realitatea augmentată se aseamănă. 
Ambele urmăresc să-i ofere utilizatorului o experiență  captivantă. Fiecare se află în 
acest moment în curs de dezvoltare, oferind experiențe apreciate în domeniul 
divertismentului.  Deși momentan accentul se pune pe latura de divertisment și 
rețele sociale ( prin aplicații ca vTime), există în lume tendința de a adopta aceste 
tehnologii în domeniul medical. 
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După cum s-a menționat, realitatea augmentată se referă la adăugarea unor 
componente virtuale, lumii reale, în scop interactiv. 

Prin contrast, în realitatea virtuală mediul este creat în întregime de computer și nu 
are neapărat legătură cu realitatea, dacă utilizatorul nu o dorește. Poți, de exemplu, 
zbura deasupra Pacificului, dacă vrei. 

O altă deosebire importantă rezidă în modul în care această tehnologie este livrată 
utilizatorului. VR- ul poate fi experimentat cu ajutorul căștii și a controllerelor. De 
asemenea, este nevoie de multe alte accesorii pentru a conecta oamenii la realitatea 
virtuală, pentru a le permite să navigheze și să își controleze acțiunile. 

Realitatea augmentată este folosită deocamdată cu ajutorul dispozitivelor mobile 
precum laptopuri, telefoane mobile inteligente și tablete, dar și cu dispozitive gen 
Google Glass și Hololens, dezvoltate de către companiile de profil. 

Aceste două tehnologii nu trebuie privite însă ca fiind opuse. Ele pot fi îmbinate 
pentru a obține o experiență cât mai bogată. Cel mai bun exemplu, în acest sens, 
este folosirea unui feedback haptic (de exemplu, vibrația), adăugat unei interacțiuni, 
ca făcând parte din AR. Acesta poate fi folosit în VR pentru a crea o imersiune mai 
realistă. 

Realitatea virtuală și Realitatea augmentată sunt tehnologii deosebite ce aduc o 
nouă dimensiune interacțiunilor cu lumea digitală. Ambele vin cu un nou set de 
oportunități pentru diverse domenii, aducând cu sine potențialul de a ne ușura viețile. 
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Capitolul 3. Stadiul actual privind tehnologiile de Realitate 
Virtuală  
 
3.1. Introducere 
 
 Realitatea virtuală poate fi definită ca un set de tehnologii și dispozitive care, 
combinate, sunt utilizate pentru crearea unei simulări imersive într-un mediu 
tridimensional. Mediul virtual este o replică a unui mediu real și este obținut utilizând 
setări tridimensionale, precum percepția în profunzime, sunetul și instrumente cum 
ar fi console, pentru a permite utilizatorului să interacționeze cu acesta. Mișcarea 
utilizatorului este urmărită utilizând fie un dispozitiv montat pe cap (Head-Mounted) 
sau prin intermediul senzorilor. Realitatea virtuală este utilizată într-o gamă largă de 
aplicații precum ar fi jocurile video, ingineria, educația, terapia psihologică, comerțul 
electronic, marketing etc. Spre exemplu, realitatea virtuală este utilizată în jocuri a ca 
o persoană a treia, pentru interacțiunea cu părți separate din lumea virtuală. 
Totodată, atât în inginerie cât și în educație, modelarea mecanică, folosind software 
CAD, permite inginerilor, elevilor și studenților să dezvolte și să manipuleze 
modelele create într-un mod similar obiectelor fizicei. 
 Proiectarea unei realități virtuale corecte, implică o bună înțelegere atât a 
percepției cât și a tehnologiei. Implică o bună comunicare între om și mașină, 
indicând care sunt interacțiunile posibile, ce anume se întâmplă în momentul de față 
sau ceea ce s-ar putea întâmpla în viitor. Proiectarea realității virtuale centrate pe 
om se realizează pe baza observațiilor din mediul real și nu se bazează doar pe 
considerații software/hardware și inginerești ci se bazează și pe înțelegerea 
comportamentului uman și cum anume funcționează mintea noastră. Realizarea unei 
realități virtuale ideale permite fizic utilizatorului să se plimbe în jurul obiectelor din 
mediul virtual ca și în mediul real.  
 
3.2. Istoric 
 
 Deși se discută despre realitatea virtuală încă de la sfârșitul anilor '80, aceasta 
a luat un mare avânt în 2010 cu prima versiune a lui Oculus Rift. De atunci, au fost 
create și dezvoltate diverse proiecte ce au contribuit la dezvoltarea domeniului VR. 
Realitatea virtuală nu este în niciun caz un concept nou. Aceasta combinație de 
cuvinte și-a făcut apariția înainte de anii 50 ai secolului trecut, mai întâi prin ilustrații 
și texte ce descriau o realitate alternativă și apoi cu mașini care au imitat călătoria 
consumatorului în lumi necunoscute. 
 Încă de la început, VR a fost prezentat ca fiind capabil să introducă utilizatorul 
într-o lume alternativă, incluzându-l și permițându-i să interacționeze cu mediul, 
dându-i senzația că se afla în altă parte și că poate să se miște și să ia decizii în 
timp real. În anii '70 au fost încercări de a construi "teatrul magic", cu un succes 
destul de mic. 
 
 Lumea jocurilor video a fost cea care, la sfârșitul anilor 80 și începutul anilor 90 
a dat un nou impuls acestei tehnologii. Lansări precum Sega VR sau Virtual Boy 
Nintendo au încercat să transporte utilizatorul în joc cu ajutorul unor căști 
rudimentare (comparativ cu cele de astăzi), dar s-au bucurat de un succes destul de 
limitat. 
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 Acestea, însă, au fost doar începutul a ceea ce urma să apară. Lumea 
divertismentului continuă să impulsioneze crearea unei noi tehnologii care va 
schimba modul în care ne bucurăm de conținut. 
 
3.2.1. Începuturile de la Google 
 
 În anii 2000, Google a pus piatra de temelie în privința conținutului realității 
virtuale, aproape neintenționat, cu Street View. Acesta a fost conceput pentru a fi 
cea mai cuprinzătoare hartă a drumurilor din lume, permițând utilizatorilor să se 
deplaseze în sus și în jos, la stânga și la dreapta cu mouse-ul pe imagini. 
 În același timp, domeniul telefoniei mobile a luat avânt, odată cu scăderea 
costurilor senzorilor și cu încorporarea primelor giroscoape și accelerometre, adică 
senzori care permit unui obiect să știe dacă se află în direcția nord, sud, est sau vest 
și în sus sau în jos. 
 Recent, Google a făcut un pas înainte în segmentul realității virtual, odată cu 
lansarea mult mai finisatului și confortabilului Daydream View. 
 
3.2.2. Proiectul care a schimbat viitorul: The Oculus 
 
 Deși conceptul de realitate virtuală apăruse deja, acesta nu era potrivit pentru 
proiectele industriale. În 2010 însă, un tânăr numit Palmer Luckey a început să 
lucreze la o cască pentru realitate virtuală, demonstrând că tehnologia era ideală. 
 El a proiectat prima versiune a lui Oculus Rift, cu un unghi de vizualizare de 90 
de grade, ceva nemaivăzut până la acea oră. 
 Proiectul a fost o reușită, trezind interesul mai multor ingineri, iar Luckey a 
lansat o campanie Kickstarter pentru a obține 250.000 de dolari necesari finanțării 
primelor dispozitive în 2012. Succesul a fost răsunător. S-au strâns aproape 2,5 
milioane de dolari, lucru care a adus industria în această tehnologie. Anticipând 
posibilitățile viitoare. Facebook a ajuns să cumpere Oculus pentru suma de 2.000 de 
milioane de dolari (da, 2 miliarde dolari). 
 În curând, companiile mari au început să proiecteze propriile dispozitive pentru 
realitate virtuală, iar anul 2016 a adus o mulțime de gadget-uri construite pe baza 
acestei tehnologii. 
 
 
3.3. Avantaje/limitări ale tehnologei VR 
 
Ne aflăm într-un punct de cotitură al revoluției trecerii de la tehnologia mobilă, la cea 
imersivă. 
Anul trecut a fost considerat punctul de pornire al celui de-al treilea val de apariție a 
dispozitivelor de realitate augmentată și virtuală, care definesc cele două spectre ale 
tehnologiei imersive ce ar putea înlocui tehnologia mobilă. 
O serie de produse majore și-au făcut apariția pe piață în 2016, de la companii 
precum Oculus VR, Sony și Google. Din momentul cumpărării lui Oculus, Facebook 
a mai achiziționat încă 11 companii de AR/VR, lucru ce denotă intenția sa de a face 
din VR și AR următoarea frontieră. Marile investiții și achiziții ale giganților sugerează 
că aceste tehnologii vor deveni parte integrantă a platformelor care ne furnizează 
conținut. 
 



Confidențial  Page 9 of 93 

Conform estimărilor recente ale Goldman Sachs, piața AR și VR va crește la 95 
miliarde până în 2025. Cea mai mare cerere pentru acest tip de tehnologii vine la 
momentul actual de la industriile economiei creative - industria jocurilor, a 
evenimentelor live, divertisment video și retail - dar urmează să-și găsească aplicații 
și mai largi în sectoare precum sănătate, educație, industria militară și cea 
imobiliară. 
 
3.3.1 Avantaje - moduri în care VR va schimba felul în care creăm și 
experimentăm 
 
Trecerea de la observație la imersiune 
AR și VR vor oferi un mediu creativ complet nou - “visul oricărui artist de a construi 
lumi, pixel cu pixel”, după spusele lui Drue Kataoka, artist și tehnolog. Acestea 
promit înlocuirea dispozitivelor liniare cu tehnologii ce prezintă realitatea în cercuri 
concentrice, oferind un nivel de imersiune și de experiență nemaiîntâlnit. Abordarea 
va fi complet diferită: utilizatorii nu vor mai viziona conținut, ci vor fi plasați în centrul 
lumilor virtuale în continuă expansiune, de unde și natura “imersivă” a tehnologiei.  
“Din 1896 avem ca mediu același ecran plat. VR/AR oferă într-un mod unic senzația 
de prezență și de imersiune, este o nouă formă de artă și o cu totul nouă formă de 
experientă”, susține Eugene Chung, fondator si CEO al Penrose Studios. 
 
Costuri de producție reduse la activitățile creative 
“Prototiparea virtuală” ne permite să scurtăm timpul și costul dezvoltării produselor, 
îmbunătățind în același timp calitatea produsului final. De exemplu, o firmă de 
proiectare din domeniul aeronautic a adus clientului o economie de 50000 de dolari 
prin folosirea de prototipuri VR, în locul celor fizice, eliminând astfel și timpul necesar 
asamblării eșantioanelor obișnuite. O folosire la scară mai largă a prototipării 
virtuale  va permite companiilor să reducă numărul de prototipuri costisitoare 
necesare, scăzând în același timp și timpul dintre designul conceptual, producție și 
comercializare. 
Folosind tehnologia imersivă, designerii au parte de o experiență mai directă, putând 
să meargă, să zboare și să interacționeze cu prototipurile create în VR sau în AR. 
Rezultatul este că tehnologiile imersive promit o mai bună acuratețe în design și prin 
urmare un produs final de bună calitate la un cost potențial mai mic decât cel oferit 
de tehnologiile de prototipare tradiționale. 
 
Acces mai facil pentru creatorii noi 
Tehnologiile imersive vor ajuta firmele mai mici să producă la un preț scăzut conținut 
de bună calitate. Există deja posibilitatea de a procesa imagini la 360 de grade în 
câteva ore, lucru ce necesita până de curând câteva zile, această tehnologie 
devenind astfel accesibilă realizatorilor de filme cu buget redus. În același mod în 
care telefoanele inteligente și aplicațiile au dus fotografia mobilă dincolo de zona 
profesioniștilor și a fotografilor amatori, ne putem aștepta ca AR și VR să deschidă 
oportunități neașteptate pentru fiecare dintre noi. 
 
O nouă modalitate de a spori empatia și abilitățile cognitive 
Tehnologiile imersive ne pot ajuta să ne implicăm mai mult în problemele globale 
precum crizele umanitare, deoarece ne permit să accesăm o formă diferită de 
prezență, cu un mai mare nivel de empatie, și cu o autenticitate a experienței pe 
care alte medii nu o pot oferi. 
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Deși în general consumul de digital media este considerat a fi cauza unui declin al 
empatiei, mulți artiști care lucrează cu AR și VR sunt convinși că acest mediu va 
deveni până la urmă un instrument care va ajuta societatea să își îmbunătățească 
perspectiva în privința altor comunități și identități. Gabo Arora, fondator și 
președinte al Lightshed și director de creație și consultant senior al Națiunilor Unite 
explică: “Descoperim o nouă gramatică a povestirii și a emoțiilor”. Dacă optimiștii au 
dreptate, ne aflăm pe calea către o lume mai informată și mai creativă. 
Se așteaptă, de asemenea, ca VR și AR să ofere experiențe imersive de învățare, 
atât prin tehnici de tip joc, cât și în domenii terapeutice. “Tehnologiile imersive 
reprezintă o formă de îmbunătățire a creierului care ne structurează sistemele 
biologice sub forma unui dispozitiv digital”, spune Tan Le, CEO al Emotiv. 
 
3.3.2 Limitări ale noului mediu VR  
 
Dincolo de provocările tehnice, de la mărimea dispozitivului până la durata de viață a 
bateriei, o posibilă provocare în calea progresului rapid în industria VR este lipsa 
abilităților de a întâmpina cererea care ține de creștere și de dezvoltare. Industria 
este la nivel incipient, prin urmare este dificil de demonstrat că există o diferență 
între cerere și dezvoltare a competențelor.  
 
Conținutul imersiv va fi mai personalizat, dar cu consecințe 
Designerii de software încearcă permanent să-i mențină pe utilizatori conectați pe 
site-urile și aplicațiile lor deoarece modelul lor de afaceri depinde din ce în ce mai 
mult de colectarea de date personale, cu scopul de a personaliza conținutul. Adam 
Alter, profesor de marketing asociat la Școala de Afaceri Stern a Universității din 
New York descrie această strategie ca fiind o abordare în forță cu scopul de a 
colecta date. În plus, companiile cu dare de mână au la dispoziție întregi echipe de 
psihologi ce folosesc informații de ultimă oră cu scopul de a-i face pe oameni cât mai 
implicați.  
Într-adevăr, studii realizate în ultimii zece ani atestă că deși avem în medie mai mult 
timp liber, tindem să ni-l petrecem în fața ecranelor. 
Un factor cheie al acestei tendințe îl constituie obiceiul de a măsura succesul 
tehnologiilor digitale în funcție de gradul de implicare pe care îl aduc. Cu cât 
petrecem mai mult timp conectați pe un dispozitiv, cu atât mai multe date ne sunt 
colectate, iar produsele oferite devin mai precis orientate. Iar acest ciclu va deveni 
probabil cu atât mai rapid odată cu dezvoltarea tehnologiilor imersive. 
Rezultatul va fi că ceea ce experimentăm ca și conținut în tehnologia imersivă va fi 
mult mai personalizat, iar cea care va câștiga cel mai mult de pe urma acestui fapt 
va fi, fără îndoială, publicitatea. 
Publicitatea promite să devină mai precis orientată 
Publicitatea devine din ce în ce mai personalizată, odată cu folosirea datelor noastre 
personale. În contextul tehnologiei imersive, termenul “rată de vizualizare” se 
folosește pentru a descrie eficiența unei reclame de AR sau VR în a capta atenția 
utilizatorului. Companii precum Retinad oferă servicii de analiză a comportamentului 
utilizatorilor pe dispozitive VR/AR, cu scopul de a crește atât eficiența reclamelor, cât 
și interesul utilizatorilor față de conținut. Până acum, publicitatea pe acestea s-a 
dovedit de 30 de ori mai eficientă decât cea pe dispozitivele mobile. 
 
O implicare sporită poate avea un impact negativ asupra confortului și intimității 
Acest întreg demers de captare a atenției noastre vine la pachet cu două provocări.  
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În primul rând, starea noastră de bine poate avea de suferit: adevărata fericire nu 
vine din lucruri ce se petrec pe un ecran. Un studiu recent al unei rețele sociale 
importante a descoperit o asociere negativă între bunăstarea individuală și 
implicarea sporită, sugerând că e posibil ca relațiile on-line să le fi luat locul celor din 
viața reală. Adolescenții din Statele Unite care obișnuiesc să petreacă în social 
media chiar și numai șase până la nouă ore pe săptămână au o probabilitate cu 47 
% mai mare de a se declara nefericiți, față de cei care folosesc social media mai 
puțin. 
În al doilea rând, lipsa controlului asupra datelor personale, poate ține utilizatorii 
departe de adoptarea pe termen lung a noilor tehnologii. Un raport al World 
Economic Forum arată că 47% dintre cetățenii a șase țări au încetat sau evită să mai 
folosească servicii media din cauza lipsei de control în această privință, acest 
procent ajungând până la 70 % în China. Intimitatea utilizatorului și controlul datelor 
personale reprezintă așadar o importantă preocupare în rândul consumatorilor. 
Având în vedere că în cazul tehnologiilor imersive sistemele de monitorizare se 
bazează pe urmărirea mișcărilor ochilor, a expresiilor faciale și a datelor tactile, 
datele personale ce ar putea fi în pericol devin din ce în ce mai intime, justificând cu 
atât mai mult îngrijorarea utilizatorilor în privința siguranței intimității. 
 
3.4. Dispozitive utilizate în VR 
 
Concepută în primăvara anului 2014 de către Mozilla, WebVR reprezintă o aplicație 
experimentală de tip JavaScript pentru programare a interfeței (API), ce asigură 
suport unui mare număr de dispozitive pentru realitate virtuală, prin intermediul unui 
web browser. WebVR este ușor de folosit, deoarece funcționează pe cele mai multe 
telefoane inteligente, în așa fel încât experiența utilizatorului începe și se sfârșește în 
cadrul aceluiași web-browser. Poți împărtăși experiența personală de VR prin simpla 
distribuire a link-ului. 
 
WebVR API permite dezvoltarea de medii simulate folosind HTML5, CSS3 și 
JavaScript. Odată cu dezvoltarea diverselor framework-uri WebVR au fost eliminate 
necesitatea creșterii eficienței lui WebGL și scrierea de cantități uriașe de cod 
JavaScript. La ora actuală, se pot dezvolta aplicații de bază WebVR doar cu HTML5, 
în timp ce framework-urile WebVR îndeplinesc toată munca complicată. Cu WebVR 
se pot crea aplicații ce pot fi rulate pe o mare varietate de platforme. În plus, 
experiențele de realitate virtuală le sunt accesibile utilizatorilor, chiar și pe dispozitive 
cu o putere limitată, deoarece WebVR ajustează experiența la capacitatea maximă a 
acestora. 
 
3.4.1 Tipuri de sisteme VR 
3.4.1.1 Sisteme VR care operează cu un PC 

 
 



Confidențial  Page 12 of 93 

 
HTC Vive este sistemul VR creat în colaborare cu gigantul Valve. Se atașează unui 
PC și funcționează prin Steam by Valve, binecunoscutul sistem de gaming. În 
prezent, este considerat a fi cel mai bun sistem VR de pe piață, însă și prețul său 
este unul pe măsură. Cei 70 de senzori  cu care Vive-ul vine la pachet oferă 
localizarea căștii de 360 de grade și o rată de refresh de 90 Hz, ceea ce menține 
scăzut nivelul latenței – termen tehnic pentru răul de mișcare. Din fericire aceasta nu 
este o problemă foarte des întâlnită în ceea ce privește aplicațiile disponibile pentru 
HTC Vive. 
Utilizatorii trebuie să ia în calcul nu doar prețul nu tocmai prietenos (nefiind inclus 
PC-ul aici), ci și spațiul generos de care are nevoie HTC Vive. 
  

 
Sistemul care a dat startul unei adevărate isterii VR este Oculus Rift. Dezvoltat de 
către Palmer Luckey, finanțat de Kickstarter și preluat cu entuziasm de către 
Facebook pentru modesta sumă de 2 miliarde de dolari, Rift-ul se conectează în 
sloturile DVI și USB ale PC-ului și urmărește capul utilizatorului pentru a produce 
imagini 3D pe ecranele stereo. 
Ediția Rift pentru publicul larg folosește o rezoluție de 2160x1200, lucrează cu 233 
de milioane de pixeli pe secundă cu o rată de refresh de 90 Hz. Nu oferă 
utilizatorului aceeași libertate de mișcare precum HTC VIVE, aplicațiile nefiind la fel 
de reușite.  
Spre deosebire de HTC Vive, Oculus nu este un sistem VR la fel de mult axat pe 
mișcare. 
Fiind conectat la un PC, Oculus are mult mai multă putere decât Playstation VR. 
Oculus oferă nu doar jocuri, ci și aplicații variate, precum Discovery VR, care permite 
explorarea de epave sau alte locuri din jurul lumii prin intermediul video-urilor de 360 
de grade. De fapt, majoritatea aplicațiilor se bazează pe fotografii de tip 360 grade, 
amintind oarecum de Samsung Gear. 
  

http://www.wareable.com/vr/htc-vive-vr-headset-release-date-price-specs-7929
http://www.wareable.com/oculus-rift/oculus-rift-review
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Noul Fove 0 deține ceea ce numim “interactive eye tracking”, prin aceasta 
diferențiindu-se de Oculus Rift sau de Playstation VR. Interactive eye tracking este 
un mod care urmărește interactiv privirea. Senzor infraroșu din cască monitorizează 
ochii purtătorului, oferind o nouă metodă de control când vine vorba de realism. 
Fove permite simularea adâncimii câmpurilor vizuale, datorită sistemului care știe 
exact la ce privește utilizatorul. Rezultatul este cel scontat: virtualul pare mult mai 
real. Setup-ul Fove este un display de 5.7 inch, 1440px, cu un câmp vizual de peste 
100 de grade, 90 fps rată de frame-uri și eye tracking măsurat la 120 fps. 
 
  
3.4.1.2 Sisteme VR care operează cu o consolă 

 

 
Playstation VR este ceea ce majoritatea publicului larg percepe a fi o “realitate 
virtuală decentă“. Nu este un sistem VR perfect, dar are ca public țintă iubitorii de 
console, acesta fiind un accesoriu pentru PS4. Este un sistem VR accesibil, o 
referință pentru realitatea virtuală mainstream. Chiar dacă tehnologia nu se compară 
cu cea a competitorilor săi, Playstation VR rămâne o variantă de luat în 
considerare. 
 
3.4.1.3 Sisteme VR care operează cu un telefon mobil 

Noul Samsung Gear VR nu arată foarte diferit față de predecesorul său, dar a avut 
parte de câteva îmbunătățiri care justifică investiția. Aerisirile noi reduc mult din 
fenomenul de aburire. Experiența VR depinde de tipul de telefon Samsung folosit și 
nu se compară cu experiențele oferite de căștile care se conectează la un PC. 
Este compatibil cu: Galaxy Note 7, S7, S7 Edge, Note 5, S6, S6 Edge or S6 Edge+. 
 

http://www.wareable.com/sony/sony-playstation-vr-review
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Unul din cele mai bune sisteme VR este Google’s Daydream VR platform. Nu este 
compatibil momentan decât cu noul Pixel Phone al lui Google, dar probabil va deveni 
compatibil și cu restul telefoanelor.  
  

 
Cea mai ieftină modalitate de a experimenta realitatea virtuală este Google 
Cardboard. Practic, se introduce telefonul într-o pereche de ochelari de carton. 
Telefonul conține niște senzori giroscopici și niște sisteme de poziționare care 
urmăresc la un nivel decent mișcările capului. Calitatea se pierde în ceea ce privește 
lentilele, procesarea și placa video, problemă valabilă însă în cazul tuturor sistemelor 
VR pentru telefoane mobile.  
  
 

 
Microsoft HoloLens aduce laolaltă realitatea virtuală cu cea augmentată, casca 
îmbinând elemente din lumea reală cu imagini virtuale holografice. 
Pentru recunoașterea gesturilor sau a comenzilor vocale se folosește tehnologia de 
tip Kinect, Casca are un câmp vizual de 120 de grade pe ambele axe fiind foarte 
high definition, dar este încă la nivel mic în comparație cu Vive sau cu Oculus. 
Casca are propriul ei sistem Windows 10 înglobat și funcționează pe baterii, prin 
urmare nu este nevoie de o conexiune la PC.  
  
  
3.4.2  Tipuri de ochelari VR 
 
Principalul element al VR-ului este reprezentat de ochelarii pentru realitate virtuală. 
În cazul folosirii acestui tip de cască, utilizatorul vede numai conținutul unui ecran 
(display). 
 
Casca este dotată cu senzori (giroscop, accelerometru), care detectează mișcările 
capului utilizatorului, iar afișajul arată imaginea aflată în direcția spre care privește 

http://www.wareable.com/google/google-daydream-specs-price-release-date
http://www.wareable.com/microsoft/microsoft-hololens-everything-you-need-to-know-about-the-futuristic-ar-headset-735


Confidențial  Page 15 of 93 

acesta, astfel încât să creeze un sentiment de realitate virtuală ca și cum utilizatorul 
s-ar afla în interiorul scenei. 
 
Pe piață există în prezent două tipuri de ochelari de realitate virtuală. Primul tip, fără 
vizor încorporat, care necesită un telefon ce funcționează ca un afișaj, iar cel de-al 
doilea tip, cu ecran încorporat. 
 
Din prima categorie, se găsesc pe piață dispozitive într-o gamă largă de prețuri și 
capacități. De fapt, oricine își poate confecționa acasă ochelari pentru VR, 
folosind  Google Cardboard, un model care poate fi tipărit pentru fabricarea acestui 
dispozitiv. 
 
Firește, experiența nu este aceeași ca și în cazul ochelarilor mai sofisticați, dar se 
poate obține o idee despre experiența VR folosind Google Cardboard. 
 
Pe de altă parte, există dispozitive concepute pentru telefonul mobil. Ele sunt de 
obicei similare cu ochelarii de plastic și includ lentile ajustabile și accesorii 
ergonomice. 
 
Cu un ecran decent, experiența este mai mult decât plăcută. Pentru a vă bucura de 
conținut, trebuie doar să căutați în magazinul de aplicații (App Store sau Google 
Play) folosind "VR", unde există multe aplicații potrivite pentru aceste dispozitive. 
 
În categoria de mijloc, există și câteva dispozitive precum Samsung Gear VR, care 
include câteva senzori suplimentari pentru a îmbunătăți experiența, dar continuă să 
necesite un telefon mobil (în acest caz, Galaxy). 
 
Samsung are un acord cu Oculus, astfel încât experiența este îmbunătățită de 
aplicațiile Oculus cu sigiliu de calitate. 
 
În sfârșit, avem căști de VR cu ecrane incluse la prețuri accesibile. Ultima apărută a 
fost Playstation VR, lansată în octombrie. Aceasta se conectează la PS4 pentru a 
oferi jocuri video și experiențe unice grație ecranului său OLED,  cu un câmp de 
vedere de 100 de grade și latență redusă. 
 
Cel mai important dispozitiv de pe piață este la ora actuală produsul de realitate 
virtuală al companiei taiwaneze, HTC Vive.  Acesta este un sistem care 
încorporează două controllere cu mai multe funcții, cu baterie, vizibile în VR, doi 
senzori care se instalează în cameră și se ocupă de urmărirea controllerelor și a 
căștii, și o cască. Casca susține toată inteligența, are două ecrane OLED cu o 
rezoluție de 1024×1200 pixeli fiecare și o rată de refresh de 90 Hz.  
 
 
3.5. Software în VR 
 
UNITY 3D 
Unity a fost creat în 2004 născându-se din "cenușa" unei companii daneze care a 
eșuat. Acum Unity se autointituleaza ca fiind o platformă "end-to-end" pentru creare 
de continut, de la motoare grafice și tool-uri de cloud, până la platforme de 
advertising în interiorul aplicațiilor. 
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Unity 3D este de departe unul dintre cele mai des folosite instrumente pentru 
dezvoltare VR  al zilelor noastre. Acesta dispune de un mod direct de a previzualiza 
conținutul creat cu ajutorul unui HMD, lucru care conduce la o creștere a 
productivității designului pentru VR într-un mediu virtual. Unity devine cel mai 
important soft pentru dezvoltare VR datorită utilizabilității și rapidității cu care 
creează prototipuri de aplicații VR.  
 

 
 

Figura 1  https://unity3d.com/VR-and-AR-corner 

 
UNREAL ENGINE (UE4) 
Principalul competitor al Unity este Unreal Engine creat de Epic Games, sustinut de 
grupul chinez Tencent. Unity a fost alesă în general de dezvoltatorii mai mici, în timp 
ce Epic are clienți mai mari, însă fiecare companie a intrat pe "teritoriul" celeilalte. 
Unreal Engine este în același timp un motor de jocuri  cu elemente de VR integrate, 
cu magazin de aplicații și o bogată documentație. Elementele grafice sunt foarte 
avansate și realiste, iar curba de învățare este asemănătoare cu cea a lui Unity. 
Multe demo-uri create cu UE4 sunt chiar mai realiste și cu o mai mare ușurință în 
navigare decât cele de la Unity, oferind o performanță deosebită în crearea spațiului 
virtual. UE4 exportă pe cele mai multe platforme, nu atât de multe însă ca Unity. 
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Figura 2   https://www.unrealengine.com/en-US/vr 

 
MAX si MAYA 3D 
Acestea sunt produse Autodesk pentru modelare, animație, iluminat si VFX. Ele nu 
sunt prevăzute cu suport VR, pe care îl obțin prin plugin-uri contra cost. AutoCAD  si 
Max 3D sunt programe de referință folosite în designul arhitectural ce dispun de 
instrumente dintre cele mai precise. 
 

 

Figura 3  https://www.autodesk.com/products/3ds-max/overview# 
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Figura 4  https://www.autodesk.eu/products/maya/overview 

 
BLENDER 
Blender devine unul dintre programele favorite pentru modelare ale dezvoltatorilor de 
VR. Poate fi descărcat gratuit, este scris în Python și este disponibil pentru 
Windows, Mac și Linux. 
 
 

 
 

Figura 5  https://www.blender.org/ 

 
 
SKETCHUP 
SketchUp de la Google este o aplicație de bază pentru modelare care necesită puțin 
timp pentru a fi învățată și se utilizează foarte ușor. 
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Figura 6  https://www.sketchup.com/ 

 
 
WebVR Tools 
Instrumente pentru dezvoltare WebVR în diverse motoare de căutare. 
 

 
Figura 7   https://createwebvr.com/ 

THREE.JS 
Aceasta este o bibliotecă JavaScript care se suprapune peste WebGL. WebGL 
reprezintă o implementare a lui OpenGL în browsere moderne precum Chrome, 
Firefox și Safari. Există un număr de aplicații excelente dezvoltate cu Three.JS care 
folosesc design 3D pentru a crea orice, de la demo-uri amuzante până la jocuri și 
lumi multiplayer. 
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Figura 8   https://threejs.org/ 

 

A-FRAME 
Este un web framework construit cu ajutorul programelor Three.JS și WebGL pentru 
a crea experiențe VR cu HTML, folosind un ecosistem Entity-Component. 
Funcționează cu Vive, Rift si cu platforme mobile sau pentru computer. 

 
Figura 9   https://aframe.io/ 

REACT  VR 
React VR promite iterații rapide și o sintaxă asemănătoare cu cea a lui A-Frame, 
aducând în plus beneficii proprii. 
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 Figura 10  https://facebook.github.io/react-360/ 

VIZOR.IO, JANUSVR, JANUSWEB  - reprezintă alte soft-uri folosite în VR 
 

 
 

Figura 11  https://site.vizor.io/ 
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3.6. Domenii și exemple de aplicații VR  

Aplicații ale realității virtuale  

Sunt mult mai multe utilizări ale realității virtuale decât s-a realizat la început, utilizări 
care acoperă domenii variate, de la inginerie, design și până la afaceri, arte și 
divertisment. Indiferent de utilizare, este important faptul că realitatea virtuală 
produce un set de date folosite ulterior în dezvoltarea de noi modele, de metode de 
instruire, comunicare și interacțiune. Posibilitățile sunt, în multe moduri, nelimitate.  

Chiar dacă tehnologia este în sfârșit gata să atingă nivelul de imersie și prezență pe 
care entuziaștii și le doresc de mulți ani, cea mai mare parte a publicului încă mai 
consideră VR-ul un moft, în ciuda cifrelor de vânzare, care afirmă opusul. Succesul 
realității virtuale depinde de puterea de a convinge atât sectorul consumatorului, cât 
și pe cel al întreprinzătorilor, că sunt șanse de câștig din VR.  

Între timp, se așteaptă ca realitatea augmentată, „sora” tehnologică a realității 
virtuale, să crească mai accelerat pe termen lung, în special în sectorul 
întreprinderilor bazate pe returnări, unde factorul de noutate al VR nu pare să ajungă 
atât de departe. Prin urmare, mitul că doar realitate augmentată (AR) va avea un loc 
în afacerea viitorului este doar atât: un mit. Există deja un mare număr de cazuri în 
care se obține mai mult prin transportarea efectiv în lumea digitală decât prin 
augmentarea lumii reale:  
 

3.6.1 Realitatea virtuală și educația  
 
Copiii sunt familiarizați astăzi cu toate formele de tehnologie, pe care le folosesc în 
școală și acasă. Ei au crescut cu tehnologia de la vârste fragede și, spre deosebire 
de adulți, nu au nici o teamă sau ezitare în a o folosi.  

Mai mult, noi trăim într-o societate tehnologică. Prin urmare, are sens să 
implementăm realitatea virtuală ca una din formele de tehnologie pentru a educa 
elita tehnologică de mâine. Educația a trecut de la foaie și creion la folosirea 
tehnologiilor interactive pentru a transmite cunoștințele.  

Educația este o arie care a adoptat realitatea virtuală pentru predare și situații de 
învățare. Avantajul stă în faptul că VR-ul permite grupurilor mari de utilizatori să 
interacționeze unii cu alții în cadrul aceluiași mediu tridimensional. VR-ul poate 
prezenta utilizatorilor date complexe într-un mod accesibil, pentru ca învățarea să fie 
plăcută și ușoară. Mai mult, utilizatorii pot interacționa cu aceste obiecte în mediul 
dat pentru a descoperi mai multe informații despre acestea.  

Educația la vârste mici se axează pe experiență. Chiar și elevii din clasele primare 
pot beneficia de pe urma învățării în medii imersive, ca o completare a explorării și 
jocului, specifice învățământului preșcolar și școlar, în următoarele moduri: 

 Dezvoltarea abilităților de comunicare – Fiecare aspect al învățării timpurii 
este susținut de experiențe de calitate care stimulează vorbirea și ascultarea, 
de la simpla transmitere a nevoilor, până la povestirea creativă. Cea mai bună 
modalitate de construire a vocabularului și de înțelegere a structurii frazei este 
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prin experiențe din lumea reală. Învățătorii de azi găsesc în realitatea virtuală 
un instrument imersiv suplimentar, ce vine în ajutorul învățării. 

 Intensificarea experiențelor reale – Vizitele la zoo sau în parc reprezintă o 
modalitate plăcută și eficientă de a le arăta preșcolarilor aspecte ale vieții 
reale. Folosind realitatea virtuală, educatorii pot consolida și aprofunda 
experiențele trăite, oferind celor mici posibilitatea de a le retrăi și a le înțelege 
mai bine. 

 Crearea de noi oportunități – Este dificil sa discutăm despre lucruri pe care 
nu le-am văzut niciodată. Unii elevi nu au văzut niciodată oceanul sau nici 
chiar un mare oraș. Cu ajutorul aplicațiilor de VR, profesorii pot trezi 
curiozitatea elevilor și să le provoace imaginația.  

 Învățarea în context – Crearea unui context este esențială  pentru 
aprofundarea înțelegerii. A învăța, spre exemplu, dintr-o carte despre fazele 
lunii, nu este totuna cu a păși efectiv în VR pe suprafața acesteia, privind de 
la distanță Pamântul. 

 Îmbunătățirea memorării – În privința memorării informației, experiența 

personală imersivă oferită de realitatea virtuală este de neegalat. Capacitatea 

de reevocare a experiențelor trăite în VR este deosebit de puternică și 

constituie un ajutor deosebit pentru elevii care se străduiesc să își păstreze 

concentrarea în mediul de clasă tradițional. 

 Ajutor pentru nevoi speciale – Realitatea virtuală oferă oportunități de 

învățare captivante pentru elevii cu nevoi speciale. Mulți copii cu autism 

consideră experiența imersivă la 360 de grade un mod confortabil și sigur de 

a dobândi noi cunoștințe, fiind conștienți că pot în orice moment să iasă din 

mediul virtual, dacă așa consideră necesar.  

 Creșterea angajamentului – Angajamentul reprezintă un factor cheie în 

procesul învățării, realitatea virtuală reușind să entuziasmeze o generație ce 

nu poate concepe viața fără telefonul mobil. 

 Dezvoltarea empatiei – Un alt beneficiu al folosirii VR în sala de clasă este 

oportunitatea pe care acesta o oferă elevilor de a înțelege cu adevărat 

perspectiva altora. 

 Creare și explorare – Realitatea virtuală oferă elevilor nu doar experiențe 

virtuale pasive, ci și posibilitatea de a-și crea  propriile lumi 3D, în funcție de 

imaginația fiecăruia. 

O altă aplicație importantă a realității virtuale o reprezintă instruirea vocațională: 

 Experiența la locul de muncă – Cheia succesului în instruirea vocațională o 

reprezintă oportunitatea oferită studenților de a se afla într-un mediu de lucru 

nefamiliar. VR-ul oferă această posibilitate, prin videoclipuri la 360 grade 

realizate din perspectiva angajatului. 

 Învățarea abilităților – Instruirea vocațională depinde de găsirea unui 

echilibru între dobândirea de cunoștințe și formarea experienței – învățarea 

practică. Posibilitatea de a parcurge de mai multe ori aceleași scenarii, fără 

costuri sau inconveniente suplimentare, reprezintă un avantaj deosebit. 

 Acces la o perspectivă diferită – Pe lângă posibilitatea de a se pune în 

pielea unui angajat cu experiență, VR-ul le permite studenților să empatizeze 

cu clienții sau beneficiarii de servicii. 
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Ochelarii VR pot fi de ajutor studenților care nu pot participa la ore din cauza unor 
probleme de sănătate, în schimb folosirea în cadrul orelor de curs la școală ar trebui 
să se limiteze la situațiile în care imersiunea fizică este utilă (vizite la muzee, sau 
turul unui oraș). 

5 aplicații VR de top  în domeniul educației 

1. Star Chart – cu un număr de peste 20 milioane de utilizatori, această 
aplicație aduce universul cu un pas mai aproape. Studenții pot învăța despre 
constelații și să interacționeze cu informații despre planete și spațiul cosmic. 

 

Figura 12.  https://www.oculus.com/experiences/rift/877457905696954/ 

 
 

2. Google Translate – deși Google Translate nu este la origine o aplicație de 
realitate virtuală, cu ajutorul noilor caracteristici, studenții pot traduce instant, 
în funcție de context, cu ajutorul camerei smartphone-ului în 30 de limbi, prin 

https://itunes.apple.com/us/app/star-chart/id345542655?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/google-translate/id414706506?mt=8
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simpla țintire a unui text. 

 

Figura 13 https://www.networkworld.com/article/2872352/applications/new-google-translate-includes-vr-
signage-photo-and-speech.html 

https://www.networkworld.com/article/2872352/applications/new-google-translate-includes-vr-signage-photo-and-speech.html
https://www.networkworld.com/article/2872352/applications/new-google-translate-includes-vr-signage-photo-and-speech.html
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3. Cleanopolis – Cu ajutorul acestei aplicații, lupta cu schimbările climatice devine 
interactivă. Studenții pot învăța despre CO2 sau să lupte alături de eroi 
precum Captain Clean, pentru a salva lumea. Această aplicație nu este doar 
un joc amuzant, ci poate fi folosită cu succes în cadrul orelor de științe.  

 

 

Figura 14   https://cleanopolis.en.aptoide.com/ 

 
 

4. Virtual Speech – Este o aplicație cu ajutorul căreia studenții pot exersa 
vorbirea în public, se pot pregăti pentru un interviu, sau o prezentare, toate 
acestea în cadrul unui mediu virtual realist. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bulkypix.cleanopolis&hl=en
https://cleanopolis.en.aptoide.com/


Confidențial  Page 27 of 93 

 

Figura 15  https://www.oculus.com/experiences/go/1093617717347270/ 

5. Boulevard – Orele de artă pot fi completate cu vizite virtuale în cele mai 
importante muzee ale lumii. Studenții pot face tururi ale acestora, să 
interacționeze cu exponatele și să învețe despre artă, cu ajutorul acestei 
aplicații de realitate virtuală. 

 

https://www.oculus.com/experiences/rift/1177199742298383/ 

 

 

http://blvrd.com/
https://www.oculus.com/experiences/rift/1177199742298383/
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3.6.2 Realitatea virtuală și Sănătatea 
 

Această tehnologie revoluționează domeniul sănătății, deschizând noi căi vindecării, 
prin îmbunătățirea calității îngrijirii și reducerea riscurilor și costurilor tratamentelor. 

Una dintre industriile care beneficiază cel mai mult de pe urma realității virtuale este 
sănătatea, domeniu ce include simulări, instruirea personalului medical, chirurgia 
robotică și tratamentul fobiilor. 

Unul dintre avantajele acestei tehnologii este faptul că permite profesioniștilor din 
domeniu să își formeze și să își îmbunătățească aptitudinile și deprinderile într-un 
mediu sigur. În plus, permite acest lucru fără a pune în pericol pacienții. 

Software pentru simulare în medicina umană  

Un exemplu de astfel de software îl reprezintă sistemul HumanSim, care permite 
doctorilor, asistentelor și altor categorii de personal medical să se antreneze într-un 
mediu interactiv. Aceștia participă la scenarii de instruire în care trebuie să 
interacționeze cu pacienții într-un mediu 3D. Acest tip de experiență măsoară cu 
ajutorul unor senzori și gradul de implicare emoțională a participanților. 

 

Figura 16  https://www.virtualheroes.com/sedation-airway-release 

   

VR în diagnosticare și instruire  

Realitatea virtuală se folosește adesea ca instrument de diagnosticare în combinație 
cu alte metode ca razele X, scannere și analize de sânge, pentru a determina cauza 
unor anumite simptome. Aceasta reduce numărul de investigații necesare, putând 
chiar să reducă necesitatea efectuării unor intervenții chirurgicale riscante și 
costisitoare. 
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Este folosită, de asemenea, pentru instruirea noii generații de profesioniști în 
domeniul medical, în cadrul instituțiilor de învățământ medical favorizând învățarea și 
înțelegerea prin interacțiunea cu mediul virtual. 

Studenții la medicină pot efectua operații într-un mediu sigur și controlat. Ei pot face 
greșeli și să învețe din acestea fără a pune în pericol viața sau sănătatea pacienților. 
În VR interacțiunea se face cu pacienți virtuali, iar deprinderile dobândite pot fi 
folosite apoi cu succes în situații reale. 

 

 

Figura 17 With SpectoVive, doctors can interact in a three-dimensional space with a part of the body that 
requires surgery. 

https://www.unibas.ch/en/News-Events/News/Uni-Research/Virtual-Reality-in-

Medicine.html 

https://www.youtube.com/watch?v=AttXbcLUyR0 

Simularea în domeniul chirurgiei reprezintă o altă importantă aplicație a realității 
virtuale, folosită fără riscuri în instruirea chirurgilor.  

https://www.unibas.ch/en/News-Events/News/Uni-Research/Virtual-Reality-in-Medicine.html
https://www.unibas.ch/en/News-Events/News/Uni-Research/Virtual-Reality-in-Medicine.html
https://www.youtube.com/watch?v=AttXbcLUyR0
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Figura 18     https://archvirtual.com/medical/ 

Realitatea virtuală și instruirea paramedicilor  

Realitatea virtuală se folosește și pentru instruirea personalului de urgență care 
trebuie să învețe tehnici necesare salvării vieții fără a se pune pe sine sau pe cei 
salvați în situații periculoase. Acest lucru se realizează prin interacțiune în mediul 
virtual cu un accident simulat sau cu o situație de urgență. Scenariile sunt cât se 
poate de realiste și îi pune în situații tensionate în care trebuie să răspundă într-un 
mod adecvat. 

Cercetătorii Universității Edith Cowan împreună cu reprezentanții companiei Virtual 
Guest din Australia studiază modul în care experiența VR se compară cu metodele 
tradiționale de instruire ce folosesc actori machiați în stilul celor din filme pentru a 
simula pacienți răniți. 

https://archvirtual.com/medical/
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Figura 19   http://vr.ecu.edu.au/ (link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=12gO52aOUcg) 

 
 
Realitatea virtuală în stomatologie  

Stomatologia reprezintă un alt domeniu medical în care realitatea virtuală joacă un 
rol important. Există un sistem numit HapTEL care se bazează pe atingere, care se 
folosește în instruirea dentiștilor. Acest scaun virtual include un scenariu de instruire 
în care studentului i se arată un set dentar 3D pe care poate să lucreze. 

Studenții pot efectua o serie de proceduri medicale, să simuleze o extracție sau o 
obturare de canal folosind instrumente virtuale care imită mișcările și senzațiile reale. 
Feed-back-ul primit vine sub forma unor schimbări subtile de presiune care le permit 
acestora să își corecteze tehnica. 
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Figura 20  https://www.kcl.ac.uk/newsevents/news/news-archive/2009/oct/hapTEL-Dental-Virtual-
Laboratory.aspx 

 
Realitatea virtuală în tratamentul terapiilor  

Consilierea terapeutică reprezintă o altă zonă în care se folosește realitatea virtuală. 
Un exemplu clasic este cel al tratamentului fobiilor. Fobiile reprezintă reacții extreme 
– de obicei reacții de anxietate sau atacuri de panică – la anumite situații sau 
obiecte, disproporționate față de amenințarea reală pe care o presupun. VR ar putea 
să revoluționeze drumul către sănătatea mentală pentru un mare număr de 
persoane. Studiile au demonstrat că are capacitatea de a modifica traseele 
neuronale în același mod în care o fac experiențele reale, construind noi amintiri. 

Terapia prin expunere reprezintă un mod eficient de a trata fobiile. Ea presupune 
expunerea graduală a pacienților la anumiți stimuli declanșatori, într-un mod care 
păcălește simțurile, cu scopul de a schimba condiționările. Mediul în care acest lucru 
se întâmplă este sigur, controlat și cel mai important, clientul știe că nu este real. 
Metoda este revoluționară, atât pentru pacient cât și pentru clinician și de un mare 
ajutor în procesul de recuperare. 
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Figura 21  https://store.steampowered.com/app/517160/Richies_Plank_Experience/ 

 
Realitatea virtuală și persoanele cu dizabilități  

Există la ora actuală sisteme de realitate virtuală care le permit persoanelor cu 
dizabilități să navigheze într-o lume virtuală pe o stradă aglomerată sau printr-un 
centru comercial. Acestea învață cum să se miște și să evite obstacolele într-un 
cadru virtual, înainte de a pune aceste cunoștințe în practică în lumea reală.  
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Figura 22  Aplicatia “The VR Wheelchair” How VR Can Ease the Transition for First-Time Wheelchair 
Users 

https://vrscout.com/news/vr-ease-transition-first-time-wheelchair-users/ 
 
Scopul acestei tehnologii este de a permite persoanelor cu handicap să ducă o viață 
independentă ori de câte ori acest lucru este posibil și să interacționeze cu ceilalți. 
Realitatea virtuală îi poate învăța deprinderi de bază importante în viața de zi cu zi, 
cum ar fi gătitul, cumpărăturile sau alte treburi casnice. 

Scopul este de a le spori încrederea și stima de sine și de a le îmbunătăți astfel 
calitatea vieții.  

Virtual Humans 

Oamenii virtuali sunt un fel de actori digitali. Ei pot fi folosiți pe post de pacienți 
virtuali, de exemplu, pentru a-i ajuta pe studenți să exerseze anumite practici 
medicale. Aceștia nu sunt la fel de buni ca niște pacienți reali în privința inteligenței 
artificiale, dar contribuie la aprofundarea instruirii. Pot constitui de asemenea o nouă 
abordare a interacțiunii om-computer, în care pacienții pot consulta propriul medic 
virtual pentru răspunsuri la întrebări comune. Această metodă nu va putea niciodată 
să înlocuiască vizita într-un cabinet medical, dar poate constitui o metodă pentru o 
mai bună interacțiune. 

 

https://vrscout.com/news/vr-ease-transition-first-time-wheelchair-users/
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Figura 23    https://medicalcyberworlds.com/ 

 
3.6.3 Realitatea virtuală în domeniul militar  
 

Realitatea virtuală a fost adoptată ca metodă și de către domeniul militar, în toate 

cele trei ramuri ale sale, armata, marina și aviația unde se folosește pentru instruire. 

Ea este utilă mai ales în antrenamentul soldațior pentru situații de luptă, evitându-se 

riscul accidentării sau chiar al morții. Soldații pot repeta anumite scenarii, fără a se 

expune riscurilor reale ale războiului, în siguranță și cu costuri mai mici decât prin 

metodele tradiționale de antrenament. 
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Figura 24  https://www.roadtovr.com/virtsim-virtual-reality-platform/ 

 

Aplicațiile de VR pot fi o bună soluție în tratamentul stresului post-traumatic, în cazul 

soldaților întorși de pe câmpul de luptă ce prezintă astfel de probleme. Prin 

expunerea treptată în mediul virtual la anumite condiții aceștia sunt ajutați să își 

dezvolte mecanisme care să-i ajute în diminuarea simptomelor și îmbunătățirea 

reacțiilor în situații neașteptate. 

3.6.4 Realitatea virtuală și știința   

Realitatea virtuală oferă noi posibilități științei. Progresul recent din domeniul 
informatic a dus la crearea unui mare număr de instrumente software ce ușurează 
dezvoltarea de conținut web, incluzând softuri pentru grafică și pentru vizualizare. 
Dezvoltarea în domeniul realității virtuale constă în crearea de metode și instrumente 
computerizate cu ajutorul cărora se pot construi obiecte și scene ce imită 
componente ale realității.  

De-a lungul timpului, știința și educația în domeniul ingineriei s-au bazat pe schițe și 
grafice, însoțite de lucrări de laborator și experimente științifice. Odată cu apariția 
realității virtuale a devenit posibilă crearea de modele virtuale a acestor sisteme, iar 
accesibilitatea instrumentelor informatice a condus la o dezvoltare fără precedent a 
instrumentelor software accesibile tuturor categoriilor de consumatori. 
 
 
Exemplu de aplicație: MEL Chemistry VR Lessons 
Dezvoltator: MEL Science 

https://www.roadtovr.com/virtsim-virtual-reality-platform/
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MEL Chemistry reprezintă un curs de lecții în VR, concepute în concordanță cu 
programa școlară, cu ajutorul căruia studiul chimiei devine un proces antrenant, ce 
folosește metoda imersiunii și a jocului. 
 

 

Figura 25  https://www.oculus.com/experiences/gear-vr/1457959427660729/ 

 

Realitatea virtuală și vizualizarea științifică 

Realitatea virtuală se folosește din ce în ce mai mult în cadrul vizualizării științifice. 
Acest domeniu se bazează pe utilizarea de grafice computerizate pentru a exprima 
idei și concepte.  

Vizualizarea științifică se folosește pentru a face accesibile concepte abstracte unui 
public care poate în acest fel să le înțeleagă în urma interacțiunii cu acestea. 
Utilizatorul de VR are posibilitatea de a vizualiza o structură moleculară din unghiuri 
diferite, cu scopul rezolvării unei probleme. 

Oamenii de știință pot să demonstreze mai ușor o metodă sau să transmită idei 
complexe cu ajutorul realității virtuale, într-un format vizual. Acesta presupune medii 
semi-imersive sau complet imersive în care pot fi vizualizate și discutate volume 
importante de date. 

Realitatea virtuală se folosește în cadrul fizicii, chimiei, biologiei, medicinei, 
astronomiei și ingineriei și face posibilă colaborarea între diferite discipline sau noi 
forme de cercetare și dezvoltare. 
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Figura 26   http://dsky.co/apps/celestrion/ (link youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=vSFLJc4DL28&t=11s) 

 
 

3.6.5 Realitatea virtuală și domeniul imobiliar  
 

Realitatea virtuală  are un uriaș potențial de a fi valorificată în domeniul imobiliar, în 
următoarele moduri: 

 Tururi virtuale: clădiri aflate încă în construcție pot fi vizitate prin simulări 
imersive 3D atât pentru a veni în ajutorul constructorilor, cât și pentru a planifica 
detalii precum amenajarea, mobilarea sau zugrăvirea. 

 Campanii de marketing: spații existente de închiriat pot fi scanate și prezentate 
în format virtual amenajate cu mobilier de calitate, pentru a atrage potențiali 
chiriași. 

 Prototipuri mai eficiente: prototipuri ale construcțiilor pot fi create, refăcute și 
editate cu o precizie milimetrică mai rapid și mai ieftin decât cele fizice. 

 Inspecții de la distanță: scanarea volumetrică a șantierelor de construcție poate 
ușura verificarii normelor de siguranță și protecția muncii, fără a fi necesară 
deplasarea inspectorilor. 

 Vizionări imobile: agențiile imobiliare pot pune la dispoziția clienților interesați 
tururi virtuale ale imobilelor din baza de date, economisind timp și bani necesari 
deplasării. De asemenea, companiile pot oferi în acest mod clienților posibilitatea 
de a le vizita sediile, pentru a le câștiga încrederea. 

http://dsky.co/apps/celestrion/
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Figura 27  https://archvirtual.com/project/707-western-real-estate-pre-sales-with-oculus-rift-dk2/ 

 Vizitele ghidate se aseamănă cu videoclipurile convenționale de promovare, 
dar pot fi realizate în VR sau sub forma unor videoclipuri la 360 grade ale 
proprietăților existente. Cu ajutorul căștii de VR, sau chiar și al unui simplu 
dispozitiv precum Google Cardboard clienții pot să beneficieze de o experiență 
imersivă. 

 Vizitele interactive oferă utilizatorilor posibilitatea să aleagă să navigheze 
către anumite zone ale proprietății vizitate. Acest tip de vizită este mai dificil de 
creat, fiind însă mai eficient și interactiv. 

 

3.6.6 Realitatea virtuală și sportul  
 
Popularitatea sportului a scăzut odată cu modificarea comportamentului tinerilor și a 
creșterii competiției în divertismentul non-sportiv. În zilele noastre, numărul celor care 
vizionează sport live la televizor a scăzut considerabil. Aceștia preferă să intre pe 
facebook sau Twitter pentru a viziona rezumatele meciurilor. 
În acest context, realitatea virtuală aduce o schimbare în modul în care vizionăm 
sporturi și atrage un număr mai mare de spectatori. Cu ajutorul filmelor la 360 grade 
audiența poate viziona evenimentele sportive sub forma unor experiențe imersive, 
oferind posibilitatea focalizării asupra zonelor de teren sau jucătorilor preferați. 
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Figura 28  https://www.nytimes.com/video/360-video 

 

 
Realitatea virtuală se folosește ca un instrument util în antrenamentul unor discipline 
sportive precum golf, atletism, schi sau ciclism, la măsurarea performanței sportivilor 
și la analizarea și îmbunătățirea tehnicii acestora. Are, de asemenea, utilitate în 
design-ul echipamentului sportiv și ca parte a efortului de a îmbunătăți experiența 
spectatorilor. 
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Figura 29  http://eonsportsvr.com/ (link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=KTOrNNqtTTE) 

3.6.7 Realitatea virtuală și industria divertismentului  
 
Industria divertismentului este una dintre cele mai entuziaste susținătoare ale realității 
virtuale, cu precădere în zona jocurilor. Aria beneficiilor noii tehnologii depășește însă 
cu mult acest domeniu și include: 

 Vizitare de la distanță a muzeelor, galeriilor, expozițiilor și teatrelor.  
Un exemplu de astfel de aplicație îl reprezintă cea dezvoltată de Sketchfab, Hintze 
Hall, NHM London, ce reprezintă o scanare 3D a Muzeului Natural de Istorie din 
Londra. Vizitatorii pot analiza exponatele  din multiple perspective, acestea fiind 
însoțite de adnotări cu rolul de a  completa cantitatea de informație. Textele conțin 
link-uri către informații suplimentare de pe site-ul muzeului referitoare la zona asupra 
căreia utilizatorii se focalizează. 

 

 

Figura 30  https://sketchfab.com/models/b2f3e84112d04bf1844e7ac2c4423566 

 

 Accesarea unor personaje paranormale sau supernaturale din parcuri tematice 
virtuale. 

 Participarea la experiențe muzicale complexe în VR (din postura de interpret 
sau de spectator). 

 Vizitarea de situri istorice reconstituite virtual. 
 Simularea unor experiențe precum simulatoare de zbor virtuale. 
 Imersiune totală în acțiunea filmelor de cinema, prin folosirea de interfețe 

vizuale sau haptice. 

https://sketchfab.com/models/b2f3e84112d04bf1844e7ac2c4423566


Confidențial  Page 42 of 93 

 

Figura 31  http://www.mindprobelabs.com/guide.html 

 Vizionarea de filme în timpul călătoriilor cu avionul sau cu alte mijloace de 
transport, folosind căști pentru VR ușoare, adaptate pentru acest scop. 

 Explorarea unor zone inaccesibile cu ajutorul imersiunii în videoclipuri la 360 
grade. 

 Evenimente sportive.  

Unele dintre aceste exemple fac parte din categoria educației prin divertisment, și au 
scopul de a educa și de a distra publicul în același timp. 

Aceste medii virtuale oferă utilizatorilor noi posibilități de a se angaja în vizionarea 
expozițiilor, de la distanță, folosind ochelarii de VR care permit vizualizarea 
obiectelor 3D din unghiuri diferite. Uneori, aceștia pot chiar interacționa cu 
exponatele prin intermediul unei mănuși speciale. 

Exemple de aplicații: 
ALLUMETTE Disponibilă pe platformele: HTC Vive, Oculus Rift, PSVR 
Experiența extraordinară creată de către Penrose Studios sub formă de film VR cu 
opțiunea de “stop-cadru” aduce cu sine poveste unei fetițe dintr-un sat purtat de nori. 
În Allumette, utilizatorul este invitat să exploreze liber fantastica lume  ce i se 
prezintă, chiar fără a respecta, daca așa dorește, firul narativ propus de către autori. 
Nu există posibilitatea de a greși, deoarece acesta nu este un joc, ci o poveste.  
Subiectul, bazat pe o poveste a lui Hans Christian Andersen este în același timp 
încântător și emoționant. Ceea ce impresionează însă este senzația extraordinară 
de prezență, privitorul simțindu-se cu adevărat transpus într-o lume de poveste.  
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Figura 32  https://store.steampowered.com/app/460850/Allumette/ 

 

COLOSSE  
Disponibilă pe platformele: HTC Vive, Oculus Rift, OSVR 
 

Reprezintă o experiență narativă de realitate virtuală ce se derulează pe măsură ce 
utilizatorul privește, fiind descrisă de către dezvoltatorul său, Fire Panda, ca fiind “o 
experiență narativă de realitate virtuală în timp real”.  Colosse se remarcă prin detalii 
ce evidențiază într-un mod original proporțiile - de exemplu, personajul “vânătorului” 
este randat cu doar 12 cadre pe secundă, în timp ce restul filmului este cu 60 - lucru 
ce contribuie la atmosfera sa unică.  
Obiectele și sunetele răspund direct privirii utilizatorului, unele dintre acestea 
“așteptând” privirea acestuia pentru a se activa. Anumite evenimente se petrec în 
funcție de direcția în care utilizatorul privește, astfel încât nu există riscul de a te 
bloca, căutând una dintre piesele puzzle-ului. Conceput inițial ca un demo pentru 
Oculus Mobile VR Jam, deși Colosse nu este la fel de însuflețit ca și Allumette, 
rămâne una dintre aplicațiile ce schimbă modul de abordare a narațiunii. 
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Figura 33   https://store.steampowered.com/app/464540/Colosse/ 

 
3.6.8 Realitatea virtuală și industria modei  

Un alt domeniu care beneficiază în moduri inedite de pe urma tehnologiei realității 
virtuale este cel al industriei modei. În această zonă VR-ul aduce un plus prin: 

 Simulări virtuale ale magazinelor de profil, utile atât consumatorilor, cât și 
vânzătorilor, oferind posibilitatea creării designului și aranjării produselor pe 
raft. 

 Cabine de probă virtuale. 
 Spectacole de modă virtuale ce oferă posibilitatea imersiunii potențialilor 

cumpărători. 
 Experiențe virtuale ce permit cumpărături online prin intermediul unui avatar 

cu posibilitatea de a simți materialele din care sunt croite piesele expuse. 
 Tururi virtuale în cele mai vestite magazine de modă din lume. 
 Experiențe de simulare de machiaj. 
 Campanii de marketing și distribuire de experiențe online 
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Figura 34    https://www.hypergridbusiness.com/2015/02/first-vr-fashion-app-released/ 

  

3.6.9 Realitatea virtuală și cultura/turismul  
 

Se referă la folosirea realității virtuale în muzee și situri istorice, cu posibilitatea 
transmiterii informației utilizatorilor în moduri noi și interesante. Vechiul model, al 
vizionării pasive a expozițiilor, este astfel înlocuit cu unul în care interacțiunea 
reprezintă principala caracteristică. 

Un segment important de consumatori este reprezentat de copii. Aceștia sunt de 
obicei greu de atras către muzee sau galerii, pe care le consideră plictisitoare. Odată 
cu folosirea tehnologiei imersive se schimbă însă și percepția acestora, deschizând 
astfel calea unei noi audiențe. 

 Vizitarea și explorarea de noi spații, în special cele fizic inaccesibile.  

Exemple de aplicații: OCEAN RIFT 
Disponibilă pe platformele: Oculus Rift, Samsung Gear VR (demo) 
 
Oceanul poate fi în același timp o experiență minunată, cât și una înspăimântătoare, 
iar adâncimile sale au devenit accesibile cu Ocean Rift. Experiența se aseamănă cu 
safari-ul african, doar că se desfășoară sub apă. Utilizatorul este liber să exploreze 
după cum dorește cele 12 habitate, observând pur și simplu viața sub-acvatică, 
pentru un efect terapeutic de calmare, sau să ia parte la un adevărat joc horror de 
supraviețuire presărat cu câteva surprize. Mici detalii, precum încadrarea marginilor 
ecranului cu o mască de scafandru, fac experiența să pară realistă și memorabilă. 
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Figura 35  https://www.oculus.com/experiences/rift/1253785157981619/ 

 
GOOGLE EARTH VR  
Disponibilă pe platformele: HTC Vive, Oculus Rift, Google Cardboard 
 
Încă de la începutul dezvoltării VR ca mediu de divertisment, Google Earth a părut 
ca o idee extraordinară de aplicație de realitate virtuală. Zborul pe deasupra planetei 
se dovedește a fi în același timp o experiență de divertisment, cât și una educativă, 
cel puțin dacă iubești geografia. Prin simpla accesare a meniului, poți vizita 
locuri  reprezentative de pe glob, ca Sfinx-ul sau Golden Gate, sau să faci o vizită 
digitală în capitala Djibouti. Pentru cei care au accesat deja Google Earth, conceptul 
nu este unul nou, în schimb este mult mai distractiv în VR, dacă nu te aștepți la prea 
multe detalii. 
 

https://www.oculus.com/experiences/rift/1253785157981619/


Confidențial  Page 47 of 93 

 
Figura 36   https://store.steampowered.com/app/348250/Google_Earth_VR/ 

 

 Modelare 3D cu scopul prezervării digitale a monumentelor istorice. 
 Evaluarea și analiza traficului aferent destinațiilor turistice.  
 Prezentarea și explicarea importanței moștenirii culturale cu ajutorul 

animațiilor și elementelor de joc. 
 Reconstrucția virtuală a obiectivelor și evenimentelor istorice și culturale. 
 Prezentări ale destinațiilor turistice sub forma videoclipurilor la 360 grade, 

oferite clienților de către agențiile turistice. 

 
3.6.10 Realitatea virtuală  în afaceri și comerț  

În acest domeniu, realitatea virtuală se folosește sub forma: 

 Tururilor virtuale ale unor medii de afaceri 

 Instruirii noilor angajați 

 Vizualizării produselor la 360 de grade. 

Multe afaceri au îmbrățișat realitatea virtuală deoarece reprezintă o modalitate de 
dezvoltare eficientă din punct de vedere al costului. Aceasta permite testarea unui 
prototip, evitând necesitatea dezvoltării mai multor variante ale produsului, lucru 
consumator de timp și bani. 

 

În plus, reprezintă un bun mod de a detecta probleme legate de design într-un stadiu 
incipient de dezvoltare, scutind astfel eventuale probleme ulterioare. Este cazul 
companiilor care fabrică produse potențial periculoase și care trebuie evaluate 
înainte de a fi folosite. Acestea își pot testa produsele într-un mediu virtual, fără a se 
supune riscurilor, cu un mare grad de realism și eficiență. 
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Unele companii folosesc realitatea virtuală pentru a câștiga un avantaj în fața 
competitorilor prin analiza datelor și tendințelor de piață. 

Mulți consumatori sunt deja familiarizați cu cumpărăturile on-line, dar VR ar putea 
deveni următorul pas important în comercializarea produselor pe Web. Anumite 
aplicații pot oferi un tur al întregului magazin, îmbunătățind experiența tradițională. În 
loc să se uite pe un catalog de pe site, cumpărătorii se pot bucura de o experiență în 
timp real, chiar și împreună cu prietenii. Un astfel de exemplu este cel al companiei 
ASOS, unul dintre cei mai mari vânzători de pe piața europeană. În urma 
parteneriatului cu Trillenium, cumpărătorii vor putea în curând să comande produse 
ASOS prin intermediul folosirii căștilor de VR. 

 

Figura 37   http://www.trillenium.com/vr-retail.html (Link youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=bNRnyR-Z-bQ) 

 

Unele dintre beneficiile oferite de către realitatea virtuală sunt:  

 Accesarea perspectivei consumatorilor 
 Experiențe de cumpărare mai spectaculoase 
 Un mod mai ușor de a realiza testarea produselor 
 Simplificarea managementului 
 Crearea de produse pe comandă și conceperea designului magazinelor 
 Folosirea VR-ului pentru aranjarea rafturilor și testarea împachetării 

produselor 
 Inspecții ale magazinelor și vizionarea în timp real a performanțelor acestora 
 Prezentări de piață  
 Asistenți virtuali ce oferă răspunsuri personalizate pentru cumpărarea 

anumitor produse 
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 Analize de piață: înțelegerea perspectivei consumatorilor, identificarea 
zonelor ce necesită îmbunătățiri, măsurarea timpului petrecut de către 
cumpărători pentru analizarea anumitor produse 

 Urmărirea comportamentului consumatorilor, prin monitorizarea privirii 
acestora și crearea de strategii de piață în acord cu interesul clienților 

 Îmunătățirea eficienției serviciilor de publicitate prin campanii de marketing 
 Formarea și testarea angajaților cu costuri reduse. 

 

3.6.11 Realitatea virtuală și Media/Publicitatea  
 

 

 Comunicare între utilizatori aflați la distanță, cu folosirea unui volum bogat de 
date senzoriale (expresii, senzații tactile, vizuale și olfactive).  

 Sisteme de întâlnire față în față ce respectă mărimea și poziția participanților. 
 Imersiune profundă sau chiar totală în spații virtuale, folosind sunet, video și 

foto realiste, feed-back haptic (ce se referă la simțul tactil), senzații olfactive și 
gustative și platforme de mișcare. 

 Modalități avansate de comunicare în cadrul rețelelor sociale de VR și de 
creare de conținut imersiv ce poate fi distribuit, folosit sau cumpărat. 

 Colaborări de la distanță pentru administrarea diverselor spații socio-culturale. 
 Narațiune îmbunătățită și mai bogată în conținut interactiv în jurnalism, știri și 

industria video. 

Exemplu de aplicație: LITTLSTAR  
Disponibilă pe platformele: HTC Vive, Oculus Rift, PSVR, Samsung Gear VR 
Littlstar VR Cinema pune la dispoziția utilizatorilor conținut de pe Netflix, Hulu sau 
YouTube, prin intermediul căștilor de VR. Aplicația asigură o întreagă bibliotecă de 
videoclipuri la 360 grade concepute pentru a oferi o experiență inedită celor ce 
doresc să acceseze aceste resurse muzicale sau educative. 
 

 
Figura 38  https://littlstar.com/ 
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 Narațiune emoțională în marketing și campanii de publicitate. 

 

Figura 39  https://vrscout.com/news/how-fashion-brands-vr-ar/ Kate Moss in prima reclama la un parfum 
realizata in VR 

 
3.6.12 Realitatea virtuală și artele digitale  
 
Realitatea virtuală, cel mai nou trend ce combină arta și tehnologia, a cucerit și 
domeniul artei. Recent, artiști și instituții de artă experimentează cu această 
nouă tehnologie digitală cu scopul de a crea lucrări și expoziții de artă 
imersive, cu care publicul poate interacționa. 
 
Recent, Art Basel a făcut echipă cu Google pentru a lansa un proiect de VR în Hong 
Kong. Folosind aplicația Tilt BRush de la Google, artiști precum Yang Yongliang, 
Cao Fei și Sun Xun au creat adevărate opere de artă pictând în spațiul virtual tri-
dimensional. 
 
DSL Collection, fondată de către Dominique și Sylvain Levy, îmbrățișează tehnologia 
și folosește realitatea virtuală pentru a expune opere de artă. Publicul poate accesa 
colecția și să ia parte la procesul de creație într-un spațiu simulat. 
Multe muzee și instituții se folosesc de VR pentru a face arta accesibilă. Este și 
cazul lui British Museum. 
Casele de licitații experimentează și ele cu realitatea virtuală. Pentru una dintre 
licitațiile organizate de către Sotheby, casa de licitații a lansat un videoclip la 360 de 
grade, cu scopul de a le permite vizitatorilor să experimenteze atmosfera din 
interiorul picturilor. 
Pe măsură ce lumea artei contemporane se globalizează, folosirea realității virtuale 
promite să contribuie la dezvoltarea scenei artistice și la o democratizare a 
experienței de vizualizare a artei. 

https://vrscout.com/news/how-fashion-brands-vr-ar/
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Exemple de aplicații: TILT BRUSH  
Disponibilă pe platformele: HTC Vive, Oculus Rift 
 

Tilt Brush poate fi surprinzător pentru cei care nu se intersectează prea mult cu 
latura artistică. Folosind senzorii de mișcare HTC și Oculus Rift, utilizatorul poate 
„picta” într-un spațiu tridimensional, cu libertatea de a crea lucrări absolut uimitoare, 
în orice culoare. Miscările controllerelor sunt uimitor de exacte, utilizatorul putând 
anula acțiuni anterioare pentru a corecta eventuale mișcări greșite. Tilt Brush nu se 
adresează doar utilizatorilor cu simț artistic, pentru că oricine poate încerca această 
aplicație.  
Pe lângă pictură (care, din păcate este redusă la o singură formă de pensulă), 
utilizatorul poate adăuga efecte cum ar fi stele strălucitoare sau urme de fum, pentru 
a accentua elemente din lucrare. Versiunea Oculus Rift se laudă chiar cu o opțiune 
de previzualizare, dar aplicația este plăcută pe oricare dintre platforme. În prezent, 
Google nu intenționează să aducă Tilt Brush pe PSVR, invocând o lipsă de precizie 
în ce privește urmărirea software-ului. Aplicația este cotată drept una dintre cele mai 
bune, pentru că introduce un mediu artistic nou atât pentru cei cu simț artistic cât și 
pentru cei care consideră că nu îl au.  
 

 
Figura 40  https://store.steampowered.com/app/327140/Tilt_Brush/ 

 
 

KINGSPRAY GRAFFITI VR  
Disponibilă pe platformele: HTC Vive, Oculus Rift 
 
Pentru cei care și-au dorit să fie asemenea acelor artiști stradali, care își folosesc 
talentul pentru a-i încânta pe trecători pe străzile marilor orașe, Kingspray le pune la 
dispoziție un mod original de a-și manifesta talentul. Cu ajutorul ustensilelor virtuale, 
poți desena, fără a încălca legea, pereții digitali ai clădirilor sau chiar pe acoperișuri. 
 

https://store.steampowered.com/app/327140/Tilt_Brush/
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Figura 41   https://store.steampowered.com/app/471660/Kingspray_Graffiti_VR/ 

 
 
3.6.13 Realitatea virtuală și industria jocurilor  
 

Realitatea virtuală a cunoscut o adevărată explozie în domeniul jocurilor în ultimii 
ani. Aceasta oferă o experiență interactivă și în plus revigorează sub-industriile 
producătoare de periferice. Deși cel mai probabil VR nu va transforma fundamental 
scena actuală a jocurilor, cu siguranță va contribui la apariția unor jocuri noi și la 
reactualizarea unor vechi nume.ii 

Realitatea virtuală în jocuri asigură jucătorului modern o imersiune completă, 
imagine la 360 de grade, realism crescut și un excelent sunet surround. 

Spre deosebire de jocurile 3D în care jucătorii devin în întregime spectatori, VR oferă 
experiențe într-un mediu tridimensional ce le permite să interacționeze cu 
împrejurimile.  

Unlike 3D games where gamers become a spectator entirely, VR provides gaming 
experiences in a three-dimensional environment that allows them to interact with the 
surroundings. Ideea VR constă în faptul că se ține seama de viziunea periferică, 
ceea ce creează efectul imersiv al semnăturii. În 3D, prin contrast, întregul câmp 
vizual nu este suprapus, limitând astfel în mod masiv implicarea vizuală a jucătorilor. 
Cele mai multe jocuri online și mobile nu sunt concepute pentru VR, deoarece sunt 
de obicei create pentru o tastatură cu un gamepad sau mouse. Cu toate acestea, 
tehnologia VR se dezvoltă într-un ritm dinamic - odată cu introducerea unor sisteme 
revolutionare de jocuri VR de la companii precum Google și Sony pe piața 
comercială, adoptarea pe scară largă a jocurilor VR este deja în plină desfășurare. 

 

https://store.steampowered.com/app/471660/Kingspray_Graffiti_VR/
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Figura 42   https://store.steampowered.com/app/529910/ARK_Park/ 

 
3.6.14 Realitatea virtuală în telecomunicații  

Telecomunicațiile reprezintă un alt domeniu care utilizează tehnologia realității 
virtuale, în special comunicațiile mobile, care permit accesul facil la o varietate de 
proiecte bazate pe VR. 

Principala provocare este aceea de a trata un mediu care se bazează în principal pe 
tonul vocii, intonării, gesturilor și limbajului corpului în comparație cu cuvintele rostite. 
De fapt, cuvintele vorbite reprezintă doar un procent foarte mic din comunicarea 
globală. Dar formele tradiționale de comunicare, cum ar fi telefonul, sunt înlocuite de 
videoconferințe, Skype și live chat. Aceste medii de comunicare pot fi utilizate pe 
internet și în alte sisteme similare și sunt văzute ca fiind mai ieftine și mai flexibile.  

Telecomunicațiile pot fi folosite pentru a ajuta sistemele de realitate virtuală, cum ar 
fi simularea chirurgicală sau telemedicina. Un exemplu în acest sens este o 
intervenție chirurgicală la distanță, în care imagini din această intervenție chirurgicală 
pot fi transmise la diferite locații din întreaga lume. De asemenea, chirurgia poate fi 
efectuată în locații îndepărtate folosind tehnologia robotică și realitatea virtuală. iii 

Google are o abordare proprie cu privire la posibilitățile VR în conferințe, chat și 
comunicații. Echipa de dezvoltare care lucrează la platforma VR a companiei mobile 
Daydream a publicat o intrare pe blog detaliind starea domeniului. 
Intenția Google cu privire la Daydream este de a ajunge la cât mai mulți utilizatori 
posibil. O evoluție logică a aplicației Cardboard, platforma Daydream se bazează pe 
telefoanele mobile pentru a servi drept centru al experienței VR. În plus, se 
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urmărește imersarea emoțională și mentală a utilizatorul în simulare, oferindu-i 
senzația de legătură cu mediul. Conform echipei de la Google, avatarurile nu trebuie 
să fie neapărat construcții complexe realiste, sau reprezentări exacte ale 
utilizatorilor. Simpla folosire a acestora contribuie la crearea senzației de prezență, 
atât de importantă în comunicarea eficientă. iv 
În timp ce experiențele de la Facebook și Google sunt încă în mare parte teoretice, o 
altă companie a reușit să scoată pe piață un produs pentru care a fost 
recompensată. AltSpace VR, fondată în 2013 a lansat mai multe aplicații pentru VR.  
Ei au creat o platformă virtuală în care utilizatori de pretutindeni pot vorbi, juca jocuri 
și interacționa în locații exotice. Aplicația lor VR Call app este însă și mai 
interesantă, din punct de vedere al comunicațiilor. Lansată pentru telefoane cu 
Android compatibile cu Gear, VR Call reprezintă în esență o aplicație pentru video 
conferințe în VR. Aceasta le permite utilizatorilor să răspundă la apelurile de pe 
mobil în cadrul mediului virtual. Ei pot interacționa prin gesturi și limbaj corporal într-
o măsură imposibilă până la lansarea acestei noi tehnologii.  
 

 
Figura 43   https://altvr.com/ 

 

3.6.15 Realitatea virtuală în domeniul industrial  
Realitatea virtuală în design-ul industrial  
 

 

Realitatea virtuală a început să fie folosită în industrie în ultimii ani iar în prezent se 
extinde cu  repeziciune. Companiile din domeniu au găsit în ea o modalitate inedită 
de a-și asigura un loc de frunte între competitori. Printre modurile în care aceasta 
nouă tehnologie aduce beneficii sectorului, se numără îmbunătățirea siguranței 
muncitorilor, creșterea productivității, și reducerea costurilor de instruire. 
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Industria folosește realitatea virtuală în multe dintre procesele sale. Unele dintre 
sectoarele în care aceasta este folosită la scară largă, sunt următoarele: 

 Design industrial: În proiectarea de produse, VR-ul se folosește ca o versiune 
îmbunătățită a programului CAD. Acesta permite crearea de modele dinamice 
3D, în timp real, fapt ce ușurează efectuarea de teste și examinarea amănunțită 
a prototipurilor înainte de a iniția procesul de producție. Fabricanții au astfel 
posibilitatea de a proiecta opțiunile ciclului de producție, optimizând procesul din 
punct de vedere al eficienței și vitezei. 

 

Figura 44  World’s First VR SOFTWARE FOR CAD, www.virtalis.com/blogs/2016/11/18/virtalis-launches-
vr4cad/ 

 

 Vânzări: se oferă posibilitatea vânzătorilor de a optimiza elementele de 
marketing al vânzărilor, prin simularea aspectelor importante precum aranjarea 
produselor la raft, localizarea expunerii sau lumina din show-room. 

 Creație în colaborare: mediul virtual permite echipelor de design din domeniul 
industrial să colaboreze, chiar și de la distanță, pentru a crea și dezvolta 
prototipuri de produse. 

 Evaluarea produselor și proceselor industriale se poate realiza înainte ca 
acestea să fie integrate în producție, scutind astfel eventualele cheltuieli ce ar 
putea apărea din cauza unor erori. 

 Demonstrații: designerii pot crea demo-uri imersive și experiențe de marketing 
virtuale pentru clienți în VR. 

 Testarea de prototipuri: Anumite grupuri de clienți potențiali pot testa prototipuri 
în mediul virtual, pentru a le putea furniza designerilor un feed-back exact și 
detaliat. 

http://www.virtalis.com/blogs/2016/11/18/virtalis-launches-vr4cad/
http://www.virtalis.com/blogs/2016/11/18/virtalis-launches-vr4cad/
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 Producție: În domeniul industrial, procesul de producție este singurul activ 24 de 

ore din 24. Defecțiunile sau erorile de sistem, chiar și pentru perioade scurte de 

timp, pot aduce pierderi uriașe companiilor. Muncitorii bine instruiți contribuie în 

mare măsură la eficiența procesului, prin urmare pregătirea acestora în VR 

reprezintă un important avantaj. Ei pot parcurge simulările atunci când au timp și 

se pot folosi de VR ca de un instrument util ori de câte ori au nevoie să rezolve 

anumite probleme. 

 Managementul inventarelor: realitatea virtuală permite o mai ușoară gestionare 
a logisticii și a inventarelor depozitelor mari, prin identificarea și localizarea 
produselor într-un mediu virtual simulat, iar apoi prin selectarea lor în mediul real. 
Această metodă ușurează cu mult activitatea companiilor, prin reducerea timpului 
necesar localizării produselor ce trebuie inventariate. 

 Planificarea aranjamentului spațiilor: Amplasarea mașinilor și a 
echipamentului afectează în mod direct productivitatea și eficiența. Posibilitatea 
pe care o oferă realitatea virtuală, de a simula într-un mediu controlat diversele 
variante de aranjare a spațiilor de producție, scutește timp și efort care se pierd 
în cazul folosirii metodelor clasice. 

Având în vedere toate avantajele pe care VR-ul le oferă mediului industrial, cât și 
interesul companiilor pentru acest tip de tehnologie, vom asista cu siguranță la o 
integrare pe o scară cât mai largă a realității virtuale în sectorul industrial și la o 
redefinire a practicilor convenționale de afaceri. 

 
Realitatea virtuală în arhitectură, inginerie și construcții  
 
 

Realitatea virtuală poate fi extrem de utilă în industria construcțiilor, ajutând 
companiile prin  creșterea eficienței și îmbunătățirea ratei de profit. 
 
Ea oferă constructorilor posibilitatea de a vizualiza în avans structurile rezultate și de 
a le examina ca și când ar fi reale, de a testa anumiți factori fără a fi nevoie să se 
cheltuiască resursele necesare construirii, reducându-se astfel numărul de erori 
posibile.  
Unul dintre factorii ce necesită o testare prealabilă îl reprezintă viabilitatea designului 
arhitectural. Pentru o lungă perioadă de timp, analiza umană și modelul la scară au 
fost singurele metode folosite pentru a determina dacă o structură este sau nu 
viabilă. În mod evident, judecata umană poate suferi erori, în timp ce modelele nu 
pot simula în totalitate mediul care influențează structura. În VR, viabilitatea 
construcției poate fi testată înaintea ridicării acesteia, iar în plus, constructorii o pot 
explora ca și când ar fi deja construită. Contribuția pe care o poate aduce designului 
este extraordinară, având în vedere că feed-back-ul obținut poate da indicii precise, 
referitoare, de exemplu, la locurile strâmte în care muncitorii nu pot pătrunde. 
Mai mult, posibilitatea de a simula în VR, permite programarea amănunțită a 
proceselor, pentru obținerea unei eficiențe maxime, cu costuri minime de producție. 

În domeniul ingineriei, realitatea virtuală include folosirea instrumentelor de modelare 
3D și a tehnicilor de vizualizare ca parte a procesului de design și oferă inginerilor 
posibilitatea de a vizualiza proiectul în 3D obținând o mai bună înțelegere a modului 
în care acesta funcționează. 
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Echipa de design poate evalua proiectul într-un mediu sigur și să aducă schimbările 
necesare, atunci când e cazul, economisind astfel timp și bani. 

Un mare impact îl are capacitatea realității virtuale de a furniza detalii dintre cele mai 
fine ale procesului ingineresc, ce contribuie la menținerea senzației de realitate. Este 
vorba despre o grafică de înaltă calitate, video cu rată rapidă de refresh, sunet și 
mișcare realiste. 

În unele cazuri, realitatea virtuală poate fi folosită chiar de la începutul procesului de 
producție, din faza de design, până la construire și implementare. În fiecare etapă, 
se pot identifica greșeli, defecte de structură, sau alte probleme specifice. 

Constructorii de mașini folosesc VR în cadrul procesului de design, la crearea de 
prototipuri. Acest lucru le permite să proiecteze diferite versiuni care ulterior sunt 
testate și se pot îmbunătăți în funcție de rezultatul testelor. Se evită astfel 
necesitatea construirii unui prototip fizic și se grăbește faza de dezvoltare a 
produselor. Rezultatul îl reprezintă un proces eficient din punct de vedere al 
costurilor. 
 
Realitatea virtuală în productivitate și instruire  
 
În sectorul industrial, realitatea virtuală aduce un plus important în productivitate și 
poate chiar să constituie singura posibilitate viabilă de a îndeplini anumite scopuri. 
Mai ales atunci când există limitări legate de spațiu și siguranță, realitatea virtuală 
prezintă avantaje reale. 

 Întâlniri virtuale: VR aduce o senzație de prezență întâlnirilor la distanță, lucru 
ce face să pară demodate vechile întâlniri pe Skype 

 Birouri virtuale pentru echipe la distanță: apariția birourilor VR va conduce la 
stabilirea unui nou standard în comunicarea dintre angajații aceleiași companii, 
cât și cu parteneri externi 

 Desktop virtual complet: posibilitatea de a simula un sistem informatic complex 
în VR va conduce la o creștere dramatică a productivității 

 Resurse umane: combinația între VR și AI le va permite inspectorilor de resurse 
umane să creeze și să folosească exerciții imersive pentru angajați, pentru a-i 
ajuta să facă față mai ușor situațiilor neplăcute de discriminare, hărțuire, sau 
altele de acest fel 

 Instruire la locul de muncă: se aplică instruirii în orice domeniu, și prezintă 
avantajul siguranței și al costurilor reduse 

 Simulări ale situațiilor de urgență: angajații expuși în mod imersiv simulărilor în 
VR, vor fi mai bine pregătiți în situații legate de incendii, dezastre naturale și crize 
medicale 

 Instruire în protecția muncii: prin intermediul realității virtuale, managerii au la 
dispoziție un echipament eficient și sigur cu ajutorul căruia îi pot învăța pe 
angajați măsuri de siguranță și protecția muncii 

 Testarea noilor recruți: recrutorii vor fi capabili să îi testeze pe candidați prin 
teste imersive în VR, putând astfel să le evalueze mai corect capacitățile. 

Companiile din domeniul industrial descoperă beneficiile folosirii sistemelor de 
realitate virtuală pentru scopuri ce țin de instruire și testare, inclusiv în domeniul 
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sudurii, vopsitoriei și tâmplăriei. Instrumentele de realitate virtuală oferă angajatorilor 
un mod sigur și eficient din punct de vedere al costurilor de a coordona procesul de 
angajare și instruire încă din momentul în care candidații pășesc prima dată pe ușa 
companiei.  

Programele de instruire în realitate virtuală, în combinație cu programele tradiționale, 
prezintă o serie de avantaje distincte. În plus față de avantajele economice și cele 
legate de siguranță, sistemele de instruire în VR le permit angajatorilor să asigure 
instruire aplicată ce oferă feed-back imediat și punctaje de performanță angajaților în 
îndeplinirea unor sarcini ce urmează a fi îndeplinite ulterior la locul de muncă. 

Spre exemplu, cu ajutorul unui sistem de realitate virtuală, studenții pot învăța cum 
să efectueze instalarea corectă a aparatului de sudură, înainte de a efectua 
operațiunea propriu-zisă. Ei trebuie să știe cum să introducă tipul corect de material, 
fazele procesului, setările jetului de gaz și chiar amperajul corect sau voltajul în 
sistem înainte de a folosi aparatul de sudură. 

Cu ajutorul sistemelor de realitate virtuală pentru instruire, managerii de resurse 
umane pot realiza pre-evaluări ale candidaților, pentru a verifica dacă aceștia posedă 
într-adevăr cunoștințe practice sau își supraevaluează calificarea. Aceste evaluări 
inițiale virtuale ce se desfășoară în biroul  resurselor umane și nu efectiv în hala de 
producție pot ajuta la identificarea candidaților care nu ar trece un test practic în 
realitate.   

Chiar și după ce candidații reușesc să ocupe un loc în cadrul întreprinderii, ei pot să 
aibă în continuare nevoie de instruire – un proces pe care producătorii au început să 
și-l asume din ce în ce mai mult. Unele astfel de programe încorporează realitatea 
virtuală în cadrul procesului de instruire, ajutând angajații să realizeze o trecere 
rapidă de la instruirea virtuală la cea în realitate. 



Confidențial  Page 59 of 93 

 

Figura 45  https://www.lincolnelectric.com/en-gb/equipment/training-equipment/pages/vrtex360.aspx 

 
Realitatea virtuală în industria auto  
Când Facebook a anunțat achiziția de 2 miliarde de dolari a lui Oculus VR, 
fondatorul companiei, Mark Zuckerberg a lansat discuția despre folosirea realității 
virtuale în diverse industrii. O dezbatere aprinsă a izbucnit atunci, pe tema folosirii 
acestei tehnologii în afaceri.v 

Compania americană Ford Motor folosește realitatea virtuală în cadrul procesului de 
design încă din anul 2000, iar în ultimii ani a făcut din această tehnologie o 
componentă centrală a dezvoltării sale, urmând a se regăsi și în activitatea viitoare a 
companiei. Firma americană deține un sediu similar și în Melbourne, Australia și 
intenționează să dezvolte alte asemenea puncte în Germania, China, India și 
Brazilia. 

https://www.lincolnelectric.com/en-gb/equipment/training-equipment/pages/vrtex360.aspx


Confidențial  Page 60 of 93 

 

Figura 46  Ford Virtual Reality Oculus VR  

https://www.forbes.com/sites/leoking/2014/05/03/ford-where-virtual-reality-is-already-manufacturing-
reality/#14dda5a36e4d 

 
Realitatea virtuală în industria aeronautică  
 
 

Dispozitivele de realitate virtuală s-au dezvoltat rapid în ultima vreme. În domeniul 
aeronautic, acestea s-au dovedit extrem de utile, având în vedere eforturile 
companiilor de a îmbunătăți procesul de producție, întreținere, verificarea calității cât 
și instruirea angajaților. 
Detectarea eventualelor defecțiuni este de o importanță vitală în întreținerea 
motoarelor avioanelor. Domasche et al. au dezvoltat un sistem automat de detectare 
a defecțiunilor pentru componentele compartimentului de combustie, ca alternativă la 
inspecția FPI (Fluorescent Penetrant Inspection). Acest sistem folosește 
interferometria optică cu lumină albă robotizată ce transpune în format digital 
întreaga suprafață a componentelor. Zonele 3D evidențiate sunt folosite pentru 
detectarea automată a fisurilor, însă rezultatele măsurătorilor și ale procesării 
imaginilor necesită o verificare manuală pentru identificarea rezultatelor fals pozitive. 
 
Fiecare evaluare a unei posibile probleme identificate se face apoi prin comparare, 
iar pentru a deosebi fisurile de zgârieturi, este nevoie de măsurare iar deseori și de o 
schimbare a perspectivei. Această sarcină presupune un efort considerabil, 
justificându-se alternativa dezvoltată a unui sistem de realitate mixtă. Astfel, 
cercetătorii au construit un mediu virtual imersiv bazat pe Oculus Rift, OpenGL și 
Oculus SDK, pentru implementarea procesului în VR, având ca și componentă 
principală vizualizarea datelor.vi 

https://www.forbes.com/sites/leoking/2014/05/03/ford-where-virtual-reality-is-already-manufacturing-reality/#14dda5a36e4d
https://www.forbes.com/sites/leoking/2014/05/03/ford-where-virtual-reality-is-already-manufacturing-reality/#14dda5a36e4d
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Figura 47   Training in VR to become a qualified mechanic for Dassault’s Falcon business jets, 
https://www.ainonline.com/aviation-international-news 

 
https://www.vrs.org.uk/virtual-reality-applications/ 
http://www.classvr.com/virtual-reality-in-education/ 

https://www.vizexperts.com/how-virtual-reality-helps-stimulate-productivity-in-

manufacturing/ 

https://www.technavio.com/blog/virtual-reality-gaming-industry 

 

 
Capitolul 4. Stadiul actual privind tehnologia de Realitate 
Augmentată 
 
 
4.1. Introducere 
 
 
Tehnologia AR permite unei persoane să vadă sau sa perceapă o lume virtuală 
generată de computer, integrată în realitate. “Lumea reală” reprezintă mediul pe care 
un observator îl poate vedea, simți, auzi, gusta sau mirosi, prin intermediul propriilor 
simțuri. “Lumea virtuală” este definită ca un mediu generat, stocat și calculat cu 
ajutorul unui procesor. Un sistem de monitorizare din cadrul tehnologiei AR 
înregistrează elementele virtuale în cadrul lumii reale, cu scopul de a integra 
informațiile virtuale și cele reale astfel încât observatorul să le poată folosi. 
  

https://www.vrs.org.uk/virtual-reality-applications/
http://www.classvr.com/virtual-reality-in-education/
https://www.vizexperts.com/how-virtual-reality-helps-stimulate-productivity-in-manufacturing/
https://www.vizexperts.com/how-virtual-reality-helps-stimulate-productivity-in-manufacturing/
https://www.technavio.com/blog/virtual-reality-gaming-industry
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Realitatea augmentată “conectează” utilizatorul uman la o bază de date sau la un 
mediu virtual sau parțial virtual, folosind diverse combinații  ale simțurilor acestuia. În 
mod alternativ, ea conectează mediul parțial virtual la mediul real perceput de către 
observator, permițându-i acestuia să perceapă și să fie condus de către o bază de 
date de informații procesate, integrată în lumea reală. În plus, tehnologia AR îi poate 
permite unei persoane să participe la o activitate în lumea virtuală, traducând 
activitățile și mișcările dintr-un spațiu definit din lumea reală într-un răspuns vizat în 
lumea virtuală. 
Tehnologia AR video include tehnologiile de tip “Video See Through” și “Optical See 
Through”. 
“Video See Through” folosește o cameră pentru a surprinde imagini din lumea reală 
și integrează apoi imagini virtuale cu scopul de a crea imaginea augmentată. 
“Optical See Through” proiectează imaginile virtuale pe un ecran transparent, 
permițându-i utilizatorului să vadă pe ecran imaginea proiectată a obiectului virtual, 
iar prin ecran imaginile obiectelor din lumea reală. 
Deoarece permite oamenilor să asocieze ușor și corect informații virtuale unei 
probleme, sarcini sau situații din lumea reală, realitatea augmentată aduce beneficii 
deosebite unei societății inundate de informații. Spre exemplu, datorită dezvoltării 
rapide a multor tehnologii, timpul necesar instruirii unei persoane sau asamblării și 
întreținerii produselor complexe a crescut. Produse de nouă generație apărute pe 
piață sunt folosite de către consumatori simultan cu cele mai vechi. 
Un sistem AR poate completa imaginea reală a echipamentelor cu texte, desene și 
diagrame cu instrucțiuni care îi ajută pe profesioniștii din domeniu să le manevreze 
corect și rapid. Printre beneficiile aduse de către AR se numără îmbunătățirea 
eficienței și calității asamblării sau inspectării de componente de tipul televizoarelor, 
radio-urilor sau computerelor. 
De asemenea, această invenție poate fi folosită pentru a îmbunătăți eficiența și 
calitatea serviciilor de mentenanță, prin asocierea textelor, imaginilor, desenelor, 
schemelor și altor informații din manualele de întreținere, unor obiecte reale. Un 
sistem AR poate fi folosit pentru a simula activități reale precum pilotarea unui aparat 
de zbor sau navigarea unui vas, sau și mai mult, pentru instruire, educație și 
cercetare. 
În plus, se poate folosi la crearea de jocuri sau alte mijloace de divertisment, sau în 
artă, prin captarea și manevrarea mișcărilor artistice. Mai mult, AR ajută la studierea 
răspunsului organismului uman la acțiunea stimulilor, prin urmărirea și înregistrarea 
mișcărilor capului sau ochilor subiecților în urma introducerii unui stimul. 
 
 
 
4.2. Istoric 
 
Deși expresia “realitate augmentată” a apărut la începutul anilor ’90, inventată de 
către Tom Caudell, cercetător la Boeing, primele dispozitive care au folosit 
tehnologia realității augmentate datează încă din 1900. Invenția irlandezului Sir 
Howard Grubb (patent No. 12108), este cea a unui telescop colimator pentru artilerie 
grea și ușoară. Această invenție a rezolvat problema fundamentală a incapacității 
vederii umane de a se focaliza concomitent pe câmpuri vizuale de adâncimi diferite. 
Nu ne putem concentra în același timp la apropiere și la depărtare. Din această 
cauză, capacitatea de a ținti la distanță printr-un vizor metalic necesită o practică 
îndelungată. 
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Inovația lui Grubb a inspirat în mod direct dezvoltarea armamentului folosit în aviația 
militară. Prima utilizare cunoscută a tehnologiei pentru acest scop datează din 1918, 
când fabricantul german Optische Anstalt Oigee a dezvoltat Reflectorul Oigee. 
Sistemul folosea o oglindă semi-transparentă montată la un unghi de 45 de grade, 
împreună cu o mică lampă electrică, pentru crearea unui reticul de țintire. În 
momentul alinierii corecte cu arma avionului, dispozitivul le oferea piloților o mult mai 
mare acuratețe în folosirea acesteia.  
Pe măsură ce sistemele de bord ale avioanelor și elicopterelor de luptă deveneau 
mai complexe, la fel devenea și procesarea informațiilor pentru piloți. Odată cu 
volumul din ce în ce mai mare de senzori, arme, sisteme de aviație și de control al 
zborului, piloții ajunseseră să petreacă din ce în ce mai mult timp atenți la ceea ce se 
întâmpla în interiorul carlingii, deseori cu rezultate tragice, în loc să se concentreze 
pe ceea ce se petrecea în afara avionului. Acest lucru i-a determinat pe inginerii și 
oamenii de știință din Statele Unite și din alte țări să încerce să găsească metode 
mai eficiente și intuitive de comunicare. 
Începând cu dezvoltarea computerului electronic analog aerian în 1950, aceste 
eforturi au condus la introducerea primei căști moderne cu afișaj (HUD), un display 
transparent ce permitea pilotului să vadă instrumentele de bord cu capul ridicat, în 
timp ce privea în față. Deoarece informația proiectată pe HUD era colimată (sub 
formă de raze paralele) și orientată spre linia orizontului, nu mai era necesar ca ochii 
pilotului să se refocalizeze pentru a vedea scena din spatele afișajului avionului. 
Primul avion de luptă dotat cu un HUD operațional a fost un aparat de zbor britanic 
de joasă altitudine numit Blackburn Buccaneer, în 1958. Și în zilele noastre, toate 
căștile de tip HUD conțin câteva dintre conceptele de bază ale invenției originale a 
lui Grubb. Același principiu, de a-i permite operatorului uman să se concentreze în 
primul rând asupra drumului, stă azi la baza integrării acestor tehnologii în design-ul 
unui număr crescând de automobile. 
În anii ’60, pe măsură ce sistemele de armament și senzori au continuat să 
evolueze, oamenii de știință și inginerii laboratoarelor militare au continuat să-și 
extindă eforturile în vederea ușurării sarcinilor piloților de procesare a informației și 
controlului senzorilor și armelor. Următorul pas logic avea să fie transferul afișării 
unei părți din aceste informații de pe HUD, în casca pilotului. 
Primul pas de acest fel a fost realizarea de către Aviația Sud-Africană în anii ’60, a 
unui HMS (helmet-mounted sight), dispozitiv folosit de către piloți în lupta anti-
rachetă. 
În anii ce au urmat, zeci de alte dispozitive de tip cască au fost create, într-o mare 
varietate de forme, incluzându-le pe cele monoculare (o singură imagine pentru un 
singur ochi), bioculare (o singură imagine pentru ambii ochi), binoculare (imagini cu 
perspectivă diferită pentru fiecare ochi), proiecții pe vizor și altele. Trăsătura lor 
comună este capacitatea fiecăreia de a suprapune informație peste imaginea lumii 
reale percepută de către pilot.    
În ultimii ani, tehnologiile de realitate augmentată au făcut trecerea mai mult către 
zona produselor comerciale, fiind abia la început în această direcție. 
 
 
4.3. Avantaje/limitări ale tehnologiei AR 
 
Promisiuni ale realității augmentate 
Dispozitivele de realitate augmentată promit să ofere mai mult decât recomandări și 
vizualizări de produse, ele urmând să integreze senzori corporali care să ne 
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monitorizeze temperatura, nivelul de oxigen și de glucoză din sânge, pulsul, EEG cât 
și alți parametri importanți. Vom fi echipați precum personajele din Star Trek, având 
acces permanent, atât noi, cât și alte persoane autorizate (medicul de familie, 
antrenorul personal, etc), la informațiile furnizate. Vom putea avea acces, de 
asemenea, în orice moment la o atentă monitorizare a mediului. Căștile de realitate 
augmentată ar urma să măsoare nivelul de oxigen, metan, CO2, sau alte gaze sau 
substanțe invizibile cu ochiul liber și să transmită la timp avertismente în legătură cu 
situații potențial periculoase. În zonele cu un nivel crescut de poluare ochelarii AR 
vor putea alerta persoanele sensibile în cazul apariției unor situații periculoase 
pentru persoanele cu probleme respiratorii. 
Dispozitivele ar urma să măsoare cantitatea de radiație absorbită de către purtător, 
detectând în același timp cantitatea de radon sau alte substanțe dăunătoare. 
 
După cele mai optimiste estimări, vom folosi realitatea augmentată fără chiar ca 
acest lucru să fie vizibil. Tehnologia funcționează cu adevărat, atunci când nu se 
vede. 
Multe lucrări vor mai fi scrise pe acest subiect pe măsură ce noi idei continuă să 
apară, până să ajungem în acest punct. Putem însă déjà să o folosim și să ne 
bucurăm de realitatea augmentată, la nivelul la care aceasta se află momentan. 
 
Pericolele realității augmentate 
Ericsson ConsumerLab studiază de 20 de ani comportamentul consumatorilor și 
valorile acestora, inclusiv modul în care ei gândesc și reacționează în privința 
produselor și serviciilor din domeniul tehnologiei informației și comunicării. 
Programul lor de cercetare se bazează pe intervievarea a 100000 de indivizi pe an, 
în peste 40 de țări – statistic reprezentând punctul de vedere al aproximativ 1,1 
miliarde de oameni. 
În urma studiului realizat în octombrie 2016, 3 din 5 utilizatori de smartphone 
consideră că telefonul le aduce siguranță, așadar tind să își asume mai multe riscuri. 
În zilele noastre, obișnuim să ne luăm telefonul cu noi pretutindeni. Dacă ne rătăcim, 
putem suna, să trimitem mesaje, să căutăm informații pe internet sau să folosim 
sistemulde navigare cu GPS – toate cu ajutorul telefonului. Mai mult de jumătate 
dintre utilizatorii de smartphone folosesc alarme, sisteme de urmărire sau notificări 
pe telefon. Alți 3 din 5 au numere de urgență stocate. 
Dar ce se întâmplă atunci când îți pierzi telefonul în timp ce cauți o destinație? Sau 
ai un accident într-o zonă îndepărtată și telefonul descărcat? În multe feluri, 
caracteristicile de bază ale telefoanelor mobile îți pot aduce mai multă siguranță. Dar 
există și acest paradox: 3 din 5 intervievați își asumă de fapt mai multe riscuri tocmai 
pentru că se bazează pe telefoanele lor. 
Pe măsură ce consumatorii învață să se bazeze pe ochelarii de realitate 
augmentată, e posibil ca același risc al unei prea mari încrederi să apară. 
Nu e surprinzător faptul că jumătate din utilizatorii avansați de internet vor dori să 
folosescă ochelarii de realitate augmentată pentru a lumina împrejurimi întunecoase 
și a identifica potențiale pericole. Mai mult de 1 din 3 însă vor vrea să șteargă 
elemente din mediul înconjurător care îi deranjează, precum graffiti, gunoaie, sau 
chiar oameni prost îmbrăcați. Vor putea să modifice împrejurimile adăugând păsări, 
flori, sau chiar să imite scene din filmul  sau programul TV preferat. 
Cel puțin la fel de mulți vor dori să șteargă semne stradale, vitrine de magazine sau 
panouri neinteresante. Există riscul ca utilizatorii de ochelari pentru realitate 
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augmentată să devină blazați sau insensibili la semnele unor potențiale pericole 
urbane. 
Consumatorii sunt interesați să folosescă ochelarii AR pentru a schimba lumea din 
jur în funcție de propria dispoziție. Aproximativ 2 din 3 doresc să schimbe felul în 
care arată realitatea înconjurătoare sau chiar înfățișarea celorlalți oameni. 
Aproape la fel de mulți vor dori să dețină ochelari de realitate augmentată cu care să 
găsească și să culeagă diverse obiecte digitale, ca în jocul de realitate augmentată 
Pokemon Go. Este foarte posibil să mai apară și alte astfel de jocuri, în care 
utilizatorii  să-i facă pe alții să arate ca niște extratereștri, sau chiar ca personaje din 
filmele preferate.  
Pe măsură ce ochelarii de realitate augmentată devin mai populari, lumea va trebui 
să învețe să îi folosească, așa cum învață să folosească acum telefoanele de tip 
smartphone. 
 
 
 

4.4 Domenii și exemple de aplicații AR  

 
 
4.4.1 Educația și realitatea augmentată 
 
Realitatea augmentată în educație poate servi mai multor scopuri. Ajută studenții 
să obțină, să proceseze și să-și amintească cu ușurință informațiile. În plus, AR face 
ca procesul de învățare să devină mai atrăgător și mai distractiv. 
De asemenea, nu se limitează la un singur grup de vârstă sau la un nivel de 
educație și poate fi utilizat la fel de bine la toate nivelurile de școlarizare, de la 
învățământul preșcolar până la colegiu sau chiar la locul de muncă. 
Aplicațiile de realitate augmentată pot completa un curriculum standard, prin 
adăugarea unui grafic, a unui videoclip, a unui text sau a unui fișier audio în 
materialul de studiu al unui student în timp real. 
Manualele, cartonașele și alte materiale educaționale sunt instrumente care aduc 
informații suplimentare și reprezintă o modalitate de a menține manualele 
actualizate. Primele exemple au folosit pagini cu marcaje care, atunci când au fost 
scanate de un dispozitiv de realitate augmentată, au furnizat informații suplimentare 
studenților, redactate într-un format multimedia. În învățământul superior, există 
aplicații care pot fi folosite pentru a ajuta studenții să înțeleagă conceptele de fizică, 
matematică, geometrie, chimie sau mecanică. Acestea sunt procese active de 
învățare în care elevii învață utilizând tehnologia. 
Beneficiile realității augmentate în educațievii: 

 Materiale de învățare accesibile – Realitatea augmentată are potențialul de a 
înlocui manualele tipărite, oferind materiale didactice portabile și mai puțin 
costisitoare. Ca urmare, educația devine mai accesibilă. 

 Nu este necesar un echipament special. Spre deosebire de VR, realitatea 
augmentată nu necesită niciun fel de hardware scump. Deoarece majoritatea 
adolescenților au în prezent un smartphone, tehnologiile AR sunt disponibile 
imediat pentru a fi utilizate de majoritatea publicului țintă. 

 Angajament și interes superior din partea elevilor. Învățarea AR, care este 
interactivă și marcată de conceptul de gamification, poate avea un impact 
pozitiv semnificativ asupra elevilor. Îi menține angajați pe tot parcursul lecției 
și face învățarea distractivă și fără efort. 
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 Capacități îmbunătățite de colaborare. Aplicațiile de realitate augmentată 
oferă posibilități enorme de a diversifica și de înlătura plictiseala. Lecțiile 
interactive, în care toți elevii sunt implicați în procesul de învățare în același 
timp, ajută la îmbunătățirea abilităților de lucru în echipă. 

 Un proces de învățare mai rapid și mai eficient. AR în educație îi ajută pe 
elevi să obțină rezultate mai bune prin vizualizare și imersie completă în 
materie. O imagine valorează cât o mie de cuvinte. Prin urmare, în loc să 
citească o teoria pe un anumit subiect, elevii o pot vedea cu ochii lor, în 
acțiune. 

 Învățarea practică. În afara școlarizării, formarea profesională poate beneficia,  
foarte mult prin utilizarea de AR. De exemplu, reproducerea exactă a unor 
condiții poate ajuta la achiziționarea abilităților practice necesare pentru un 
anumit loc de muncă. 

 Instruire sigură și eficientă la locul de muncă. Practica în chirurgia cardiacă 
sau operarea unei navete spațiale se pot face fără a pune alte persoane în 
pericol și fără riscul unei daune de milioane de dolari - cu AR. 

 Aplicabilitate universală pentru orice nivel de educație și formare. Fie că 
este vorba de jocuri de învățământ pentru grădinițe sau de formare la locul de 
muncă, AR nu se limitează la un singur caz de utilizare sau domeniu de 
aplicare. 

 
Realitatea augmentată a fost aplicată în toate disciplinele din învățământul superior, 
inclusiv; științele mediului, ecosistemele, gramatică, chimie, geografie, istorie și 
medicină. 
 
Exemplu de aplicație AR: MondlyAR 
Mondly AR preia învățarea limbilor un pas mai departe prin implicarea salariaților în 
conversații vorbite și oferind feedback instantaneu cu privire la pronunțare. 
Rezultatul este o experiență cu adevărat imersivă care face ca învățarea să se 
întâmple în mod natural. Lecțiile de învățare a unei limbi străine sunt distractive și 
ajută la îmbunătățirea vocabularului, a gramaticii și a pronunției ca nici o aplicație de 
învățare a altor limbi. 
 

 
Figura 48   https://www.mondly.com/ar 
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4.4.2 Realitatea augmentată și sănătatea 
 
 
Un semnificativ progres tehnologic în medicină în ultimele decenii a fost tehnologia 
imagistică, care a beneficiat în continuare de avantajele tehnologiei informatice 
generale. Imaginile detaliate în timp real pe care le putem produce acum au 
transformat practica medicinei în multe domenii, cum ar fi chirurgia (chirurgia minimă 
invazivă), educația viitorilor medici, diagnosticarea, detectarea deceselor. viii 
 
Beneficii pentru pacienți 

 Reducerea riscurilor asociate intervențiilor chirurgicale minime invazive. 
Monitoarele, care prezintă statistici vitale și imagini furnizate de o cameră 
endoscopică, pot fi înlocuite cu ochelari inteligenți AR. 

 Decizii mai bine informate despre tratamentul potrivit și prevenirea bolilor. 
Viitorii părinți pot folosi AR în scop educativ pentru a se pregăti. Deși 
aplicațiile AR nu pot găsi încă boli și simptome, astfel de aplicații mobile oferă 
posibilitatea de a înțelege cum funcționează corpul nostru mai bine. 

 Proceduri mai tolerabile.  
 Îmbunătățirea îngrijirii - Aplicațiile AR vor ajuta persoanele care părăsesc 

spitalele să rămână pe drumul cel bun cu tratamentul lor la domiciliu. 
Beneficii pentru doctori 

 Formare și educație medicală. Formarea fără riscuri este o mare posibilitate de 
a utiliza realitatea augmentată. Tehnologia AR face formarea medicală mai 
interactivă și îi ajută pe studenți să folosească teoria în lumea reală. De 
exemplu, HoloLens de la Microsoft poate transforma învățarea anatomiei 
umane într-un mod cu total nou. 

 Asistență în procedurile medicale și sarcini de rutină 
   
 
În instruirea și simularea medicală, potențialul de învățare cu realitata augmentată 
este amplificat semnificativ prin capacitatea sistemului de a prezenta modele 
medicale 3D în timp real, din zone geografice diferite.  
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Figura 49  https://animares.com/portfolio/insight-heart  

(link youtube:https://www.youtube.com/watch?v=oLUw3WaYHpg) 

 
În chirurgie, reconstrucțiile tridimensionale ale organelor sau tumorilor vor ajuta 
chirurgii să devină mai eficienți la operații. De exemplu, chirurgia spinării este un 
proces lung și dificil. Dar cu utilizarea AR, poate reduce timpul, reduce riscurile și 
îmbunătăți rezultatele. Startup-ul israelian Augmedics a creat căști realitate 
augmentate pentru chirurgii coloanei vertebrale. Această tehnologie suprapune un 
model 3D al scanării CT pe coloană vertebrală, permițând chirurguluisă obțină o o 
imagine "cu raze X". 
 

 
Figura 50  https://www.augmedics.com/ 

https://www.augmedics.com/
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O altă utilizare a tehnologiei AR în domeniul sănătății greu de supraestimat este 
ecografia, mai ales atunci când vorbim despre utilizarea acesteia în țările în curs de 
dezvoltare, în medicina militară (pe câmpul de luptă) și chiar în ambulanță. 
Deja câteva companii de software AR au dezvoltat un scaner ultrasonor la 
îndemână, care, cu ajutorul ochelarilor inteligenți, funcționează ca unul tradițional. 
 

 
Figura 51   https://www.sonosite.com/education/sonoaccess-ultrasound-education-app  

(https://www.youtube.com/watch?v=sAgVE_JbDu8) 

 
 
Viitorul educației pacientului poate profita de instrumente cum ar fi realitatea 
augmentată. Pentru a crește educația pacienților, aplicația medicală EyeDecide 
devoloped de OrcaMD utilizează realitatea augmentată pentru a arăta simularea 
viziunii, afectată de diferitele boli. Ajută pacienții să înțeleagă condițiile și să descrie 
corect simptomele acestora. ix 
 

https://www.sonosite.com/education/sonoaccess-ultrasound-education-app
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  Figura 52   https://appadvice.com/app/eye-decide/454280553 

 
Instrumentele AR pot ajuta să detecteze semnele de depresie și alte boli mintale prin 
citirea din expresii faciale, tonuri vocale și gesturi fizice. 
 
 
În sprijinul persoanelor imobile pentru a-și folosi ochii în comunicare 
 
 
Setul de căști realistic EyeSpeak augmentat de la LusoVu este un sistem de 
comunicații care utilizează ochii și este special conceput pentru persoanele cu 
mobilitate foarte redusă și limitări ale comunicării cauzate de diferite tipuri de boli sau 
răniri. EyeSpeak constă dintr-o pereche de ochelari în care lentilele afișează un 
ecran cu o tastatură virtuală. Are o microcameră care detectează poziția și mișcarea 
ochilor și, în acest fel, identifică cheia la care se uită utilizatorul. 
 
Utilizatorul selectează tastele cu mișcarea ochilor, putând astfel să scrie cuvinte și 
fraze. Apoi, folosind sistemul difuzor încorporat, utilizatorul traduce ceea ce a fost 
scris în sunet prin selectarea tastei "Vorbește" după tastarea unui cuvânt sau a unei 
fraze. Sistemul este oarecum similar cu sistemul de urmărire a ochilor și care 
clipește, pe care Stephen Hawkins îl folosește pentru a comunica. 
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Figura 53  http://www.lusovu.com/#/eyespeak 

 
În sprijinul persoanelor cu deficiențe de vedere prin ochelarii „Augmented Reality 
Smart Glasses” 
 
Acești ochelari, creați de cercetători de la Universitatea Oxford, poate ajuta 
persoanele cu deficiențe vizuale să-și îmbunătățească viziunea prin furnizarea de 
feedback bazat pe profunzime, permițând utilizatorilor să vadă mai bine. 
 
Smart Specs sunt concepuți pentru a îmbunătăți imaginile obiectelor de zi cu zi, cum 
ar fi fața unui prieten sau obiectele de pe masă. În cazul în care acestea sunt cu 
adevărat importanți în detectarea obstacolelor mari în întuneric, cum ar fi pereți, 
mese, uși, semne posturi. 
 
Oxsight’s Smart Specs folosesc o cameră 3D și un program care sporește 
vizibilitatea obiectelor din apropiere. Software-ul ascunde fundalul și evidențiază 
muchiile și caracteristicile pentru a face mai multe obiecte mai ușor de văzut. Multe 
dintre caracteristici funcționează în întuneric și, în orice moment, videoclipul poate fi 
întrerupt sau micșorat pentru a oferi detalii mai detaliate. 
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Figura 54  https://www.oxsight.co.uk/ (https://www.youtube.com/watch?v=9tTaYa3__FQ) 

 
 
 
4.4.3 Realitatea Augmentată în armată 
 
Se investește mult în folosirea realității augmentate în domeniul militar, acesta fiind 
sectorul în care rezultatele sunt cele mai promițătoare. Serviciile AR și produsele 
militare nu se limitează la câmpul de luptă, ci merge până la procedurile de 
instruire. x Armata ar putea fi considerată părintele realității augmentate, începând 
din 1963 cu elicopterul Bell, care l-a inspirat pe Ivan Sutherland. 
 
Sistemele tradiționale de informare care nu sunt purtate (demontate în limbajul 
militar) necesită ca soldații să privească în jos hărțile sau dispozitivele mobile pentru 
a accesa informații tactice. În acest fel, capul lor este "în jos" și atenția lor este 
îndepărtată de ceea ce se întâmplă direct în fața lor. Modelele de realitate 
augmentate pe care le poate purta un soldat îi permit să obțină informații tactice 
critice în timp, menținându-și capul sus și ochii în alertă.  
 
 
TAR - Realitatea augmentată tactică reprezintă o tehnologie care integrează GPS-ul 
și înregistrarea geografică astfel încât să permită utilizatorului să-și identifice țintele 
cu o mare precizie. De asemenea, oferă un sistem de direcționare bazat pe 
coordonate geografice, care este complet fără cabluri. 
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Figura 55   

https://next.reality.news/news/us-army-outfits-soldiers-with-augmented-reality-headsets-0178507/ 

 
 
Associated Research Associates (ARA) a dezvoltat un sistem de realitate 
augmentată în aer liber, care oferă soldatului o conștientizare situațională. În loc să 
se uite în jos la o hartă 2D sau la un dispozitiv smartphone, soldatul vede pictograme 
virtuale (de ex., Puncte de navigație, forțe albastre, aeronave) suprapuse în câmpul 
său vizual real. Sistemul ARA ARC4 utilizează un motor a realității augmentate care 
include senzori de urmărire a capului, software de gestionare a rețelei și o interfață 
cu utilizatorul pentru a suprapune informații iconice despre mediul utilizatorului. Se 
integrează cu afișaje vizuale în timpul zilei, precum și ochelari de vizibilitate în timpul 
nopții. 
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Figura 56  https://www.unitear.com/blog/augmented-reality-applications-ar-in-military.html  

(https://www.youtube.com/watch?v=UL-eao0_GLc) 
 
 
4.4.4 Realitatea augmentată și imobiliarele 
 
 
Unul dintre principalele beneficii ale realității augmentate este capacitatea de a 
vizualiza informații în 3D, mai degrabă decât în 2D. De exemplu, în planificarea 
urbană și în arhitectură, schițele și planurile sunt în general prezentate într-un format 
plan, 2D. Cu toate acestea, cu realitatea augmentată, inginerii și designerii pot "să 
se plimbe, să privească în fiecare unghi al clădirii viitoare și să-și construiască 
propria opinie despre designul său". 
Dimensiunea suplimentară nu numai că face datele complexe mai ușor de înțeles, ci 
creează și o experiență interactivă, intuitivă, memorabilă și semnificativă pentru 
utilizatorul final. 
 
Lansată în decembrie 2017, Realar Places este o aplicație de realitate augmentată, 
dezvoltată de australieni, care permite utilizatorilor să plaseze, să navigheze, să 
meargă prin și în jurul modelelor 3D. Aceasta înseamnă că agenții și dezvoltatorii 
sunt mai în măsură să prezinte potențialul unui spațiu neterminat și să prezinte un 
stil de viață dorit potențialilor cumpărători.xi 
 

https://www.unitear.com/blog/augmented-reality-applications-ar-in-military.html
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Figura 57  https://www.realar.com/ 

 
 
Lansată în 2017, IKEA Place este o aplicație de realitate augmentată, care permite 
utilizatorilor să decoreze virtual spațiile cu mobilierul din catalogul online. Utilizatorii 
pot plasa mobilier 3D într-un spațiu folosind aplicația AR. 
 

 
Figura 58   https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inter_ikea.place&hl=en_US 
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4.4.5 Realitatea augmentată și sportul 
 
Realitatea augmentată în industria sportivă aduce importante schimbări pozitive 
fanilor și audienței, antrenamentelor și marketingului. Aceasta aduce posibilități 
sporite de îmbunătățire a abilităților sportivilor, reducând riscul de eșecuri și răniri, 
sporind experiențele de vizionare a fanilor. 
 

• AR în turnee 
Realitatea augmentată poate fi folosită în cadrul competițiilor sportive pentru a 
asigura un joc mai echitabil. Sistemul Hawk-Eye a putut fi văzut în acțiune încă de 
acum câțiva ani. Tehnologia oferă o reprezentare tridimensională a traiectoriei mingii 
și este utilizată în cricket, tenis, fotbal galic, badminton, hurling, rugb, fotbal și volei. 
Probabil, în următorii ani, și mai ales în timpul Jocurilor Olimpice de la Tokyo 2020, 
vom asista la mai multe implicații AR în competiție. Atât vizionarea evenimentelor 
sportive online cât și prezența pe stadion au avantaje și dezavantaje. 
Cele mai importante avantaje ale vizionării online sau la televizor sunt reprezentate 
de posibilitatea oferirii de informații detaliate. Ochelarii inteligenți de AR împreună cu 
aplicațiile de realitate augmentată pot compensa acest dezavantaj. 
 

 AR în antrenamentele sportive 
Sportivii, echipele și formatorii lor caută mereu calea de a obține rezultate mai bune 
și de a asigura victoria. Noile tehnologii reprezintă un mare avantaj pentru sportivii 
profesioniști care își îmbunătățesc tehnicile și estimează avantajele și dezavantajele 
practicii. 
AR poate deveni instrumentul indispensabil care va fi gestionat de toți sportivii 
pentru a obține date în timp real despre fiecare lovitură, distanța de rulare, 
împingere, aruncare, salt. Cu aceste informații, sportivii își pot corecta acțiunile, 
schimba tehnica, lua decizia corectă. Pentru industria sportivă, cele mai convenabile 
modalități de a aplica AR sunt ochelarii inteligenți, aplicațiile de realitate augmentate 
pentru dispozitive mobile și proiecții 3D. 
De exemplu, în fotbalul american se poate implementa AR atât în cadrul 
antrenamentelor, cât și în jocuri în diverse moduri. Una dintre posibilități este  
folosirea vizoarele jucătorilor ca un Google Glass pentru a oferi sportivilor informații 
în timp real despre poziții, viteza mingii, timpul meciului etc. 
 
Ericsson, Piero Augmented Reality, permite radiodifuzorilor să suprapună grafica 3D 
în timp real în timpul producțiilor de studio live și a jocurilor sportive. Grafica de 
analiză sportivă poate fi produsă instantaneu fie de către un operator de sistem, fie 
de un prezentator utilizând un dispozitiv de tabletă. Grafica este apoi proiectată pe 
podeaua studioului în 3D, permițând radiodifuzorilor să ilustreze secvența de analiză 
fără a se desprinde de mediul studio. 
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Figura 59   https://www.ericsson.com/en/press-releases/2016/4/ericsson-unveils-piero-augmented-reality-
graphics-for-sports-broadcasting 

 
 
4.4.6 Realitatea augmentată în industria modei 
 
 
În arena modei realitatea augmentată sau AR avansează pentru a facilita o legătură 
vitală experiențială pentru stimularea cumpărăturilor și comerțului electronic. 
AR deține capacitatea de a conduce clienții prin intermediul a patru etape de 
marketing. Aceste patru etape se prezintă sub forma facilitării conștientizării 
consumatorilor, a fedilizării acestora, a încurajării deciziei de cumpărare și a unei 
atenții sporite. AR ar putea ajuta comercianții din domeniu să parcurgă în mod 
holistic toate aceste faze. Pe de altă parte, AR poate acorda acces la experiențele 
magazinelor de modă, contribuind astfel la dezvoltarea unor anumite mărci de. 
Prin furnizarea de experiențe reale clienților, brandurile își pot stimuli clienții, 
conducând în acest mod la creșterea vânzărilor. 
AR utilizează o cameră pentru a evalua stimulii vizuali din mediul clientului. 
Utilizatorul poate astfel accesa un video real al lumii reale pe gadgeturile portabile 
care pot fi sub formă de smartphone-uri sau tablete. 
Introducerea AR în industria modei a devenit mai ușoară prin intermediul ARKit-ului 
Apple și Google-ului ARcore, care permite integrarea smartphone-urilor. 
Platforma dezvoltatorului Apple pentru AR a pregătit calea pentru brandurile de 
modă de a atrage publicul folosind dispozitive iPhone și iPad. Unele dintre brandurile 
principale bazate pe Apple ARKit sunt Burberry și Vogue. Brandul de lux de la 
Londra, Burberry s-a întors către ARKit în septembrie 2017 pentru a "influența 
digital" achizițiile. Caracteristica permite o interacțiune mai mare a clienților prin 
intermediul accesării camerei foto a dispozitivelor inteligente. 
Sephora a lansat Virtual Artist, o aplicație smartphone care oferă clienților 
posibilitatea de a folosi diferite nuanțe de rujuri folosind camera foto frontală. În acest 
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context, este interesant de observat că, atunci când cumpărătorii văd o reflecție de 
sine pe care o doresc, ei merg înainte cu opțiunea "adaugă în coș". 
 

 
Figura 60   

https://sephoravirtualartist.com/landing_5.0.php?country=US&lang=en&x=&skintone=&currentModel= 

 

4.4.7 Realitatea augmentată și turismul 
 

În ultimii ani, realitatea augmentată a devenit din ce în ce mai populară în industria 

turismului. Acest lucru se datorează în primul rând faptului că permite hotelurilor și 

altor întreprinderi care operează în acest domeniu să îmbunătățească mediul fizic, 

încercând de fapt să încurajeze clienții să viziteze, inclusiv atracțiile locale și 

camerele de hotel. 

Spre deosebire de alte achiziții, călătoriile tind să fie puternic cercetate, deoarece 

clienții au nevoie de o mulțime de informații înainte de a sosi. În plus, această nevoie 

de informații nu se oprește la sosirea clientului. Realitatea augmentată poate servi 

pentru a se asigura că o mare parte din aceste informații sunt disponibile 24/7. 

În plus, ultimul deceniu a reprezentat o schimbare generală în stilul de viață al 

consumatorilor. Consumatorii moderni au deja obiceiul de a-și folosi smartphone-ul 

mult, chiar și atunci când călătoresc, astfel încât pasul spre utilizarea aplicațiilor de 

realitate augmentată pe aceste telefoane nu este unul mare. 

Unele dintre cele mai eficiente și inovatoare utilizări ale AR-ului în industria 

călătoriilor sunt explicate mai detaliat mai jos: 
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Elemente interactive pentru hoteluri 

 

Cea mai frecventă utilizare a AR în industria călătoriilor a fost de a introduce mai 

multe elemente interactive în hoteluri, îmbunătățind experiența de ansamblu. În 

esență, acest lucru oferă hotelurilor, stațiunilor și altor întreprinderi similare 

capacitatea de a oferi clienților mai multe informații la cerere. 

 

 

 

Figura 61  https://www.revfine.com/augmented-reality-travel-industry/ 

 
 
Destinații turistice augmentate 
 
În afară de de mediul hotelier, unele companii din industria turismului dezvoltă 
aplicații de realitate extinse, care permit turiștilor să îmbunătățească locațiile fizice și 
atracțiile turistice. Acest lucru poate permite unui utilizator să îndrepte smartphone-ul 
la o clădire sau punct de reper și să afle mai multe despre el în timp real. 
De exemplu, un utilizator poate să-și îndrepte telefonul spre un restaurant și să afle 
imediat recenzii sau meniuri; același lucru se aplică și unui reper istoric pentru 
informații despre istoricul acestuia. Acest lucru are capacitatea de a spori foarte mult 
întreaga experiență de călătorie și permite turiștilor să ia informații pe măsură ce 
călătoresc. 
  
Realitatea augmentată de tip joc 
 
Realitatea augmentată are o legătură puternică cu lumea jocurilor, iar industria 
călătoriilor începe să profite de acest lucru. Cu ajutorul unei aplicații de realitate 
augmentată, un hotel poate îmbunătăți experiența clienților introducând un element 
de distracție în mediul lor fizic. 

https://www.revfine.com/augmented-reality-travel-industry/
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Aplicațiile de jocuri care utilizează realitatea augmentată au fost folosite pentru a 
introduce elemente de stil „vânătoare de comori” în clădirile hoteliere, în timp ce Best 
Western a folosit AR pentru a permite copiilor să vadă personajele Disney în incinta 
lor. Pentru adulți, exemple au inclus aplicații AR care permit utilizatorilor să 
redecordeze camere și aplicații care pun în evidență celebrități virtuale în hotel. 
 
 

 
Figura 62   

https://itunes.apple.com/us/app/hp-reveal/id432526396?mt=8 
(https://www.youtube.com/channel/UCaGvSwl2i2q0kVO7enf3NLA) 

 
4.4.8 Realitatea augmentată în afaceri și comerț 
 
 
Nevoile și modalitățile de utilizare ale utilizatorilor de realitate augmentată din 
domeniul producției sunt diferite față de cele ale consumatorilor. În timp ce 
consumatorii sunt preocupați mai mult de aspect și preț, utilizatorii din domeniul 
comercial au în vedere funcționalitatea și profitul investiției. 
Cu toate acestea, utilizatorii comerciali vor avea, de asemenea, aplicații destinate 
consumatorilor și trebuie să se bazeze pe aceștia pentru a avea dispozitive de 
vizualizare adecvate, care inițial au fost smartphone-uri și tablete. În culise, 
companiile (companiile comerciale și întreprinderile) vor avea sisteme complete care 
constau în servere de baze de date, sisteme de comunicații, ochelari și / sau căști de 
protecție. 
O viziune asupra modului în care se va schimba realitatea augmentată este oferită 
de Magic Leap. Ei și-au imaginat o aplicație de e-mail suprapusă pe orice obiect. Un 
astfel de sistem ar putea fi extrem de interactiv și ar putea deveni un sistem de 
videoconferințe.  

https://itunes.apple.com/us/app/hp-reveal/id432526396?mt=8
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Figura 63   https://www.magicleap.com/ 

Un desktop virtual de realitate augmentată suprapus peste un desktop real, transmis 
prin căștile Magic Leap  
 
 
Spre deosebire de realitatea virtuală (AR), AR nu obstrucționează viziunea asupra 
mediului înconjurător, ci mai degrabă "amplifică" lumea reală cu imagini, text, video, 
grafică etc. Acest lucru îi conferă AR aplicabilitate pe scară largă, în special în retail. 
Așa cum VR a revoluționat complet industria divertismentului, AR a găsit un puternic 
punct de sprijin în industria de retail. Utilizând AR, întreprinderile pot oferi un nivel de 
interacțiune între produsele lor și consumatori prin imersarea lor într-un mediu 
complet nou. Oferind avantaje atât în magazine, cât și prin intermediul comerțului cu 
amănuntul online, realitatea augmentată a început deja să schimbe modul în care 
cumpărăm. 
 
 
Yihaodian, cel mai mare magazin alimentar online din China, a folosit AR nu numai 
pentru a spori experiența clienților on-line, ci și pentru a se extinde în locații noi, fără 
a cheltui un singur ban pe proprietăți imobiliare. 
Prin utilizarea realității augmentate, Yihaodian a deschis magazine virtuale la nivel 
național în parcări, parcuri și zone turistice. Cu ajutorul aplicației Yihaodian, clienții 
pot utiliza platforma mobilă pentru a face cumpărături în locațiile desemnate. 
Aplicația folosește camera telefonului pentru a ghida utilizatorul prin intermediul 
"coloanelor virtuale", unde acesta poate pur și simplu să atingă un produs de pe 
ecran pentru a-l adăuga în coșul de cumpărături.  
Folosind AR, Yihaodian a reușit să transforme cumpărăturile de băcănie într-o 
experiență AR atrăgătoare. 
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Figura 64  https://cdn.techinasia.com/wp-content/uploads/2012/10/China-Yihaodian-AR-supermarkets-
02.jpg 

 

4.4.9  Realitatea augmentată în publicitate și marketing 
 
 
AR face publicitatea interactivă, permițând comercianților și agenților de publicitate 
să ajungă la consumatori în moduri complet noi. Multe companii au adoptat deja 
această tehnologie de vârf. 
Marketingul vizual sau augmentat reprezintă practica utilizării imaginilor și obiectelor 
pentru a îmbunătăți comunicarea și utilitatea mărcii prin recunoașterea imaginii, 
realitate augmentată și descoperire vizuală. Diferitele aplicații de marketing cu 
realism augmentat ajută la aprofundarea și inspirarea conversațiilor de brand cu 
consumatorii prin adăugarea de informații digitale imersive obiectelor din viața reală. 
 
Reclamele de realitate augmentată sunt imersive, ceea ce înseamnă că îi ajută pe 
comercianți să creeze o anumită legătură emoțională cu clienții. Spre deosebire de 
imagini sau bannere, de exemplu, anunțurile AR sunt interactive și realiste: 
consumatorii pot vedea și chiar interacționa cu ele. Interacționând cu anunțurile AR, 
consumatorii simt că joacă un joc video interesant. Acest lucru construiește o 
legătură emoțională cu clienții, încurajându-i să facă cumpărături. Inutil de reamintit 
faptul că o conexiune emoțională este un instrument excelent pentru creșterea 
gradului de conștientizare a mărcii. Oamenii recunosc mai bine mărcile cu care au 
asociații pozitive, astfel încât anunțurile AR sunt perfecte nu numai pentru 
promovarea vânzărilor, ci și pentru construirea reputației unei companii. 
 
Această strategie a fost utilizată în campania Arctic Home de către Coca-Cola și 
Fondul Mondial. Campania, destinată protejării urșilor polari și a habitatului lor 
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natural, a inclus un eveniment de realitate augmentată la Muzeul de Științe din 
Londra. 
Vizitatorii au putut să interacționeze cu animalele virtuale în mediul lor natural. Acest 
eveniment a ajutat compania Coca-Cola să creeze legături emoționale profunde 
între oameni și brand. 
 
 

 
Figura 65  https://shopmktg.com/5-augmented-reality-campaigns-actually-worked/  

(link youtube: https://www.youtube.com/watch?time_continue=101&v=h2Jg8ryVk1k) 

 
 
4.4.10 Realitatea augmentată în domeniul artei 
 
Galeriile de artă, expozițiile din muzee, în interior și în aer liber, au experimentat și 
au folosit realitatea augmentată încă de la începutul anilor 2010. Acestea și-au 
îmbogățit  expozițiile prin adăugarea de informații disponibile vizitatorilor prin 
accesarea dispozitivelor de telefonie mobilă, completând descrierile exponatelor cu 
povestiri suplimentare din istoria personalităților implicate. O astfel de aplicație 
inteligentă pentru realitate augmentată a fost folosită în Muzeul Artei Furate (MOSA) 
din Hertogenbosch din sudul Olandei. Aceasta inițiativă le-a permis oamenilor să se 
bucure de piese de artă furate care le-au fost inaccesibile din această cauză.  

https://shopmktg.com/5-augmented-reality-campaigns-actually-worked/
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Figura 66   https://news.artnet.com/art-world/stolen-gardner-paintings-augmented-reality-1252211 

One of the Isabella Stewart Gardner Museum paintings stolen in 1990, Rembrandt van Rijn's Christ in the Storm on the Sea of Galilee, returned 
to its frame through the magic of augmented reality. 
 
 
 
În ceea ce privește sculptura, posibilitățile sunt în mod evident uriașe. Artistul 
contemporan Josue Abraham în expoziția de la Galeria Merida din Mexic propune o 
serie de sculpturi animate prin tablete și smartphone. 
 

 

Figura 67   https://media.digitalarti.com/blog/digitalarti_mag/augmented_reality_and_artistic_experiences 
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4.4.11 Realitatea augmentată și jocurile 
 
 

Gaming-ul pentru realitatea augmentată (jocurile AR) reprezintă integrarea 

conținutului vizual și audio al jocului cu mediul utilizatorului în timp real. Spre 

deosebire de jocurile de realitate virtuală, care de multe ori necesită o cameră 

separată sau o zonă restrânsă pentru a crea un mediu imersiv, jocurile de realitate 

augmentată utilizează mediul existent și creează un câmp de joc în cadrul acestuia. 

În timp ce jocurile de realitate virtuală necesită căști specializate VR, doar câteva 

sisteme de realitate augmentată le folosesc. Jocuri AR sunt de obicei jucate pe 

dispozitive precum smartphone-uri, tablete și sisteme de jocuri portabile. 

Un joc de realitate augmentată suprapune adesea un mediu pre-creat deasupra 

mediului real al utilizatorului. Jocul în sine poate fi la fel de simplu ca un joc de dame 

virtuale jucat pe o suprafață de masă. Jocurile AR mai avansate pot construi un 

mediu folosind  împrejurimile utilizatorilor. Un astfel de joc ar putea implica, de 

exemplu, personajele din joc care se urcă de pe mese pe canapele folosindu-se de 

poduri virtuale. Crearea de mediu este o sarcină consumatoare de timp în procesul 

de elaborare a jocurilor și există o cerere constantă pentru un nou decor deoarece, 

odată ce un utilizator a explorat un mediu pe deplin dorește să treacă la un altul. 

Jocul AR extinde câmpul de joc, profitând de diversitatea mediului din lumea reală 

pentru a menține treaz interesul consumatorilor. 

Pokémon GO, considerat până la momentul actual cea mai utilizată aplicație de 

acest fel, utilizează camera de luat vederi, giroscopul, ceasul și GPS-ul smartphone-

ului și permite crearea unui mediu de realitate augmentat bazat pe locație. O hartă a 

mediului actual se afișează pe ecran iar un foșnet indică prezența unui Pokémon; o 

atingere a ecranului tactil aduce afișajul de captare. În modul AR, ecranul afișează 

Pokémon în mediul real al utilizatorului. 
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Figura 68  https://www.pokemongo.com/en-us/ 

 

 

4.4.12  Realitatea augmentată în domeniul ingineriei 
 

Documentația tehnică 
 
Documentația tehnică este vizualizată și mobilizată prin realitatea augmentată. 
Indiferent dacă este vorba de pregătire, operațiuni, depanare sau întreținere (și în 
special atunci când vine vorba de mașini sau echipamente complicate), atunci când 
angajații au nevoie de instrucțiuni, ele trebuie să fie clare și accesibile imediat. Fără 
îndoială, atunci când tehnicienii trebuie să oprească și să caute documente tipărite 
sau digitale, aceștia pierd timp prețios cu căutarea informațiilor corecte. Realitatea 
augmentată deschide o dimensiune total nouă: cu doar câteva clicuri, instrucțiunile 
3D sunt proiectate direct "pe" mașină. Datele sunt, de asemenea, cele mai actuale, 
spre deosebire de vechile manuale tipărite și alertele de câmp liber. 
 
 

https://www.pokemongo.com/en-us/
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Figura 69 Experimenting augmented documentation with Smarty 

https://www.kothes.com/en/nc/smarty/ 
 
 
Arhitectură, inginerie și construcții 
 

Cu ajutorul programelor moderne de proiectare asistată de calculator (CAD), este 

posibil să se genereze reprezentări 3D complexe de date care ne pot conduce la o 

înțelegere spectaculoasă a relațiilor foarte complexe. 

Designerii industriali, inginerii mecanici, arhitecții, decoratorii de interior etc. care 

utilizează programe de proiectare 3D sau similare, pot beneficia enorm de pe urma 

utilizării sistemelor de realitate augmentate. Inspecția pe teren la locul de muncă 

utilizează realitatea augmentată pentru a compara rezultatele cu designul. 

La începutul anilor 1990, realitatea augmentată a fost utilizată pentru a permite unui 

utilizator să vadă sistemele structurale ale unei clădiri altfel ascunse, ca o 

reprezentare grafică a sistemelor structurale ale acesteia, pe baza imaginii 

utilizatorului asupra unei încăperi din clădire. 

Această lume virtuală suprapusă a arătat conturul grinzilor din beton, al coloanelor 

care înconjoară camera, precum și oțelul de armare din interiorul lor. 

 

 

 

https://www.kothes.com/en/nc/smarty/
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Figura 70  https://www.zumoko.com/ (https://www.youtube.com/watch?v=CaKB6B1M1qw) 

 
Întreținere și reparații 
 
Motoarele și echipamentele pentru mașini pot fi un univers complet necunoscut 
pentru mulți. Astăzi utilizatorii pot instala aplicații de realitate augmentată pe 
telefoanele mobile și tabletele lor, care transformă utilizatorul în mecanic. Una dintre 
descoperirile majore pentru aceste tipuri de aplicații a fost dezvoltarea de 
procesarea imaginilor fără marcare, folosind obiectele reale pentru identificare și 
înregistrare. Aceasta, la rândul său, a impus aplicarea tehnologiei de procesare a 
viziunii simultane de localizare și cartografiere (SLAM). 
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Figura 71 https://www.zumoko.com/ (https://www.youtube.com/watch?v=_DiGIXfA09Q) 

 

Realitatea augmentată în industria aeronautică 
 
Deși publicul nu este încă în întregime pregătit pentru tehnologia AR, producătorii 
sunt dornici să o folosească datorită beneficiilor pe care le aduce procesului de 
producție. Există mai multe sectoare în care realitatea augmentată este de așteptat 
să fie utilizată pentru fabricarea și vânzarea de vehicule. De la design până la 
producție și vânzări, AR poate fi folosit cu succes. 
 
Producția complexă – Construcția unei mașini este un proces complicat care 
implică asamblarea a mii de componente. În ciuda avansării liniilor automate de 
producție, oamenii continuă să contribuie la procesul tehnologic pentru a produce 
vehiculele pe care le vedem pe drumurile noastre. Volvo utilizează HoloLens de la 
Microsoft pentru a permite lucrătorilor liniei de producție să vizualizeze în mod digital 
instrucțiunile de asamblare în timp real, în timp ce lucrează pentru a asambla părți 
ale vehiculului. Instrucțiunile de lucru, desenele tehnice asociate și chiar 
înregistrările video de la ultima persoană care a finalizat procedura pot fi vizualizate 
cu ochelarii AR. 
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Figura 72  https://www.manufacturingtomorrow.com/article/2018/03/how-automotive-manufacturers-are-
utilizing-augmented-reality-/11117 

 
Întreținere – În cadrul producției complexe, ochelarii AR au fost dezvoltați de 
Mitsubishi, astfel încât lucrătorii au întotdeauna manualul în mână atunci când 
efectuează întreținerea de rutină a echipamentelor de producție. Utilizatorii au chiar 
posibilitatea de a intra în rezultatele inspecției cu vocea lor. Acest lucru sporește 
siguranța și eficiența lucrărilor de întreținere. 
 
Proiectare și prototipuri - După o etapă pilot reușită, Ford utilizează tehnologia AR 
pentru a crea modele 3D fără a trebui să construiască fiecare prototip de proiectare 
cu argilă. Folosirea ochelarilor HoloLens pentru a permite designerilor să modeleze 
rapid modificările la autoturisme, camioane și SUV-uri este un exemplu inventiv al 
modului în care această tehnologie poate fi utilizată. Aceasta le permite proiectanților 
să vizualizeze schimbările efectuate pe un vehicul fizic existent, permițându-le să 
recunoască rapid problemele de design înainte de a comanda construirea unui 
prototip. 
 
Realitatea augmentată în industria aeronautică 
 
 
Aviația a condus dezvoltarea și aplicarea tehnologiei de realitate augmentată încă de 
la apariția elicopterului Bell, care l-a motivat pe Ivan Sutherland în 1965. La începutul 
anilor 1990, potențialul acestei tehnologii în cazul echipamentelor de luptă a fost 
recunoscut pe deplin. 
Acest lucru a condus la apariția mai multor programe de dezvoltare care s-au axat 
pe cerințele diferite pentru căștile destinate aplicațiilor la sol. Cu toate acestea, 
caracteristicile fundamentale ale acestor dispozitive sunt rezultatul deceniilor de lecții 
învățate din programele de dezvoltare. 

https://www.manufacturingtomorrow.com/article/2018/03/how-automotive-manufacturers-are-utilizing-augmented-reality-/11117
https://www.manufacturingtomorrow.com/article/2018/03/how-automotive-manufacturers-are-utilizing-augmented-reality-/11117
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Boeing a instalat una dintre primele aplicații industriale care utilizează realitatea 
augmentată în 1989 pentru a reduce erorile la construirea de hamuri pentru 
utilizarea în aeronave. 
Utilizarea esențială a realității augmentate în aviație este datorată capacității sale de 
a suprapune informația peste zonele care au nevoie de acesta. Ajută la vizualizarea 
sistemelor de navigație, a controlului traficului aerian, a condițiilor meteorologice, a 
terenului și a spațiului aerian într-o suprapunere 3D, care este ușor de înțeles și se 
păstrează mult timp. 
Folosirea realității augmentate este în plină dezvoltare în domeniul întreținerii și 
reparațiilor. Formarea unui tehnician este un proces de durată și costisitor. 
Tendințele AR și VR se dovedesc a fi una dintre cele mai bune tehnologii utilizate în 
sectorul aviației. Imaginile virtuale ale componentelor reale sunt create astfel încât 
personalul tehnic să poată experimenta scenariul real într-un mediu mai sigur. 
Lucrătorii din domeniu pot astfel manevra obiectele virtuale ca și când ar fi în 
realitate. 
 
 

 
Figura 73  https://cirrusaircraft.com/ (https://www.youtube.com/watch?v=xUVP00_T5Bk) 

 
 
 
 
 
 



Confidențial  Page 92 of 93 

                                                                                     
Concluzii 
 
 Realitatea virtuală și realitatea augmentată s-au dovedit a fi tehnologii noi și în 
continuă dezvoltare aplicate în domenii din ce în ce mai variate și care vor schimba 
complet lumea reală. Acestea vor îmbunătăți experiența utilizatorilor din diferite 
domenii, prin dezvoltarea unei alte modalități de interacțiune și socializare. De 
asemenea, realitatea virtuală și augmentată sunt tehnologii ce aduc o nouă 
dimensiune interacțiunilor cu lumea digitală. Raportul Cercetare privind starea 
actuală a tehnologiei de Realitate Virtuală sau Augmentată pentru identificarea 
soluțiilor necesare pentru realizarea aplicației-cadru (framework) a avut drept scop 
realizarea unui stadiu actual al tehnologiilor AR și VR care să conducă la 
identificarea unor caracteristici necesare aplicației propuse în cadrul proiectului. 
Astfel, s-a prezentat un scurt istoric al dezvoltării tehnologiilor AR și VR, s-au 
prezentat principalele avantaje și dezavantaje ale acestora, s-au analizat 
dispozitivele existente la ora actuală care se utilizează în imersia în virtual, respectiv 
augmentarea realității înconjurătoare și nu în ultimul rând s-au analizat aplicațiile 
software dezvoltate de producătorii dispozitivelor enumerate.  
În raportul de cercetare s-a pus un accent deosebit pe exemplificarea domeniilor în 
care realitatea virtuală și augmentată au aplicații dezvoltate și puse în practică. 
Astfel, în capitolul 3 sunt prezentate, domeniile în care s-au dezvoltat aplicații de VR, 
cum ar fi: educația, sănătate/medical, militar, științe, imobiliar, sport, industria 
divertismentului, industria modei, cultură/turism, afaceri și comerț, media/publicitate, 
arte digitale, industria jocurilor, telecomunicații și nu în ultimul rând cel industrial 
(procese de fabricație). În capitolul 4 s-a prezentat stadiul actual privind tehnologia 
de Realitate Augmentată și de asemenea domeniile în care s-ar realizat aplicații, 
precum ar fi: sănătatea/medicină, militar, imobiliar, sport, industria modei, turism, 
afaceri și comerț, publicitate și marketing, artă, jocuri și inginerie. 
În timp ce realitatea augmentată poate fi accesată foarte lejer de pe un smartphone 
sau o tabletă, având suprapus un conținut digital peste mediul înconjurător și 
îmbunătățind astfel lumea reală, în contrast, realitatea virtuală face ca utilizatorul să 
blocheze complet lumea reală, scufundându-l în experiența virtuală., ceea ce 
presupune că acesta nu poate fi în mișcare.  Brandurile dețin controlul în realitatea 
virtuală prin crearea unui conținut și a unor activări unice, menite să surprindă și 
delecteze consumatorii. În ambele variante experiența virtuală oferă detalii 
folositoare potențialului client, dar într-un mod cu adevărat provocator și memorabil. 
În concluzie, în urma cercetărilor realizate se poate rezuma faptul că domeniile de 
aplicabilitate a tehnologiilor VR și AR sunt extrem de vaste și din acest motiv 
producătorii de echipamente duc o luptă acerbă în acapararea de noi piețe și noi 
domenii în care acestea se pot dezvolta.  
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