
Rozszerzona 

rzeczywistość (AR) 

tuż obok. 

 



Rozszerzona rzeczywistość (AR) 

to interaktywny system łączący 

system łączący świat realny                     

z wirtualnym.  

Zazwyczaj wykorzystuje obraz             

z kamery, na który w czasie 

rzeczywistym są nakładane 

trójwymiarowa grafika oraz 

dźwięk. 

 

 



Technologia VR 

 

Rzeczywistość rozszerzona nie jest 

synonimem rzeczywistości 

wirtualnej (akronim od ang. virtual 

reality). 

 

Technologia VR polega na 

kreowaniu otoczenia realnego 

(symulacje komputerowe) oraz 

fikcyjnego (gry komputerowe). 

 

 



ZASTOSOWANIE ROZSZERZONEJ 

RZECZYWISTOŚCI: 

 

a) w grach – np. dzięki technologiom 

AR I GPS w Pokemon Go gracz 

wyposażony w smartfon z kamerą 

„chwyta” pokemony widoczne na tle 

rzeczywistego otoczenia. 

b) W systemach nawigacji – systemy 

oparte na AR nakładają informacje 

związane z trasą na to, co 

użytkownik widzi. 



ZASTOSOWANIE ROZSZERZONEJ 

RZECZYWISTOŚCI: 

 

c) w medycynie – zastosowanie 

technologii AR wspomaga obrazowanie, 

diagnostykę i zabiegi.  

Lekarze np. podczas zabiegu używają 

reagujących na polecenia głosowe 

okularów Google Glass, dzięki którym 

mogą jednocześnie wykonywać operację 

i obserwować trójwymiarowe obrazy 

tomografii komputerowej. 

 

 



ZASTOSOWANIE ROZSZERZONEJ 

RZECZYWISTOŚCI: 

 

d) w przemyśle odzieżowym, 

kosmetycznym i meblarskim – 

technologia AR pozwala stworzyć 

wirtualną przymierzalnię, która ułatwia 

zakupy online(na odbicie sylwetki lub 

twarzy użytkownika aplikacji są 

nakładane ubrania, akcesoria czy makijaż, 

na obraz danego pomieszczenia                         

z kamery sa nanoszone meble. 

 

 



ZASTOSOWANIE ROZSZERZONEJ 

RZECZYWISTOŚCI: 

 

e) w lotnictwie i motoryzacji – 

instrumenty pokładowe pokazują 

pilotom / kierowcom dane na temat 

ukształtowania terenu, który widzi 

przed sobą lub którego nie widzą z 

powodu złych warunków pogodowych, 

aplikacja serwisowa podpowiada 

mechanikowi, jak naprawić konkretną 

część – pokazuje i omawia kolejne 

czynności, nakładając informacje na to, 

co mechanik aktualnie widzi. 



ZASTOSOWANIE ROZSZERZONEJ 

RZECZYWISTOŚCI: 

 

f) w edukacji – można wykonywać 

doświadczenia niemożliwe do 

realizowania w danych warunkach, 

studenci medycyny mogą 

przeprowadzać operacje „na niby”                

w warunkach podobnych do 

prawdziwych. 



GOOGLE EARTH 

 
Program Google Earth ma rozbudowany system 

informacji i wizualizacji, dzięki czemu ma też wiele 

cech rozszerzonej rzeczywistości. 

 

W aplikacji można korzystać z wielu ciekawych 

narzędzi: 

Nawigacja 3D, wyszukiwanie informacji i planowanie 

tras, współpraca z odbiornikiem GPS, baza hoteli, 

restauracji,  wyświetlanie tras komunikacyjnych, pomiar 

odległości między zaznaczonymi punktami, 

panoramiczny widok ulicy, wyprawy na dno oceanu, 

trójwymiarowe mapy, wyświetlane modeli budynków 

3D, eksploracja nieba, kosmosu, Marsa i Księżyca 



GOOGLE EARTH 

 


