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O Pack Premium inclui uma solução integrada de georeferenciação, GPS, 360º, Realidade
Aumentada (RA), Redes Sociais, 3D, Vídeo 3D/2D e multilínguas. Utiliza tecnologia Google
Maps para representar num mapa edifícios, veículos, pessoas, recorrendo a coordenadas de
pixel e bloco. Inclui produção de conteúdos em imagem, vídeo, traduzidos para outras linguas e
aplicações ao sistema de Realidade Aumentada.

Realidade Aumentada (RA) é uma linha de pesquisa dentro da ciência da computação que lida
com integração do mundo real e elementos virtuais ou dados criados pelo computador.
Atualmente, a maior parte das pesquisas em RA está ligada ao uso de vídeos transmitidos ao
vivo, que são digitalmente processados e “ampliados” pela adição de gráficos criados pelo
computador. Pesquisas avançadas incluem uso de rastreamento de dados em movimento,
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reconhecimento de marcadores confiáveis utilizando mecanismos de visão, e a construção de
ambientes controlados contendo qualquer número de sensores e atuadores.

Realidade Aumentada é um ambiente que envolve tanto realidade virtual como elementos do
mundo real, criando um ambiente misto em tempo real. Por exemplo, um usuário da RA pode
utilizar óculos translúcidos, e através destes, ele poderia ver o mundo real, bem como imagens
geradas por computador projetadas no mundo.

A Realidade Aumentada é um sistema que:

1. combina elementos virtuais com o ambiente real;
2. é interativa e tem processamento em tempo real;
3. é concebida em três dimensões.

Thousands of patients buy online such medicines like Viagra. What do you know about Viagra
for sale online
? It is also known as Sildenafil. Erectile dysfunction can be a result of a psychological condition.
Even when it has a physical cause, mental health condition can make the problem worse.
Undoubtedly, sexual diseases can boost circulation and can leave you and your partner feeling
discouraged. A long list of recipe medicines can lead to erectile dysfunction, including many
blood tension drugs, hurt medicaments, and certain antidepressants.
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