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1. Cel i założenia
Celem pracy dyplomowej była nauka technologii rzeczywistości rozszerzonej, której to efektem

miało być stworzenie aplikacji rejestrującej ilustracje przez aparat urządzenia mobilnego. Zadaniem
aplikacji  jest  wygenerowanie  na  ekranie  urządzenia  mobilnego  w obszarze  skanowanego  obrazu
krótkiej  animacji.  Działania  związane  z przygotowaniem  ilustracji  oraz  aplikacji  zostały
ukierunkowane dla potrzeb grupy docelowej, której są dzieci w wieku od 4 do 9 lat.

2. Realizacja projektu

2.1 Zapoznanie się z technologią rzeczywistości rozszerzonej

Przede wszystkim należało poznać i  wyjaśnić czym właściwie jest  rzeczywistość rozszerzona
i jakie są jej charakterystyczne cechy oraz właściwości:

Rzeczywistość rozszerzona (ang. Augmented Reality, w skrócie AR) – jest technologią (systemem)
która  łączy w sobie  świat  rzeczywisty z  wirtualnym (generowanym komputerowo).  Najważniejszą
cechą rzeczywistości rozszerzonej jest sposób w jaki łączy te dwa światy. Odbywa to się najczęściej
przez  rejestrację  w  czasie  rzeczywistym  realnego  obrazu  przez  obiektyw  kamery  urządzenia
elektronicznego i połączenie go z obrazem cyfrowym wyświetlanym na ekranie urządzenia rejestrujące
realny  obraz.  Pozwala  to  odbiorcy  na  swobodę  ruchów  w  trzech  wymiarach.

Marker AR (ang. Image Target) – jest to obraz, który aktywuje rzeczywistość rozszerzoną (w swoim
obszarze lub jego obrębie) i umożliwia wyświetlenie animacji lub innych materiałów multimedialnych
na ekranie urządzenia mobilnego.



2.1 Przygotowanie odpowiedniego oprogramowania

Przed przystąpieniem do realizacji projektu należało skompletować niezbędne oprogramowanie,
które  będzie  wykorzystywane  w  poszczególnych  etapach  pracy.  Na  tę  listę  składają  się  poniższe
programy i składniki oprogramowania:

• Adobe Illustrator – program do grafiki wektorowej, w którym zostały zaprojektowane 
ilustracje oraz rozkładówki książki.

• Adobe After Effect oraz Duik – program do animacji i zapisu animacji jako plik video z 
kanałem alfa.

• Adobe Photoshop oraz  Sprite Sheet Generator Script – program do grafiki rastrowej, dzięki 
skryptowi segreguje klatki animacji w plansze w układzie tabelarycznym.

• Vuforia – pakiet umożliwiający generowanie aplikacji z użyciem technologii rozszerzonej 
rzeczywistości.

• Unity – oprogramowanie do tworzenia gier komputerowych.
• Visual Studio – program do edycji kodu C++ .
• Java SE Development Kit oraz Andriod SDK Tools – pakiety developerskie niezbędne do 

zapisu aplikacji na system operacyjny android.

2.2. Przygotowanie ilustracji

Zadanie rozpocząłem od przygotowania szkiców, które wstępnie określałby wygląd i charakter
postaci,  występujących  w  danym  tekście  bajki.  Następnie  szkice  zostały  przeze  mnie  obrobione
w formie  ilustracji  wektorowym  w  programie  Adobe  Ilustrator.  Ważne  w  tym  przypadku,  aby
pogrupować odpowiednie elementy postaci jak głowa, ręce, nogi itd. na osobnych warstwach, by móc
je później zaimportować do programu After Effect.  

Ilustracje zostały przedstawione są na białym tle, by pakiet Vuforia mógł odpowiednio zinterpretować
kształty obrazu i wyznaczyć punkty, które będą powodowały rozpoznanie ilustracji w aplikacji.



Przygotowane ilustracje zostały wgrane do bazy „Image Targets”, które zostały przetworzone, przez
oprogramowanie Vuforia i ocenione pod kątem łatwości z jaką aplikacja będzie rozpoznawać daną
ilustrację (w skali od 1 do 5).  

Po dodaniu wszystkich ilustracji do bazy Vuforia, należało pobrać stworzoną bazę obrazów w formie
jednego pliku dla oprogramowania Unity, pobrać składniki Vuforia oraz wygenerować „License Key”,
dzięki  któremu  rzeczywistość  rozszerzona  zostanie  aktywowana  w  programie  Unity.

2.3 Przygotowanie do druku

Przygotowanie do projektu książki do druku składało się po pierwsze z zaprojektowania czytelnej
rozkładówki książki, w której teksty będę czytelne dla dzieci, które dopiero uczą się czytać, stąd wybór
fontu Caladea. Font ten zapewnia, że każda litera jest rozpoznawalna i nie zajdzie pomyłka podczas
składania  liter  w  słowa.  Teksty  należało  również  odpowiednio  podzielić,  by  swoją  treścią  nie
przytłaczały młodego czytelnika i zestawić z ilustracją, w taki sposób, by animacja w rzeczywistości
rozszerzonej stanowiła dodatek do książki i nie zakłócała procesu czytania u dzieci. 



Ilustracje na rozkładówkach zostały zatem zamieszczone zatem równolegle obok tekstu. Całość została
przygotowana z użyciem odpowiednich parametrów (planeta kolorów CMYK, rozdzielczość 300dpi
spady 3mm,  marginesy  wewnętrzne  17mm)  by proces  druku  przeszedł  pomyślnie  i  aby ilustracje
zostały wydrukowane z wszystkimi charakterystycznymi elementami, które są rozpoznawalne przez
pakiet Vuforia.

2.4 Przygotowania Animacji

Przygotowanie animacji przebiegało w dwóch podetapach. Pierwszym ilustracje, które wcześniej
były odpowiednio  podzielone  na warstwach zostały importowane do programu Adobe After  Efekt
i przy użyciu pinesek bądź rozszerzenia Duik były animowane, a następnie gotowa animacja została
zapisywana w formie pliki wideo z kanałem alfa. 



Drugim podetapem było zaimportowanie przygotowanego pliku wideo do programu Adobe Photoshop
i aktywowanie skryptu Sprite Sheet Generator Script, który uporządkował tabelarycznie klatki animacji
i  sporwadził  postaci  jednego obszernego obrazu (powstaje  plansza  z  klatek  animacji).  Pliki  te  nie
mogły  przekraczać  wielkości  16000  na  16000  pikseli.  Większe  nie  są  obsługiwane  przez  Unity.
Gotowe plansze można było zapisać w formacie png lub psd.

2.5 Przygotowanie kompozycji w Unity

Po  uruchomieniu  programu  należy  stworzyć  nowy  projekt  3D.  Usunąć  wszystkie  wstępne
składniku  z  okna  „Hierarchy”  i  zainstalować  pakiet  Vuforia  oraz  bazę  przygotowanych  wcześniej
obrazów. Z folderów pakietu do okna „Hieraechy” należy dodać elementy następujące elementy:

ARCamera – który stanowi widok z pozycji aparatu  obsługiwanego urządzania. W tym elemencie
należy dodać wygenerowany „License key” oraz ustalić ile markerów AR (Image targets) aplikacja
będzie mogła rejestrować.

ImageTarget – na nim będzie budowana kompozycja składająca się z statycznych elementów oraz
animacji.  Przed przystąpieniem do tworzenia kompozycji  należy wybrać  odpowiedni  obraz z  bazy
obrazów,  by  powiązać  daną  kompozycję  z  obrazem,  który  będzie  ją  aktywował  po  rejestracji.

Animacje (które wcześniej zostały rozbite na poszczególne klatki, a następnie posortowane w plansze)
należy aktywować  w Unity.  W tym celu  trzeba  wybrać  animację  do  aktywacji,  ustalić  jej  typ  na
„Sprite (2D and UI)”,  a  następnie  wybrać tryb  „Multiple”.  Potem należy uruchomić edytor  Sprite,
w którym następnie podzieli się obraz na odpowiednią ilość kolumn i wierszy. 



Po potwierdzeniu podziału można użyć animacji 2D w obrębie kompozycji.

2.6 Dodanie dźwięku

By w tle poszczególnych kompozycji w rzeczywistości rozszerzonej pojawiły dźwięki dopiero
w momencie  poprawnej  rejestracji  obrazu  przez  aplikację,  należało  zmodyfikować  kod  pliku
„DefalrTracbkleEventHanger.cs” i w odpowiednich miejscach kodu w programie Visual Studio dodać
poniższe trzy linki kodu:

 public AudioSource glos; 

 glos.Play();

 glos.Stop ();



Dzięki modyfikacji tego pliku można było powiązać „empty element”, który zawierał plik dźwiękowy
z danym markerem AR. Użyte w poszczególnych kompozycjach dźwięki zostały dobrane tak,  aby
stanowiły  uzupełniające  łagodne tło,  które  niedekoncentrujące  dziecka  podczas  czytania  lub
nie wybudzi go, gdy rodzic czyta mu bajkę na dobranoc. 

2.7 Przygotowanie i publikacja aplikacji

Po zakończonym procesie tworzenia kompozycji w unity należało wygenerować plik w formacie apk 
dla systemu operacyjnego Android z wprowadzonym „Keystore”.

Następnie stworzony plik został wgrany na serwis sklepu Google Play. Po wypełnieniu wymaganych
formularzy i ankiet aplikacja zostawała oceniania przez moderatorów serwisu. Przydzielane zostały jej
odpowiednie  oznaczenie  jak np.  dla  jakiego przedziału wiekowego jest  dozwolona,  określenie  czy
będzie  bezpłatna  oraz  umieszczana  w odpowiedniej  kategorii.  Istotne  również  było,  aby  gotowa
aplikacja nie przekraczała 100Mb, gdyż to jest maksymalna wielkość dla aplikacji, które mogą być
publikowane na serwisie Google Play.

Gotowa  aplikacja  po  jej  pobraniu  i  zainstalowaniu  z  serwisu  sklepu  Google  Play  umożliwia
skanowanie ilustracji książki i generowanie na jej obszarze multimedialnych kompozycji.



3. Produkt końcowy

Produkt końcowy składa się z dwóch elementów:

Drukowanej książki dla dzieci – treści i obrazy są w niej dostosowane do wybranej grupy wiekowej
dzieci od 4 do 9 lat.  Teksty są odpowiednio przygotowane,  by dzieci uczące się czytać nie  miały
problemu z składaniem liter  słowa i słów w zdania.  W produkcji  książka przewidziane jest  użycie
grubego  papieru,  by  proces  rejestracji  obrazu  i  wyświetlania  na  nim  kompozycji  multimedialnej
przebiegał bez zakłóceń.

Aplikacji – wykorzystującej technologię rzeczywistości rozszerzonej. Aplikacja jest ogólnodostępna
dla użytkowników systemu operacyjnego Android. Korzystanie z zainstalowanej aplikacji jest łatwe.
Po jej włączeniu aktywowany natychmiast jest aparat urządzenia mobilnego i aplikacja jest gotowa do
użycia, dzięki temu małe dzieci nawet bez pomocy rodziców mogą bezproblemu się nią posługiwać.

4. Informacje o możliwości wykorzystania pracy

Przygotowana książka jest skierowana do dzieci w przedziale wiekowym od 4 do 9 lat, które w 
tym okresie dopiero uczą się czytać lub 


