genARate

РЪКОВОДСТВО

1А ПРЕГЛЕД НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

1 СЪЗДАЙТЕ ПЪРВИЯ СИ
AR ПРОЕКТ
(„WONDERPAGE”)
За да създадете първия си AR проект, следвайте стъпка по стъпка обяснението подолу. Моля, обърнете внимание, че тази извадка ще ви покаже как да създадете много
базово AR съдържание; състоящо се от WonderPage, която страница съдържа едно
задействащо изображение и прост текстов елемент като цифрово наслагване.

ВХОД В GENARATE STUDIO

След успешното влизане ще се покажат всички приложения, които са свързани с вашия акаунт.

1В СЪЗДАВАНЕ НА НОВ ПРОЕКТ
•

Отворете връзката за достъп до уеб
инструмента на genARate studio:

https://www.studio.genarate.com/
•

Влезте с предоставените
идентификационни данни за акаунта.

•

За лесно стартиране, моля, изберете
официалното приложение genARate, като
кликнете върху иконата.

• След като изберете приложението,
създайте първия си проект, като кликнете
върху "NEW PROJECT"

1E КАЧЕТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, С КОЕТО ДА ЗАДЕЙСТВАТЕ
ПРИЛОЖЕНИЕТО (TRIGGER IMAGE)

1C ЗАПАЗЕТЕ НОВИЯ ПРОЕКТ
Въведете името на вашия проект

Качете вашето задействащо

(задължително) и добавете водещо

изображение

изображение и описание

(изображението, което ще

(незадължително), преди да запазите.

бъде използвано за
разпознаване и задействане
на добавената реалност на
финала).

1D СЪЗДАВАНЕ НА WONDERPAGE

•

След като запазите проекта, той ще се покаже (както е показано по-долу).

•

Изберете вашия проект, за да активирате секцията WonderPage от
дясната страна на страницата.

•

Кликнете върху „New WonderPage“ в горния десен ъгъл.

1F ИЗБЕРЕТЕ ТЕМПЛЕЙТ

За лесно начало, моля, изберете темпплейта „Blank“ по време на качването на вашето изображение.

1G РЕДАКТОРЪТ В GENARATE STUDIO

1I АВТОМАТИЧНА ОЦЕНКА НА TRIGGER IMAGE (задействащо
изображение)
Преди да започнете да добавяте дигитално
съдържание, моля, кликнете върху бутона в
долния ляв ъгъл, за да видите още
информация за каченото ви задействащо
изображение. Оценката със звезда показва
дали каченото изображение отговаря на
изискванията за разпознаване на
изображение („проследяване“).

Сега можете да видите каченото задействащо изображение като фон в редактора на WonderPage.

1F ДОБАВЕТЕ ИМЕ НА СВОЯТА WONDERPAGE СТРАНИЦА
Моля, не забравяйте винаги да добавяте
заглавие в горния ляв ъгъл, това е
задължително, за да можете да запазите
вашата WonderPage
по-късно.

0-1 звезда

2-3 звезди

4 звезди

•

•

• Изображението осигурява

Изображението не осигурява

Изображението трябва да

достатъчно контрасти / богати

работи "ОК", но

богати контрасти и

елементи за правилното му

проследяването може да

функции за правилно

разпознаване н силно

реагира чувствително на

препоръчваме да използвате

отражения или лоши

различно изображение.

условия на осветление.

работещо проследяване.

1J TOOLBAR СЪДЪРЖАНИЕ
• Моля, обърнете внимание и на други изисквания и съвети в т.
1.5.

• Ако вашето задействащо изображение отговаря на всички
изисквания, можете да продължите с добавяне на съдържание.

• Използвайте лентата с инструменти отляво, за да изберете и
добавите отделните типове съдържание.

1K ДОБАВЕТЕ ТЕКСТОВО СЪДЪРЖАНИЕ („TEXT“)

1М НАСТРОЙКИ - СЪДЪРЖАНИЕ ("CONTENT")

Повече настройки за всеки елемент на

•

•

За този основен сценарий, моля, добавете прост

съдържанието могат да бъдат намерени,

текстови елемент и кликнете върху бутона "Tt" в

като кликнете върху „Content“ (Забележка:

лентата с инструменти.

Раздел „Content“ не съществува
за съдържание тип изображение

В горния ляв ъгъл на редактора ще се появи малка

или анимация („Image“!) или „Animation“.

миниатюра с икона „Tt“.

1L НАСТРОЙКИ - АТРИБУТИ ("ATTRIBUTES")

1N ВКЛЮЧЕТЕ ТЕКСТ

Когато избирате иконата, отделните

Върнете се към „Attributes“ и

настройки на този елемент ще се

напишете „Hello world“ в полето за

отворят отдясно (елементът в умален

съдържание. Написаният текст ще се

вид ще се появи със синьо очертание, а
настройките ще се покажат от дясната
страна на редактора. „Attributes“ са
предефинирани).

появи веднага и в елементът в
умален вид.

1O ИЗГЛЕД НА ТЕКСТА

1Q РАЗШИРЕНИ НАСТРОЙКИ
Относно разширените настройки за текстовото поле ((Rotation/
Opacity/Padding/Link/etc.) може да начуите повече по-долу в
обяснението на таба с настройки:
За по-детайлна информация посетете:
https://support.genarate.
com/knowledge-base/augmentations/
text-box/

Регулирайте размера, позицията и цвета на текста в полето (според инструментите на Microsoft Office).

1P ПЛЪЗНЕТЕ И ПУСНЕТЕ ТЕКСТОВОТО ПОЛЕ

1R ЗАПАЗЕТЕ ВАШИЯ WONDERPAGE ПРОЕКТ
Сега запишете WonderPage, като
кликнете върху подчертания със
синьо бутон в горния десен ъгъл
(Забележка: В случай че
Save Button е в сиво, моля въведете
име за вашата WonderPage като
обяснено по-рано).

• След успешното запазване на WonderPage,
Плъзнете и пуснете текстовото поле с курсора, за да го
поставите в крайното му положение (фината настройка може
да се извърши и в настройките, като се използват полетата
„Размер“ и „Позиция“ - ‘Size’ and ‘Position’).

или я затворете (за да се върнете към
преглед на проекта) или продължете с
тестване / публикуване.

• Допълнително съдържание като изображения,
видеоклипове, бутони или дори HTML елементи или
3D модели можете да добавите в свободното си
време (HTML се препоръчва само ако имате опит с
HTML / JS / CSS).

2В POPUP ЗА ТЕСТ

2 ТЕСТ НА
WONDERPAGES
За да можете да тествате вашите WonderPage проект/и/, ще трябва да инсталирате
приложението genARate на мобилното си устройство. Моля, изтеглете го тук:

Появява се изскачащ прозорец, предоставящ QR-код (стъпка 1) и вашето задействащо изображение (стъпка 2). Моля,
кликнете върху бутона „Напред“, за да превключите между QR кода и изображението.

2С ТЕСТ В МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ GENARATE

2А ТЕСТВАЙТЕ ВАШИЯ WONDERPAGE ПРОЕКТ
• Отворете WonderPage в
genARate Studio (на вашия
компютър).

• Кликнете върху бутона
"Test"в горния десен ъгъл.

Сега стартирайте приложението genARate на

•

ъгъл) и изберете „Настройки“ ("Settings"), след това
„Тестване“ ("Testing").

•

•

използвате мобилния си телефон.

Сканирайте задействащото изображение, показано
на екрана на вашия компютър (стъпка 2B /
изображението вдясно).

Сканирайте QR кода (Показва се на екрана на
компютър стъпка 2B / изображението вляво), като

След кратък период на зареждане на екрана на
мобилния ви телефон се появява мерник.

телефона си, кликнете върху менюто (горния ляв

•

Вашето AR проект трябва да се появи на вашия
телефон след друг кратък период на зареждане.

3B ПОТВЪРЖДЕНИЕ СЛЕД ПУБЛИКУВАНЕТО

3 ПУБЛИКУВАНЕ НА
WONDERPAGES

След приключване на процеса на зареждане
на екрана в долния десен ъгъл се появява
съобщение за потвърждение.

За да можете да опитате публикувания си WonderPage проект, моля, изтеглете приложението
genARate на мобилното си устройство от App Store или Google Play (вижте стъпка 2 за връзки и QR
кодове).

3A ПУБЛИКУВАНЕ НА WONDERPAGE В МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
• Отворете WonderPage в
genARate Studio на вашия
компютър.

• Кликнете върху „Publish“ в
горния десен ъгъл.

3C ПРОВЕРЕТЕ СТАТУТА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ПРОЕКТА
Затворете WonderPage и се
уверете, че вашите
WonderPage и проект
показват синия надпис
„Published’“.

3D ПРОМЯНА НА СТАТУСА НА ПРОЕКТ И
WONDERPAGE В ЗОНАТА ЗА ПРОЕКТИ

ЗАБЕЛЕЖКА:
Можете да публикувате /

• Мобилното приложение се обновява с новопубликуваните WonderPages директно след стартиране.

премахвате публикувани
проекти и WonderPages
директно в зоната за
проекти, като кликнете върху
трите точки до проекта или
заглавието на WonderPage.

3E AR ПРОЕКТ В ДЕЙСТВИЕ В ПРИЛОЖЕНИЕТО GENARATE
• Щом и двете, и Project и WonderPage са
публични, всеки може да получи достъп
до вашата WonderPage в мобилното
приложение, без да е необходимо да се
сканира QR кода, преди да сканирате
директно изображението за
задействане.

•

Стартирайте приложението genARate
на телефона си и кликнете върху
„Старт за сканиране“.

•

Сканирайте задействащото
изображение (на екрана или
отпечатано), за да се покаже вашия AR
проект

•

Следователно ще трябва да рестартирате мобилното приложение, за да имате достъп до наскоро публикувани WonderPages.

• В допълнение, локалното кеширане може да доведе до забавяне, преди да имате достъп до наскоро публикувани
WonderPages в приложението genARate, особено на устройства, които са били използвани по време на етапите на
създаването и тестването.

• В настройките на мобилното приложение можете да изчистите кеша / данните.
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