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Abstract
The article discusses building an online store garments with elements of
augmented reality.
Keywords: online shop clothes, augmented reality.
Вступ
Сучасний ритм життя унеможливлює надмірні витрати часу на побутові
справи, оптимізація процесу виконання яких потребує використання новітніх
технологій,

що

дозволить

мінімізувати

часові

затрати

та

підвищити

ефективність виконання завдань.
Метою роботи є підвищення ефективності процесу вибору одягу шляхом
використання

інтернет-магазину

з

елементами

створення

доповненої

реальності.
Об’єктом дослідження постають інтернет-технології та принципи
доповненої реальності.
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Предметом дослідження є засоби створення інтернет-магазинів та методи
реалізації елементів доповненої реальності.
Головною задачею вбачаємо розробку інтернет-магазину одягу з
використанням елементів доповненої реальності для оптимізації процесу
вибору товару.
Розробка інтернет-магазину одягу з використанням елементів
доповненої реальності
Розроблений програмний продукт є інтернет-магазином одягу, вибір
товарів у якому оптимізується за рахунок використання елементів доповненої
реальності. Інтернет-магазин надає можливість користувачам у режимі
реального часу з використанням смартфона чи планшета обирати одяг,
змінюючи розмір, колір, фасон, виробника та інші параметри товару.
Потенційними користувачами розроблюваної програми постають усі, хто
не має можливості витрачати багато часу на похід до магазину, або не хоче
купувати товар з інтернету без попередньої примірки.
Інтерфейс програми зображено на рис. 1.

Рисунок 1 - Інтерфейс програми AR shop
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Одним з найближчих аналогів даного проекту є програма Fitnect [1],
інтерфейс якої проілюстровано на рис. 2. Серед головних переваг програми
Fitnect відмітимо:
● розвинений інтерфейс комп’ютерного додатку, що дозволяє отримати
якісне зображення;
● велику базу моделей одягу.
Основними недоліками аналогу є:
● потреба у спеціальній веб-камері;
● непортативність.

Рисунок 2 - Інтерфейс програми Fitnect
Розроблений

інтернет-магазин

одягу

з

використанням

елементів

доповненої реальності подається як система, що включає [2-4]:
 поєднання віртуального і реального;
 взаємодію в реальному часі;
 роботу з 3D-об’єктами.
Стратегія виходу на ринок передбачає:
● аналіз ринку;
● апробацію програмного продукту на конференціях та конкурсах;
● рекламу робочого проекту;
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● удосконалення програми та розширення її функціоналу за вимогами
потенційних користувачів.
Висновок
Розроблений інтернет-магазин одягу за рахунок впроваджених елементів
доповненої реальності дозволяє оптимізувати процес вибору продукції шляхом
поєднання реальних товарів і їх 3D-моделей та моделювання процесів примірки
обраних моделей з метою визначення потрібного розміру, кольору й фасону
товару.
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