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O projeto M5SAR tem por objetivo desenvolver um sistema de Realidade Aumentada
(RA), que consiste numa aplicação (APP) multiplataforma e num dispositivo
(usualmente designado por “gadget”) para integrar nos dispositivos móveis (phablet e
tablet) que explore os 5 sentidos (5S) humanos (visão, audição, tato, olfato e paladar).
O sistema tem como foco ser usado como guia em eventos culturais, históricos e
museológicos.
O sistema consistirá em três produtos, integrados ou que podem ser usados
individualmente: (a) Aplicação (APP) para dispositivos móveis (software) em que o
download será feito na “store”, ou no sítio Web, que funcionará nos mais recentes
dispositivos phablet e tablet, focando em 4 dos 5 sentidos: visão, audição, toque e o
paladar. O segundo produto consiste no (b) dispositivo (hardware) que pode ser vendido
à parte, ou que pode ser alugado no espaço museológico, este dispositivo foca 3 dos 5
sentidos: toque, cheiro e paladar. (c) Ambos APP (a) e dispositivo (b) podem ser
associados, aprofundando a experiencia ao utilizador, assim uma das características do
dispositivo (b), será a fácil acoplagem ao dispositivo móvel (phablet e tablet), bem como
a completa integração com a APP. Em conjunto permitirão a completa integração da 5S
na RA.
O projeto envolveu 8 atividades: 1. Estudos preliminares; 2. Especificações Técnicas; 3.
Aquisição e desenvolvimento de novos conhecimentos e capacidades para o
desenvolvimento; 4. Desenvolvimento; 5. Construção de protótipos, pré-séries,
instalação experimental/piloto; 6. Testes e Ensaios; 7. Promoção e divulgação de
resultados; 8. Gestão técnica do projeto.
Todos os objetivos macro sido atingidos, nomeadamente: (a) Desenvolver uma
aplicação móvel (AM, software), de realidade aumentada para servir como guia num
espaço museológico (e ambiente em redor), que integre 4 dos 5 sentidos humanos; (b)
Desenvolver um dispositivo (AMtop, hardware) que integre 3 dos 5 sentidos humanos;
(c) Desenvolver o sistema integrado 5S (AM5S) que integre 5 dos 5 sentidos humanos.

O microsite científico pode ser consultado em:
https://sites.google.com/view/m5sar-microsite
O projeto foi divulgado na televisão pública: RTP1
https://www.rtp.pt/play/p4224/e377304/portugal-em-direto/706568 (minuto 5-11)
Detalhes comerciais podem ser obtidos em: SPIC- Digital Studio http://www.spic.pt/


