5G NIESIE NOWĄ WARTOŚĆ
5Gtruck – ODWIEDŹ, ZOBACZ I WYPRÓBUJ

THE UPCOMING CEEN 5G ROADSHOW 2020

Termin: wrzesień – październik 2020. Miejsce: parking przy CH Reduta, Warszawa

CO ZOBACZYSZ W 5G TRUCKU?
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Wycieczka do rozszerzonej
rzeczywistości A R
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Twoje doświadczenie w ciężarówce
zacznie się od włożenia pary okularów
AR. Po ciężarówce zostaniesz
poprowadzony przez cyfrowy awatar.
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5 G-2-C 5G dla KLIENTÓW
Tutaj zobaczysz wybór urządzeń 5G
Huawei, a także wypróbujesz na żywo
najnowsze rozwiązania - spotkanie w
wirtualnej rzeczywistości VR KPop Dating.

5 G – Produkty i Rozwiązania
Oto najnowsze światowej klasy produkty
i rozwiązania Huawei dotyczące 5G.
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5G +8K
8k streaming to przyszłość i możliwa jest
tylko dzięki 5G. Dzięki temu możesz z
bliska doświadczyć realistycznych
efektów wideo 8K.

5 G + CHMURA V R
Nasza jedyna w swoim rodzaju gra w
piłkarzyki VR na pewno Cię zachwyci.
Korzystając z Cloud VR, pokazujemy
potencjał 5G i VR poprzez zabawną grę.
Jednocześnie może grać do 4 osób.
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5 G-2-B 5G w BIZNESIE
5G ma niezliczone zastosowania
biznesowe. Tu będziesz mógł zobaczyć
aplikacje VR i AR 5G do celów
szkoleniowych.

5 G + AI sztuczna inteligencja
5G i AI to dwa największe trendy w
technologii. Łącząc je, zobaczysz, jak
nasz mały ASCBot wykorzystuje swoją
sztuczną inteligencję w połączeniu z
5G, aby pozostać na kursie.

T E C H 4 A L L – Technologia dla wszystkich
Na koniec Twoja wycieczka po ciężarówce zakończy się na Tech4All firmy Huawei. Ta inicjatywa ma
na celu zarówno wykorzystanie technologii do walki z wykluczeniami wszelkiego typu.

JAK WYGLĄDA WYCIECZKA?
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5G AR Wycieczka
z przewodnikiem

Twój wirtualny przewodnik w świecie AI + Chmura AR
• Korzystając z naszych okularów AR, możesz wchodzić w interakcję z Sofią, aby
odbyć wirtualną wycieczkę po każdym zakątku naszej ciężarówki 5G.
Dostępna jest sesja pytań i odpowiedzi oparta na sztucznej inteligencji..
• Dzięki wysokiej przepustowości i niewielkim opóźnieniom technologii 5G
Cloud AR uwalnia urządzenia końcowe. Nieporęczny sprzęt nie jest już
potrzebny.

5G + 8K
Streaming

5G 8K Streaming sprawia, że nasze życie jest lepsze
• Wirtualna podróż, która zabierze Cię do świata haftu Suzhou za
pośrednictwem strumieniowego przesyłania wideo 8K. Tylko w rozdzielczości
8K będziesz widział, jak ważny jest każdy szczegół.
• 5G umożliwia strumieniowe przesyłanie wideo 8k w czasie rzeczywistym.
Technologia 5G sprawia, że nasze życie staje się jeszcze lepsze.

5G2B: Rękawica
Sensoryczna
5G Atomowa Draka

Rękawica Sensoryczna - Senseglove:
Pomost pomiędzy cyfrowym i rzeczywistym światem
• Kiedy masz rękawice sensoryczne wchodząc do świata VR, każdy dotyk, który
wykonujesz w wirtualnym świecie, robi różnicę, poczujesz teksturę
powierzchni, której dotknąłeś i Twoja reakcja wymusi sprzężenie zwrotne..
• Dzięki superszybkiemu przesyłowi w technologii 5G możliwe jest przekazanie
informacji zwrotnej w czasie rzeczywistym. To przenosi rękawiczki
sensoryczne na zupełnie nowy poziom w treningu VR, mogą być wykorzystane
np. w zdalnej obsłudze medycznej.

5G2B: TMVA
Teoretyczna Analiza
Zdarzeń
Doświadczalnych ze
Zdalnym Zestawem
Eksperta AR

AR Zdalna asysta w rozwiązywaniu problemów
• AR Zdalna pomoc w rozwiązywaniu problemów umożliwia nieprzeszkolonym
mechanikom obsługę skomplikowanych urządzeń przemysłowych i ułatwia
rozwiązywania problemów.
• Wysoce zintegrowane z 5G rozwiązanie zdalnej pomocy AR sprawia,
że obsługa posprzedażowa jest znacznie wydajniejsza i bardziej opłacalna.

5G2C: Zestawy 5G
Następnej Generacji

VR3 + LGU+ 5G Podsumowanie
• VR3, CPE Win, CPE Pro 2 i wiele innych urządzeń końcowych 5G
• LGU+ content: spotkania w VR, transmisja na żywo z wielu urządzeń, etc.
• Wraz z urządzeniami 5G nowej generacji technologia 5G pokaże, w jaki sposób
treści zorientowane na 5G współpracują z urządzeniami końcowymi 5G i
wprowadzą doświadczenia na wyższy poziom

5G + Chmura VR
VR Piłkarzyki

Zagraj w tradycyjne piłkarzyki w najbardziej zaawansowanej
technologii
• Nosząc okulary VR i wchodząc w interakcję ze stołami piłkarskimi 4 graczy
będzie mogło razem dołączyć do meczów piłki nożnej w chmurze VR i cieszyć
się radością, jaką daje 5G + Chmura VR.

• Dzięki wysokiej przepustowości i niewielkim opóźnieniom technologii 5G
Chmura VR uwalnia urządzenia końcowe. Nieporęczny sprzęt przewodowy
staje się zbędny.

Ascbot AI
Auto-Robot

Platforma sztucznej inteligencji typu open source wspierana
przez Huawei
• Sterowany przez moduł Atlas 200 DK, robot-samochód Ascbot AI może
realizować takie funkcje, jak autonomiczna jazda na linii, autonomiczne
unikanie przeszkód i śledzenie obiektu.

• Platforma AI typu open source jest łatwa do nauczenia, wydajna i prosta w
użyciu, co jest idealne dla entuzjastów robotów oraz sztucznej inteligencji do
rozpoczęcia pierwszych doświadczeń ze sztuczną inteligencją.

5G Urządzenia

Jeden krok bliżej do naszego najnowszego rozwiązania
5G
• Przedstawiamy naszym klientom najnowszy sprzęt 5G (wersja
demonstracyjna pamięci masowej, Quick ODN, blade AAU, 32T32R AAU)

• Bliższe spojrzenie na nasze najnowsze produkty 5G i rozwiązania techniczne w
celu zaspokojenia potrzeb klientów.

TECH4ALL Cyfrowe włączenie

TECH4ALL

• Względnie niezależna przestrzeń komunikacyjna, skupiająca się na „ochronie
zagrożonego środowiska”, „edukacji wyrównania szans”, „promowaniu
zrównoważonego rozwoju” oraz „promocji zdrowia i poczucia wartości”
• Budowanie zaufania opinii publicznej, rządów, mediów i uniwersytetów.

ROADSHOW 2020
DO ZOBACZENIA!

