
Augmented Reality Apps 
Our project is about systems and methods of providing contextual and/or intelligent 2D and 3D objects to the screen,
video or camera. In various implementations, systems and methods include recognizing objects in visual media and
generating smart texts, emojis, stickers and objects associated with valid objects on the camera or screen, and
contextual 2D or 3D object search in relation to content on the camera video or screen. In some embodiments, systems
and methods include providing intelligent 2D and 3D objects to visual media; such that these intelligent 2D and 3D
objects interact with one or more objects in the visual media. Also, in certain embodiments, systems and methods
involve associating multiple objects in a single visual environment and/or establishing associations between objects of
visual media and the 2D and 3D objects selected to overlay that visual media. 2D and 3D object suggestions can be
made depending on the images in the environment, the user's location and/or the pictures, videos, 2D or 3D objects that
have been used by the user before. Today, we see that the applications for social media are increasing, people are
constantly sharing photos, and they are looking for and want to use smart 2D or 3D objects. After the interviews we held
in Silicon Valley, we aim to add 2D or 3D icons appropriate to a certain object with a camera held on a certain object by
entering certain keywords or using a phone or tablet camera with the application to be developed. We are very
confident in our idea that we will be a pioneer in the field of mobile before and we believe that the project we will start
will have a great impact all over the world, especially in Silicon Valley.

Leo App 
Leo is an augmented reality app allowing people to experience advanced augmented reality through realistic animated
and 3D objects in the real world. The phone camera becomes a portal and tool that allows anyone to augment their
world through Leo. People can customize any surrounding environment into their wildest dreams: expressing themselves
in a new mixed reality space, as well as sharing with family, friends and other social outlets.
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Firma Hakkında
 
About Company

SV Teknolojileri Uluslararası düzeyde ileri yazılım
teknolojileri üzerine faaliyet göstermekte olan aktif
teknoloji şirketidir. Yazılım geliştirmenin yanı sıra
iyileştirme, güvenlik ve yeni nesil yazılım teknolojileri
konusunda da faaliyetlerine devam eden SV
Teknolojileri bu alanda ulusal ve uluslararası
mühendislerle birlikte projelerini geliştirmektedir.

SV Technologies is an active technology company
operating on advanced software technologies at an
international level. Continuing its activities on
improvement, security and next generation software
technologies in addition to software development. SV
Technologies develops its projects in this field together
with national and international engineers.

Firma Projeleri ve Çalışmaları
 
Company Projects and Works

Arttırılmış Gerçeklik Uygulamaları 
Projemiz, ekrana, videoya veya kameraya bağlamsal
olarak ve/veya akıllı 2B ve 3B nesneler sağlama sistemleri
ve yöntemleri ile ilgilidir. Çeşitli uygulamalarda, sistemler
ve metotlar görsel medyadaki nesneleri tanımayı ve
kamera veya ekrandaki geçerli nesneler ile ilişkili akıllı
yazılar, emojiler, çıkartmalar ve nesneleri üretmeyi ve
kamera video ya da ekrandaki içerikle alakalı olarak
bağlamsal 2B veya 3B nesne araması yapmayı
kapsamaktadır. Bazı uygulamalarda, sistemler ve
metotlar görsel medyaya akıllı 2B ve 3B nesneler
sağlanmasını kapsamaktadır; öyle ki bu akıllı 2B ve 3B nesneler görsel medyada bir veya daha fazla nesne ile
etkileşime girmektedirler. Ayrıca, belirli uygulamalarda sistem ve metotlar tek bir görsel ortamdaki çoklu nesneler
arasında ilişki kurulmasını ve/veya görsel medyanın nesneleri ve bu görsel medya üzerine kaplamak için seçilmiş
olan 2B ve 3B nesneler arasında ilişkilendirilme kurulmasını kapsamaktadırlar. 2B ve 3B nesne önerileri, ortamdaki
görsellere, kullanıcının konumuna ve/veya kullanıcı tarafından daha önce kullanılmış olan resimlere, videolara, 2B
veya 3B nesnelere bağlı olarak yapılabilmektedir. Günümüzde sosyal medyaya yönelik uygulamaların arttığını,
insanların sürekli fotoğraflar paylaştığını ve bunlara uygun akıllı 2B veya 3B nesneler aradığını ve kullanmak istediğini
görmekteyiz. Silikon Vadisi'nde yaptığımız görüşmeler sonrasında insanların belli anahtar kelimeler girerek ya da
geliştirilecek olan uygulamayla telefon veya tablet kamerası kullanılarak belli bir nesneye tutulan kamerayla ona
uygun 2B veya 3B simgeler eklenmesini hedeflemekteyiz. Daha önce mobil alanında öncü olacak fikrimize çok
güveniyor ve başlatacağımız projenin başta Silikon Vadisi olmak üzere tüm dünyada büyük yankı uyandıracağına
inanmaktayız.
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Company Products

Leo App 
Leo, insanların gerçek dünyada gerçekçi animasyonlu ve
3D nesneler aracılığıyla gelişmiş artırılmış gerçekliği
deneyimlemelerine olanak tanıyan bir artırılmış gerçeklik
uygulamasıdır. Telefon kamerasıyla Leo uygulamasını
kullanan insanların, dünyasını büyütmesine izin veren bir
portal ve araç haline gelir. İnsanlar çevrelerindeki
herhangi bir ortamı en çılgın hayallerine göre
özelleştirebilir. Kendilerini yeni bir karma gerçeklik
alanında ifade etmenin yanı sıra aileleri, arkadaşları ve
diğer sosyal ortamlarla paylaşmalar yapabilirsiniz.
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