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Magbubukas para sa Pagsusumite sa Lungsod ng
Long Beach ang Augmented Reality Challenge
Iniimbitahan ang komunidad ng developer na mga aplikasyon ng AR
na makakatulong sa muling pag-aktibo ng Downtown Long Beach

Long Beach, CA - Ang Lungsod ng Long Beach ay nag-iimbita ng mga miyembro ng
komunidad ng developer na mag-apply para sa Long Beach Augmented Reality (AR)
Challenge. Ang AR ay isang interaktib na karanasan, na ibinibigay sa pamamagitan ng
teknolohiya, na nangangasiwa sa digital na data at mga imahe sa mataas na antas ng
isang real-world environment. Ang hamon sa Long Beach AR ay mag-aanyaya sa mga
kalahok na isipin at paunlarin ang mga aplikasyon ng AR na muling buhayin and
downtown Long Beach at ipagdiwang ang makasaysayang nakaraan, magkakaibanag
preset, and walang limitasyong hinanarap.
“Ang Long Beach ay palaging nasa cutting edge; Ako ay nagagalak na ang aming
komunidad ay makakagamit ng AR sa isang malikhain, interaktib na paraan,” sinabi ni
Alklade Robert Garcia. “Hinihimok ko ang aming mga mag-aaral, developers at iba
pang mga malikhaing nag-iisip na bumuo ng mga koponan, makipagsaya at makilahok
sa mahusay na kumpitensiya.”
Ang Lungsod ay nananawagan sa mga nagpapanibago, nag-iisip, mga negosyante,
mga nagsisimula ng negosyo, mga gumagawa ng mga solusyon ng lahat ng mga antas
ng kasanayan upang umangat sa hamon ng AR Challenge. Ang mga koponan na napili
ay pipili ng isang pisikal na lugar sa bayan ng Long Beach para sa kanilang

nakaka-enganyong AR app,
makakatanggap ng suportang panteknikal
at
makikipagtulungan para sa isang bahagi ng $14,000 sa kabuuang gantimpala sa isang
interaktib na eksibisyon sa Agosto 2021.
Sa pagkakahanay sa kamakailang inilunsad na Long Beach Accelerator at Smart City
Initiative, sinusuportahan ng AR Challenge ang mga pagsisikap ng Lungsod na
hikayatin ang mga bagong pamumuhunan at pakikipag-sosyo sa lokal na ekosistem ng
teknolohiya. Ang mga hamon ng mga kalahok ay magkakaroon ng pagkakataon na
maging piloto ng teknolohiya ng ekosistem. Ang mga kalahok sa hamon ay
magkakaroon ng pagkakataon na ipakalat ang isang patunay na konsepto ng isang
modelo ng negosyo ng napapanatili gamit ang Facebook’s Spark AR na plataporma,
upang makatanggap ng isang teknikal na feedback mula sa dalubhasa ng eksperto ng
AR.
“Ang hamon ng Long Beach AR ay nakahanay sa Smart City na inisyatib na kamakailan
ay inaprubahan ng LB upang linangin ang lokal na kadalubhasaan at buuin ang aming
lokal na ekosistem,” sinabi ni Direktor ng Departamento ng Teknolohiya at Pagbabago
na si, Lea Eriksen. http://bit.ly/LBARChallengeInfo. Ang mga aplikante ay tatanggapin
sa rolling basis hanggang Mayo 7, 2021.
Ang Long Beach AR Challenge ay ginawang posible sa pamamagitan ng mapagbigay
na suporta mula sa
US Ignite at Facebook Reality Labs. Ang Lungsod ay
nakikipagsosyo sa California State University, Long Beach (CSULB) Institute for
Innovation and Entrepreneurship (IIE) and Augmented Reality Long Beach (ARLB), ang
AR technology ay isang lokal na kumpanya.
Tungkol sa Lungsod ng Long Beach
Tahanan ng humigit-kumulang na 470,000 katao, nagwagi ng maraming mga premyo ay
ang makabagong Lungsod ng Long Beach na nag--aalok ng lahat ng mga amenities na
katulad ng isang malaking lungsod habanag pinapanatili ang isang malakas na may
katuturan ng indibidwal at magkakaibang kaptibahayan na nagtatampok ng magkasama
sa baybayin ng California. Bilang isang may serbisyong charter na lungsod, ang Long
Beach ay tahanan ng Queen Mary, Aquarium of The Pacific, maraming mga museo at
sinehan, mga distrito ng mga lubhang mataas na estado na mga paaralan, Long Beach
Airport, at ang Port of Long Beach. Ang Lungsod ay mayroon ding respetadong mga
unibersidad at kolehiyo, dalawang makasaysayang rancho, limang ospital, limang golf

courses, 171 daang parke, milya-milyang dalampasigan, marinas, at mga daanan ng
bisikleta.
Tungkol Sa Teknolohiya at Pagbabago
And departamento ng Teknolohiya at Pagbabago ay nagbibigay ng isang sentralisadong
mapagkukunan para sa paglalagay ng teknolohiya at suporta sa buong lungsod.
Misyon namin na magbigay ng isang kapaligiran na nakatuon sa kostumer na
nagsasama ng mga proseso ng tao, at teknolohiya upang madagdagan ang kahusayan
at pagiging epektibo ng mga serbisyo sa lungsod. Upang matuto nang higit pa tungkol
sa
teknolohiya
at
pagbabago,
bisitahin,
:[http://%20www.longbeach.gov/ti]
www.longbeach.gov/ti.
Tungkol sa Instituto ng CSULB Para sa Pagbabago at Pagnenegosyo
Ang misyon ng Instituto ng CSULB para sa Pagbabago at Pagnenegosyo (Innovation &
Entrepreneurship - IIE) ay upang magbigay ng programa at patnubay para sa mga
devlopers at negosyante na humahantong sa tagumpay. Ang IIE ay isang sentral na
hub para sa mga bagong negosyante at mga negosyante sa Long Beach, na may mga
programa at serbisyo upang suportahan ang pang-ekonomiyang paglago na kasama at
mapapanatili para sa aming magkakaibang pamayanan.
Tungkol Sa ARLB
Augmented Reality Long Beach (ARLB) ay isang lokal na AR na kompanya na
bumubuo at nakapako sa aliwan at pang-edukasyon para sa kaunlaran ng AR na
karanasan sa loob ng Lungsod ng Long Beach.
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