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Действителни собственици

„

АЛЕКСАНДРА МИРЧЕВА
ВАСИЛ МИРЧЕВ

динственият ми проблем
с България е, че тук имам
ужасно много време да спя – и
постоянно ме преследва съмнението, че в
нещо изоставам.“ Това ни каза 18-годишният
Антоан, с когото се срещнахме на финала на
изпитите му за няколко топ университета
и малко преди една от най-големите
VR платформи да публикува още една
разработена от него игра.
Логиката, с която той и връстниците
му правят своите избори, прескача
реални или виртуални граници. Тя ще бъде
редовна тема на първите страници на
„Мениджър“, за да се опитаме да опознаем
по-добре стартиращото кариерата си
поколение и за да сме будни за новите
скорости и въпроси, пред които то
изправя бизнесите и обществото ни.
Отваряме повече място за нови лица,
автори, идеи и формати, за да стигнем още
по-близо до вас, хората, които развиват и
движат българската бизнес среда.
В този нов „Мениджър“ посрещаме в
отбора си и художника Росен Йорданов,
който просто ни каза „Ще стане“, когато
решихме да започнем 2020 г. с промени
в дизайна и в подхода към историите и
разговорите на следващите страници.
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Авторите
които спазиха сроковете този месец
К

З

ак вижда света един
25-годишен гражданин
на САЩ и България след
убийството на Касем Солеймани?
Статията „Опасна игра“ на
26 стр. е на Ерик Алексиев,
син на известния анализатор
и познавач на радикалния
ислям Алекс Алексиев и внук на
Райко Алексиев. Ерик е роден
в САЩ, където завършва и
образованието си. В края на 2019
г. избра да се върне у нас, за
да продължи мисията на своя
баща – развитието на „Център
за изследвания на Балканския
и Черноморския регион” и на
платформата Bulgaria Analytica.

а необходимостта
икономиката да се
приспособи към новата
нормалност на застаряваща
работна сила пише на 82 стр.
Лъчезар Богданов, главен
икономист на Института за
пазарна икономика. Авторът се
занимава с анализ на пазара
на труда, данъчна политика,
публично-частни партньорства,
приватизация, пазара на
недвижими имоти, оценка на
макроикономическите рискове.

Е

вроинтеграцията,
Западните Балкани,
репутацията на страната
ни, консерватизмът и зеленият
дневен ред са темите, по
които нашите представители
в Европарламента трябва да
търсят баланс между интересите
на ЕС и тези на българските
граждани, пише Даниел
Смилов в „Приоритетите ни в
Брюксел“ на 18 стр. Авторът е
доц. д-р по политически науки
в Софийския университет.
Програмен директор на Центъра
за либерални стратегии, София.
Секретар на панела от експерти
на Организацията за сигурност
и сътрудничество в Европа по
политически партии.

Н

а 93 стр. юлиан
Попов разглежда
възможните ползи
за страната ни от правилното
договаряне на Зелената сделка.
Авторът е председател на
борда на Европейския институт
за енергийна ефективност на
сградите, старши съветник
на Европейската климатична
фондация, бивш служебен
министър на околната среда и
водите и съветник на президента
на Република България по
енергийната сигурност. Ръководи
Инициатива за инфраструктурна
енергийна интеграция на
Югоизточна Европа.

К

акво още иска Люксембург
от безплатния транспорт,
разказва Весела Венчева
на 97 стр., която живее във
Великото херцогство от 3 години.
Авторката е работила в различни
български медии, а в периода
2010-2019 г. със своята агенция за
комуникации и арт мениджмънт
е в основата на много културни
събития и работи със знакови
български артисти в областта на
джаза и класическата музика.
В момента развива културен
проект с люксембургска
организация.
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По пътя
на големия
VR шлем
Какво може да
прави един ученик
от Монтана,
докато се готви да
кандидатства в MIT.
18-годишният
Антоан Георгиев
си слага очилата за
виртуална реалност
и си намира работа
за Oculus
 Елица Николова  Юлиян Донов

А

нтоан не вярва на
Стивън Кинг, според
когото малките градове побират малки
мечти. „Каква по-добра мотивация да си задействаш въображението от живота на място
без много възможности? – казва ученикът от Природоматематическата профилирана
гимназия в Монтана и добавя: –
Само не ме пишете отличник.“
Между участията си в ИT
състезания и подготовка

за кандидатстване в MIT,
Harvard, Stanford, Princeton и
Yale миналата година той става най-младият разработчик
с одобрена за публикуване игра
в Oculus – компанията за виртуална реалност, която през
2014 г. Марк Зукърбърг придоби
за 2,3 млрд. долара.
През 2018 г. от шлема Oculus
Rift са продадени 900 хил. броя
в света. Като един от притежателите им Антоан започва
да разработва игра.

Всичко започва, след като през
лятото на същата година е
отличен в конкурс на МОН и
печели участие в Milset ExpoSciences Europe. Има бюджет
за развитие на проект за изложението, част от който е
отделен за доставка на шлема
Oculus Rift. „Веднага щом го
тествах, бях сигурен, че искам
да направя игра. И след няколко
месеца (и няколко пропуснати
часа в училище) вече имах демо
версия.“ 
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Първите му опити не са одоб
рени от магазина на Oculus и
той кандидатства в програмата Oculus Start, която привлича независими компании и
разработчици на VR съдържание, осигурявайки им ресурси
и менторство. Така довършва
Blumber – игра в ниския ценови
клас от типа строене на кула.
От лятото на 2019 г. тя е налична за купуване за Oculus Go
– автономния шлем, позволяващ достъп до VR съдържание
без връзка с компютър, но и
по-ниска производителност
и само три измерения на движение (ляво-дясно, горе-долу и
завъртане).
„Всички, запалени по VR, имат
шанс да станат част от
платформата чрез Oculus Start
и им препоръчвам да го направят“, казва Антоан, който е
един от малкото разработчици, които работят с директора на програмата Рита Турковски. С нейна помощ доразвива
проекта си в популярния VR
сегмент immersive fitness, който стимулира играчите да извършват истински физически
движения. „Сега вече трябва
да хвърляте кубчетата върху
кулата, което е доста забавно
и натоварващо мускулите“,
разказва Антоан за новата
си игра Aberrant. Тя е налична
за Oculus Rift S и Oculus Quest,
позволяващи проследяване на
движението в 6 измерения,
т.е. и „влизане в играта с главата напред“. В Quest компанията интегрира и технология,
чрез която потребителите
ще действат без джойстик (в
игрите, които го позволяват),
управлявайки съдържанието
само с ръце.
Антоан надскача геймърската афера, работейки върху
10 I.2020

Продажбите на шлемовете за
виртуална и добавена реалност
ще продължат да растат. Според
прогнозата на Международната
корпорация за данни (IDC)
глобалните доставки ще
стигнат до

68,6 млн.
броя през 2023 г.,
растейки средно с

66,7%

на година в периода
2019-2023 г. Очаква се
доставките на VR очила да
достигнат 36,7 млн. броя през
2023 г., а на AR – 31,9 млн.

Целта на играта
Blumber за шлема Oculus Go е
да се построи кула от кубчета.
Играта е организирана в
няколко игрови режима, има
системи за постижения и
класации, както и опции за
избор на саундтрак. През юли
2019 г. Blumber стана игра на
месеца в платформата на
Oculus.

образователна виртуална
реалност с доц. д-р Златогор
Минчев, директор на Съвместния център по обучение,
симулация и анализ към БАН.
През 2019 г. влиза и в лятната
школа Research Science Institute
на Масачузетския технологичен институт. Там участва
в проекта на MIT Media Lab
Doppelmarsh, чиято цел е да
интегрира данни за микроклимата на площ край Бостън
във виртуална среда, така че
потребителите да ги анализират, „ходейки“ по VR терена.
Ако не го приемат в MIT, бекъп планът на Антоан е да
кандидатства и в програмата Oculus Launch Pad, която
отличава и подкрепя независими разработчици. Вярва, че VR
технологията се изстрелва
към съвсем ново ниво, като
няма предвид опитите на
московска ферма да увеличи
млекодобива, слагайки
очила на кравите, за да
ги пренесе на идеалната
лятна поляна. Или експеримента на Walmart
да подбере мениджъри,
изследвайки как реагират на предизвикателства във виртуална
среда.
„Вече са факт първите
сензори за докосване
– може да пипнем виртуалния свят. Невероятно е, но и стряскащо.
И когато отваряме
тази нова врата, трябва да
сме много внимателни“, казва
Антоан.
През лятото на тази година
той ще поеме към топ университет, към стаж във Facebook
или ще отвори VR бар в София.
Ще проследим в коя реалност е
след една година.

