"Wąchanie" świata oraz "teleportacja" przez Internet dostępne już online!
Dzisiaj, po ponad czterech latach zaawansowanych testów, serwis

MagicCam z Lublina uruchomił transmisję

zapachów oraz rzeczywistą teleportację przez Internet. Aby "wąchać" lub przemieszczać się online na odległość
wystarczy komputer klasy PC i laptop lub telefon komórkowy z dostępem do sieci Internet.
By odbierać zapachy z odległych miejsc lub dotrzeć tam online trzeba wejść na stronę emitującą zapachy i teleportację,
włączyć w komputerze lub laptopie głośniki, a w telefonie komórkowym mieć aktywny dostęp do pakietowej radiowej
transmisji danych.
Do emisji testowej wykorzystano specjalne kamery zainstalowane nad gniazdami bocianów białych w Tomaszowie
Bolesławieckim i Łomnicy.
Jeżeli po połączeniu się z przekazem pojawi się na obrazie nos z literą „ T” to oznacza, że transmisja zapachów i
teleportacja są aktywne. Aby powąchać świat lub teleportować się do oglądanych online miejsc wystarczy kliknąć w link
obok iNos-a.
Zdaniem Agaty Filipowicz, rzecznika prasowego Grupy iTTv, opatentowany przez serwis MagicCam "Internetowy nos"
oraz „ Teleportacja online” mają szansę stać się rewolucją na marę czcionki Gutenberga, gdyż do tej pory Internauci i
użytkownicy telefonów komórkowych mogli korzystać w sieci tylko z dwóch zmysłów - słuchu i wzroku.
W opinii psychologów to węch i ruch w decydującym stopniu wpływają na uczucia i nastroje ludzi.
Połączenie wszystkich czterech zmysłów w przekazach multimedialnych daje geometryczny wzrost możliwości
związanych z grami online, transmisjami online oraz szeroko pojętym e-biznesem i zorganizowaną oraz indywidualną
turystyką.
Z uwagi na trwające postępowanie patentowe nie możemy ujawnić użytej przez serwis MagicCam technologii przesyłu
zapachów i teleportacji online przez Internet. Uchylając malutki rąbek tajemnicy możemy podać, że lubelskie
rozwiązanie w sposób zasadniczy różni się od zastosowanego przez pioniera transmisji zapachów oraz rzeczywistej
teleportacji online przez Internet - amerykańską korporację DigiScents ( Digital Scent Technology) .
Patent amerykański wymaga posiadania osobistego syntezatora i działającego na wzór drukarki emitera zapachów
( ismell personal scent synthesizer) oraz teleportera( teleporters) - nasze krajowe rozwiązanie wymaga tylko
telefonu komórkowego lub komputera z głośnikami i aktywnym dostępem do sieci Internet.

Zapraszamy do testów tego rewolucyjnego rozwiązania pod adresem www.bocianybolec.pl oraz
www.salamandra.org.pl/bocianonline
Uwaga! Ze względu na oczekiwany przylot pierwszych bocianów, niewskazana jest teleportacja
bezpośrednio do obserwowanych online gniazd!!!

