
Brãþarã conectatã
direct la ... semnalele
creierului

T
ehnologia a ajuns la
un nivel atât de ridi-
cat încât în acest mo-
ment aproape orice
pare posibil. Specia-
l i º t i i F ac e book au

creat o brãþarã de realitate vir-
tualã (VR) care va fi utilizatã pen-
tru a controla viitorii ochelari de
realitate augmentatã (AR). Brãþara
interpreteazã miºcãrile mâinii uti-
lizatorului printr-un grup de sen-
zori care detecteazã semnalele
nervilor motori.

Utilizatorii vor naviga prin atinge-
rea degetul arãtãtor ºi a degetului
mare pentru a efectua un "clic" pe
dispozitiv. Specialiºtii în confiden-
þialitate ºi-au exprimat îngrijorarea

cu privire la natura datelor pe care
brãþara le-ar putea stoca cu privire
la utilizatorii sãi. Potrivit Facebook,
sistemul sãu se va putea adapta la
comportamentele individuale ale
utilizatorilor folosind învãþarea au-
tomatã pentru a prezice aprecierile,
antipatiile ºi alte interese ale ace-
stora, în timp real.

"Sistemul învaþã ceva despre lo-
caþia dumneavoastrã ºi despre
obiectele principale, cum ar fi pan-
tofii de alergat sau recunoaºterea
activitãþii", a spus Tanya Jonker, di-
rector de cercetare ºtiinþificã la Rea-
lity Labs de la Facebook. "ªi învaþã
cã, în trecut, aþi lansat adesea apli-
caþia de muzicã atunci când ieºiþi
din casã cu acei pantofi. Apoi vã

întreabã dacã doriþi sã redaþi muzi-
ca dumneavoastrã ºi vã permite sã
confirmaþi cu un singur clic", a ex-
plicat ea. Consumatorii trebuie sã
se asigure cã sunt informaþi cu pri-
vire la cât din datele lor au fost di-
stribuite companiei, a atras atenþia
expertul digital Ray Walsh de la
ProPrivacy: "Oportunitatea de a ex-
ploata miºcãrile oculare ºi impulsu-
rile nervoase ale oamenilor pentru
a detecta dacã sunt interesaþi de
conþinut oferã un potenþial
nesfârºit pentru capitalul de supra-
veghere. Legiuitorii ar trebui sã
analizeze cu atenþie legalitatea ace-
stei noi colectãri de date ºi a utilizã-
rii ulterioare pentru a se asigura cã
aceºti consumatori sunt protejaþi în

mod adecvat".
Prima versiune a ochelarilor de re-

alitate augmentatã de la Facebook
se preconizeazã cã va fi lansatã la
sfârºitul acestui an. Facebook lucre-
azã de mai mulþi ani la planurile
sale pentru platforma VR. Compa-
nia ºi-a manifestat interesul pentru
aceastã tehnologie încã din 2014,
când a cumpãrat Oculus, un
start-up VR. În prezent, aproape
10.000 din cei 50.000 de angajaþi ai
sãi lucreazã în divizia Reality Labs.
Potrivit managerul general al Face-
book, Mark Zuckerburg, tehnologia
VR va fi ceva obiºnuit pânã în 2030.
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