
Aplicaþie pentru
munca de la distanþã

V
iitorul galopeazã spre
noi într-un ritm greu de
antic ipat în urmã cu
20-30 de ani. Descoperi-
rile tehnologice cunosc

o adevãratã explozie. Facebook Inc a
lansat luna trecutã versiunea de test
a unei noi aplicaþii de realitate vir-
tualã (VR) destinatã lucrului de la dis-
tanþã cu ajutorul cãreia utilizatorii
cãºtilor Oculus Quest 2 pot participa
la ºedinþe sub forma unor avataruri
ale propriei persoane. Versiunea
beta a aplicaþiei Facebook Horizon
Workrooms a fost lansatã în contex-
tul în care angajaþii multor companii
continuã sã lucreze de acasã dupã ce
pandemia de COVID-19 a închis spa-
þiile de lucru fizice, iar o nouã va-
riantã de coronavirus se extinde pe
glob.

Facebook considerã aplicaþia drept
unul dintre primii paºi cãtre construi-
rea ''metaversului'' futuristic promo-
vat de CEO-ul companiei, Mark Zuc-
kerberg. Cea mai mare reþea de so-
cializare din lume a investit masiv în
realitatea virtualã ºi în cea augmen-
tatã, dezvoltând echipamente pre-
cum cãºtile Oculus VR, a lucrat la teh-
nologii destinate ochelarilor ºi brãþã-
rilor AR ºi a cumpãrat studiouri de VR
gaming, printre care BigBox VR. Oda-
tã cu obþinerea unei poziþii dominan-
te pe aceastã piaþã, despre care Face-
book crede cã va fi platforma digitalã a viito-
rului, îºi va permite sã fie mai puþin depen-
dentã de alþi fabricanþi de echipamente cum
ar fi Apple Inc, a precizat compania.

Vicepreºedintele diviziei Reality Labs din
cadrul Facebook, Andrew ''Boz'' Bosworth, a
spus cã noua aplicaþie Workrooms oferã ''o
perspectivã bunã'' a modului în care compa-
nia ºi-a imaginat elementele metaversului.
''Este unul dintre paºii fundamentali în acea
direcþie'', le-a spus Bosworth reporterilor cu
prilejul unei conferinþe de presã VR.

Termenul ''metavers'', apãrut pentru prima
datã în romanul distopic din 1992 ''Snow

Crash'', este folosit pentru a descrie spaþii
imersive, comune, accesate de pe mai multe
platforme ºi unde realitatea fizicã ºi cea digi-
talã converg. Zuckerberg l-a descris ca pe
un ''internet întrupat''.

În aceastã varã Facebook a anunþat cã
înfiinþeazã o echipã de producþie care sã lu-
creze la metavers ºi care va face parte din di-
vizia dedicatã tehnologiilor AR ºi VR, Face-
book Reality Labs.

În prima sa conferinþã de presã desfãºura-
tã integral în realitatea virtualã, compania a
demonstrat cum utilizatorii Workrooms pot
proiecta versiuni avatar ale propriei persoa-
ne care sã se întâlneascã în camere de con-

ferinþã virtuale ºi sã lucreze la documente
partajate, interacþionând în acelaºi timp cu
propriul birou fizic ºi cu tastatura compute-
rului. Aplicaþia, oferitã gratuit la achiziþiona-
rea ochelarilor Quest 2, care costã circa 300
de dolari, permite prezenþa unui numãr ma-
xim de 16 persoane simultan în VR ºi un to-
tal de 50 incluzând participanþii la video
conferinþã. Compania a precizat cã nu va fo-
losi discuþiile ºi materialele de muncã ale
utilizatorilor Workrooms pentru a direcþiona
reclame.
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