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    Na rubrica Redes Sociais com Vasco Marques , no programa  “Olá Maria!” do Porto Canal,
25 julho, o tema em análise foi sobre o “ Face
book Spaces
”.     Todas as semanas, às terças-feiras, a partir das 17:00, Vasco Marques apresenta dicas,
notícias e novidades do universo Social Media.  Pode acompanhar a rubrica Redes Sociais,
bem como toda a emissão televisiva do 
Porto Canal em direto via web
!       

Pode sempre ver ou rever todos os programas da Rubrica Redes Sociais !

    

Reveja agora o Programa
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http://vascomarques.eu/
http://portocanal.sapo.pt/live
http://vascomarques.com/redes-sociais-no-porto-canal/
http://vascomarques.com/redes-sociais-no-porto-canal/
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O que é o Facebook Spaces?

    O Facebook Spaces é uma nova aplicação da maior Rede Social que foi apresentada
durante a Conferência F8.    Trata-se de uma nova aplicação de realidade virtual para os
Oculus Rift
. O Facebook Spaces tem como objetivo transportar os utilizadores para um espaço virtual em
que a interação com os seus amigos será diferente do que é habitual.  A aplicação ainda está
em fase de beta testes mas já é possível fazer download na 
Oculus Store
.    

      

Será possível interagir e desenvolver atividades divertidas em conjunto com outros utilizadores,
independentemente da distância. Os utilizadores podem criar avatares 3D que são
personalizáveis e podem ser desenvolvido, por exemplo, a partir de uma fotografia de um
álbum do Facebook. Para entrar neste nesta nova experiência totalmente imersiva vai precisar
de uns Oculus Rift
e do Oculu
s Touch Controller
! 

    

Vídeo dos primeiros passos com os Oculus Rift
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https://www.oculus.com/experiences/rift/1036793313023466/
http://amzn.to/2uBm1x4
http://amzn.to/2uBm1x4
http://amzn.to/2uBm1x4
http://amzn.to/2uBm1x4
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A primeira experiência no Facebook Spaces

      

Oculus Rift e Facebook Spaces: Out of the Box

      

Funcionalidades do Facebook Spaces:

      
    -  jogar    
    -  interação com os conteúdos publicados, incluindo os vídeos 360    
    -  transporte para novos espaços através de fotografias e de vídeos    
    -  efetuar diferentes tipos de desenho em qualquer espaço, até no ar    
    -  efetuar chamadas de vídeo neste ambiente virtual, pelo Messenger, possibilitando a
interação (para quem não tem os Oculus é um forma de também ser incluído e de interagir)
   
    -  é possível utilizar os selfie sticks  para a partilha nas Redes Sociais.  

  

Selfie Marketing Digital 360 no Facebook 360

        

Já tinha pensado que alguma vez seria possível interagir com os seus amigos através da
realidade virtual? Experimente agora mesmo o Facebook Spaces e entre numa nova
realidade!
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