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Zaawansowane tworzenie treści 

 

Nowe technologie, takie jak Virtual Reality, Augmented Reality (w tym 

Augmented Printing), chatboty, nagrywanie filmów 360, publikowanie ebooków, 

rozszerzają się na niemal na wszystkie sfery naszego życia. Stale się też rozwijają 

i stają się ważnym elementem biznesu, nauki i edukacji, począwszy od reklamy i 

promocji, poprzez nauczanie, prototypowanie, aż po zaawansowane projekty 

technologiczne. Taka sytuacja stwarza zapotrzebowanie na specjalistów w tej 

dziedzinie. 
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Postępy eBooków 

t 



 

3 
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Aby rozpocząć świadczenie usług w zakresie zaawansowanych technologii 

tworzenia treści jako wirtualny asystent, wymagana jest następująca inwestycja: 

• Komputer stacjonarny lub laptop, monitor + odpowiednie urządzenia 

peryferyjne (€€) 

• Zestawy VR (€€ - €€€) 

• Tablet / smartfon (€€) 

• Podstawowe aplikacje Augmented Reality (€) 

• Oprogramowanie Chatbot (€ - €€ - miesięcznie) 

• Kamera 360 stopni (€€) 

• Profesjonalne oprogramowanie do publikacji eBooków (€ - €€) 

 

 

 

Wpływ na środowisko: 

• Zakup nowego sprzętu komputerowego (🍂🍂) 

• Testowanie aplikacji VR/AR (🍂🍂🍂) 

• Nagrywanie filmów 360 (🍂🍂) 

• Wydawanie eBooków (🍂🍂🍂) 

• Augmented printing (🍂🍂) 

• Specjalistyczne szkolenia techniczne (🍂🍂) 

 

Sposoby na jego ograniczenie to m.in: 

Inwestycja lub koszt wejścia na rynek 

 

Wpływ na środowisko 
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• Rozważ zakup używanego sprzętu  

• W miarę możliwości wybieraj szkolenia online 

• Regularnie usuwaj niepotrzebne i niechciane treści cyfrowe 

• Wybierz przyjaznych dla środowiska twórców oprogramowania eBooków i 

Chatbotów 

• Gdy nagrywasz filmy 360 w dużej odległości od swojego miejsca 

zamieszkania, wybierz bardziej ekologiczne środki transportu 

 

 

• Aby stać się wirtualnym asystentem w tej dziedzinie należy zacząć od 

pogłębionych badań i testowania technologii. Jeśli nie możesz sobie 

pozwolić na wszystkie urządzenia na starcie, ogranicz swoje działania do 

jednego lub dwóch. Możesz również odwiedzić publiczne centra badawcze 

lub technologiczne, makerspaces lub podobne. 

 

• Nie wystarczy nauczyć się ich raz. To bardzo dynamiczne dyscypliny i 

szybko rozwijające się technologie. Nie przestawaj więc śledzić 

specjalistycznych wiadomości, czasopism czy społeczności internetowych, 

uczestniczyć w seminariach, warsztatach i konferencjach. 

 

• Bądź cierpliwy i ostrożny, gdy pomagasz innym w odkrywaniu tych 

technologii. Przynoszą one wiele radości i zabawy, ale czasem też trochę 

niepokoju i niepewności. 

 

 

 

Dobra praktyka 
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• Głównym wyzwaniem w tym przypadku jest zmiana map mentalnych i 

zaakceptowanie faktu, że coś można przedstawić cyfrowo w zupełnie inny 

sposób, znacznie bardziej zaawansowany niż przy użyciu "tradycyjnych" 

metod. Tutaj różnica między światem rzeczywistym a wirtualnym często 

nie jest tak wyraźna.  

 

• Kolejnym wyzwaniem jest śledzenie wszystkich zmian i innowacji w tych 

sektorach. Wszyscy obecni twórcy stale udoskonalają swoje rozwiązania, a 

także na rynek wchodzą nowi. 

• Nowe technologie przynoszą nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa i 

ochrony użytkowników. Wiele z obecnych regulacji i dobrych praktyk musi 

zostać zaktualizowanych i rozszerzonych. Obecnie jednak na pierwszy 

plan wysuwają się zmiany technologiczne w tych dziedzinach i 

"ciemniejszą" stronę tej rewolucji poznajemy "w działaniu".  

 

 

 

 

Istnieją różne sposoby, aby sprostać tym wyzwaniom: 

• Przede wszystkim nie bójcie się być otwarci na innowacje w tych 

sektorach. Nie bójcie się próbować i ponosić porażek. 

 

Wyzwania 

Porady ogólne/ rozwiązania  
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• Znajdź wiarygodne źródła informacji i śledź ogłaszane wiadomości oraz 

organizowane debaty.  

 

• Wchodząc w te nowe sfery życia, bądźcie ostrożni i pamiętajcie, jak 

wpływają one na was fizycznie i psychicznie. Jeśli zauważysz coś 

niepokojącego lub podejrzanego (odnotowano już nawet poważne 

przypadki molestowania wewnątrz metaverse), przestań 

eksperymentować i zgłoś swoje problemy deweloperom, innym 

specjalistom lub odpowiednim władzom.  

 

 

 

• Ta dziedzina jest najlepsza dla osób, których celem jest odkrywanie 

nowych światów i możliwości. Poza kosmosem, w "realnym świecie" nie 

ma zbyt wielu nieodkrytych miejsc. Metaświaty otwierane przez 

urządzenia cyfrowe i wirtualne dają szansę na wejście w coś zupełnie 

nowego.  

 

• Jest to więc również przestrzeń dla osób lubiących poznawać nowe 

technologie, niezależnych i ciekawych świata.  

 

 

• Repozytorium narzędzi umożliwiających zaawansowane tworzenie treści 

jest bardzo pojemne i obejmuje takie technologie jak Virtual i Augmented 

Wnioski 

Dla kogo jest to narzędzie/działanie?  
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Reality, filmy 360, Chatboty, publikowanie eBooków.  

 

• W zależności od wybranej technologii koszty wejścia mogą wahać się od 

niskich do bardzo wysokich, zwłaszcza gdy chcemy zainwestować w 

wysokiej klasy sprzęt VR.  

 

• Ich wpływ na środowisko jest jednak nadal stosunkowo niewielki i łatwy 

do uniknięcia, ograniczenia lub skompensowania.  

 

• Aby rozpocząć pracę w tej dziedzinie, należy wykazać wystarczający 

poziom zainteresowania, który powinien być utrzymywany stale, ponieważ 

technologia szybko zmienia się i niektóre nowe rozwiązania i ulepszenia 

mogą być oczekiwane co dzień.  

 

• Przynosi to więc szczególne wyzwania - wymóg zmiany map myśli i 

pozostania otwartym na nowe doświadczenia, śledzenie przepływu 

informacji w branży, czy wreszcie świadomość ewentualnych zagrożeń 

związanych z nowymi sposobami wykorzystania narzędzi cyfrowych. 

 

• Najlepszym sposobem na pokonanie tych wyzwań jest jednoczesne 

otwarcie na nowe możliwości oraz ostrożność i czujność w przypadku 

ewentualnych zagrożeń.  

 

• Wszystko to bezpośrednio wpływa na możliwy profil Wirtualnego 

Asystenta w tej dziedzinie - osoby odważnej, uzdolnionej technicznie, 

która zna również czerwone linie ryzyka.  
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