
Tất cả sự cường điệu về metaverse là gì? 

Microsoft đã trích dẫn metaverse như một lý do để mua Activision Blizzard 

với giá 68,7 tỷ USD. Hãy chia nhỏ những gì điều đó thực sự có nghĩa. 

Thuật ngữ "metaverse" có ở khắp mọi nơi. 

Hôm thứ Ba, Microsoft đã trích dẫn cái gọi là metaverse như một lý do để 

mua lại nhà phát triển trò chơi Activision Blizzard với giá 68,7 tỷ đô la, nói 

rằng thỏa thuận này sẽ cung cấp "các khối xây dựng cho metaverse". 

Người sáng lập Facebook, Mark Zuckerberg, cũng đã đặt cược vào 

metaverse và đổi tên công ty mạng xã hội meta của mình. Google đã làm 

việc trên công nghệ liên quan đến metaverse trong nhiều năm. Và Apple có 

các thiết bị liên quan của riêng mình trong các công trình. 

Nhưng metaverse thực sự có ý nghĩa gì, và nó thậm chí còn tồn tại? Đây là 

những gì bạn cần biết. 

Dù sao thì metaverse là gì? 

Metaverse (Siêu vũ trụ) là sự hội tụ của hai ý tưởng đã tồn tại trong nhiều 

năm: thực tế ảo và cuộc sống thứ hai kỹ thuật số (digital second life). 

Second Life là một nền tảng đa phương tiện trực tuyến cho phép mọi 

người tạo hình đại diện cho chính mình và có cuộc sống thứ hai trong thế 

giới ảo trực tuyến . Được phát triển và sở hữu bởi công ty Linden Lab có 

trụ sở tại San Francisco và ra mắt vào ngày 23 tháng 6 năm 2003, nó đã 

có tốc độ phát triển nhanh chóng trong một số năm và vào năm 2013, nó 

đã có khoảng một triệu người dùng thường xuyên.  Cuối cùng, tăng trưởng 

đã ổn định và vào cuối năm 2017, số lượng người dùng đang hoạt động đã 

giảm xuống "từ 800.000 đến 900.000". Theo nhiều cách, Second 
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Life tương tự như các trò chơi nhập vai trực tuyến nhiều người chơi; tuy 

nhiên, Linden Lab nhấn mạnh rằng sáng tạo của họ không phải là một trò 

chơi: "Không có xung đột được tạo ra, không có mục tiêu cố định".  

Thế giới ảo được truy cập miễn phí thông qua phần mềm máy khách của 

riêng Linden Lab hoặc thông qua các trình xem bên thứ ba thay thế. Người 

dùng Second Life, còn được gọi là cư dân, tạo các hình đại diện ảo của chính 

họ, được gọi là hình đại diện và có thể tương tác với các địa điểm, đồ vật và 

hình đại diện khác. Họ có thể khám phá thế giới (được gọi là mạng lưới), gặp 

gỡ những cư dân khác, giao lưu, tham gia vào cả hoạt động cá nhân và 

nhóm, xây dựng, tạo, mua sắm và giao dịch tài sản và dịch vụ ảo với nhau. 

Nền tảng này chủ yếu có nội dung dựa trên 3D do người dùng tạo. Second 

Life cũng có tiền ảo của riêng mình, Linden Dollar, có thể trao đổi với tiền 

tệ trong thế giới thực.   

Cuộc sống thứ hai - Second Life dành cho những người từ 16 tuổi trở lên, 

ngoại trừ người dùng từ 13–15 tuổi, những người bị giới hạn trong khu 

vực Cuộc sống thứ hai của một tổ chức tài trợ (ví dụ: trường học). 

Trong nhiều thập kỷ, các nhà công nghệ đã mơ về một kỷ nguyên khi cuộc 

sống ảo của chúng ta đóng một vai trò quan trọng như thực tế vật lý của 

chúng ta. Về lý thuyết, chúng ta sẽ dành nhiều thời gian tương tác với bạn 

bè và đồng nghiệp trong không gian ảo. Kết quả là, chúng ta cũng sẽ chi 

tiền ở đó, cho trang phục và đồ vật cho avatar kỹ thuật số của chúng ta. 

Trong những gì các chuyên gia công nghệ như Zuckerberg gọi là 

metaverse, thực tế ảo đóng vai trò là nền tảng máy tính để sống cuộc sống 

thứ hai trực tuyến. Trong thực tế ảo, đeo tai nghe khiến bạn đắm chìm trong 
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môi trường 3D. Bạn mang bộ điều khiển cảm biến chuyển động để tương 

tác với các đối tượng ảo và sử dụng micrô để giao tiếp với người khác. 

Matthew Ball, một nhà đầu tư mạo hiểm đã viết nhiều về chủ đề này, cho 

biết siêu vũ trụ đại diện cho làn sóng thứ tư cho máy tính, sau máy tính 

lớn, máy tính cá nhân và điện toán di động. 

"Nó đang chuyển sang cái mà mọi người gọi là máy tính xung quanh - It’s 

moving into what people call ambient computing", ông nói về 

metaverse. "Đó là về việc ở trong máy tính thay vì truy cập vào máy tính. 

Đó là về việc luôn trực tuyến hơn là luôn có quyền truy cập vào một thế 

giới trực tuyến - It’s about being within the computer rather than accessing 

the computer. It’s about being always online rather than always having 

access to an online world." 

Thế à? Đó là bạn và avatar của bạn tương tác với những người khác trong 

một môi trường kỹ thuật số? 

Nói một cách đơn giản, vâng. 

Metaverse đã tồn tại trong chơi game chưa? 

Ở một mức độ nào đó, đã có một metaverse trong các trò chơi. Nhưng - và 

đó là một điều quan trọng nhưng - nó thô sơ. 

Một số yếu tố xã hội của metaverse đã có thể được tìm thấy trong các trò 

chơi điện tử. Hãy xem Fortnite, một trò chơi bắn súng trực tuyến được chơi 

trên máy tính, máy chơi game và thiết bị di động. Người chơi Fortnite trung 

bình dành hàng trăm giờ cho trò chơi với một avatar cá nhân, chiến đấu và 

tương tác với avatar của những người chơi khác. Người chơi cũng tích lũy 

tiền ảo mở khóa trang phục và các sảnh khác để tùy chỉnh avatar của họ. 



Tiền thân của metaverse cũng có thể được tìm thấy trong Second Life, một 

nền tảng xã hội trực tuyến được phát triển bởi Linden Lab gần hai thập kỷ 

trước, nơi mọi người tạo ra các đại diện kỹ thuật số của chính họ để giao 

tiếp với người khác. Trong không gian ảo, người dùng có thể mua sắm và 

xây dựng tài sản để làm phong phú thêm cuộc sống ảo của họ. 

Thực tế ảo cũng có phần tiên tiến trong các trò chơi điện tử. Vào năm 

2016, Sony đã phát hành PlayStation VR trị giá 400 đô la, một tai nghe 

thực tế ảo được cắm vào bảng điều khiển PlayStation 4 để chơi các trò 

chơi thực tế ảo. Trong tháng này, Sony cho biết một tai nghe thế hệ thứ hai 

sẽ ra mắt cho PlayStation 5, mặc dù nó không chia sẻ ngày phát hành. 

Nhưng đó chỉ là những bước đệm hướng tới metaverse hoàn chỉnh, vẫn 

đang hình thành. Các nhà công nghệ nói rằng nhờ một số thứ - kết nối 

internet nhanh, tai nghe thực tế ảo mạnh mẽ và một lượng lớn các game 

thủ - giờ đây có thể sống trong một mô phỏng 3D hoạt hình phong phú, 

giống như thật. 

Metaverse là gì, và tại sao nó lại quan trọng? 

Nguồn gốc. Từ "metaverse" mô tả một thế giới kỹ thuật số được nhận ra 

đầy đủ tồn tại vượt ra ngoài thế giới mà chúng ta đang sống. Nó được neal 

Stephenson đặt ra trong cuốn tiểu thuyết "Snow Crash" năm 1992 của ông, 

và khái niệm này đã được Ernest Cline khám phá thêm trong cuốn tiểu 

thuyết "Ready Player One". 

Một vũ trụ đang mở rộng. Siêu vũ trụ dường như đã đạt được động lực 

trong sự thay đổi trực tuyến của đại dịch. Thuật ngữ ngày nay đề cập đến 

một loạt các kinh nghiệm, môi trường và tài sản tồn tại trong không gian ảo. 



Một số ví dụ. Trò chơi điện tử trong đó người chơi có thể xây dựng thế giới 

của riêng họ có xu hướng metaverse, cũng như hầu hết các phương tiện 

truyền thông xã hội. Nếu bạn sở hữu một token không thể thay thế, tai 

nghe thực tế ảo hoặc một số loại tiền điện tử, bạn cũng là một phần của 

trải nghiệm metaverse. 

Công nghệ đang thay đổi như thế nào. Facebook đã đặt cược tuyên bố của 

mình lên metaverse vào năm ngoái, sau khi vận chuyển 10 triệu tai nghe 

thực tế ảo của mình và tuyên bố đã đổi tên thành Meta. Google, Microsoft 

và Apple đều đang nghiên cứu công nghệ liên quan đến metaverse. 

Tương lai. Nhiều người trong ngành công nghệ tin rằng metaverse sẽ báo 

trước một kỷ nguyên trong đó cuộc sống ảo của chúng ta sẽ đóng một vai 

trò quan trọng như thực tế vật lý của chúng ta. Một số chuyên gia cảnh báo 

rằng nó vẫn có thể trở thành một mốt nhất thời hoặc thậm chí nguy hiểm. 

"Chỉ trong vài năm qua, một khối lượng quan trọng của các tác phẩm đã 

đến với nhau", ông Ball nói. 

Activision Blizzard xây dựng gì cho metaverse? 

Sự thật mà nói, không quá nhiều. 

Activision Blizzard nổi tiếng với việc tạo ra các trò chơi trực tuyến có thành 

phần metaverse, nơi người chơi dành hàng trăm giờ để hình thành cộng 

đồng trong các trò chơi. Trong trò chơi nhập vai World of Warcraft, được 

phát hành vào năm 2004, các game thủ đã làm việc cùng nhau trực tuyến 

để hoàn thành các nhiệm vụ trong nỗ lực làm cho avatar kỹ thuật số của họ 

mạnh mẽ hơn bằng cách thu thập các vật phẩm như vũ khí và áo giáp. 



Nhưng công ty đã không tham gia vào thực tế ảo. Công ty chủ yếu tạo ra 

các trò chơi cho máy tính cá nhân và máy chơi game nhưng vẫn chưa phát 

hành một trò chơi thực tế ảo. 

Microsoft đang xây dựng gì cho metaverse? 

Cho đến nay, công việc của Microsoft trên metaverse vẫn còn non trẻ. 

Trong nhiều năm, gã khổng lồ phần mềm đã phát triển HoloLens, một tai 

nghe trị giá 3.500 đô la hiển thị hình ba chiều kỹ thuật số, tập trung vào các 

ứng dụng cho các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ. Thiết bị này có liên 

quan đến thực tế tăng cường, mà một số nhà công nghệ coi là một phần 

của metaverse trong tương lai. 

Microsoft cũng là nhà phát triển Xbox, máy chơi game phổ biến thứ hai sau 

Sony PlayStation. Nhưng không giống như PlayStation, Xbox đã vắng mặt 

rõ ràng trong không gian chơi game thực tế ảo. 


