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Manual de instalare Fordys

Pentru Oculus Quest

În primul rând, configura•i ochelarii Oculus Quest pentru a le putea folosi în modul dezvoltator. Urma•i următorul tutorial: https://developer.oculus.com/documentation/native/android/mobile-devicesetup/

Instalare

https://dl.google.com/android/repository/platform-tools-latest-windows.zip

ADB (Android Depanare Pod). a descărca ADB pentru Windows de cand

Extrage•i con•inutul zipului într-un director u•or accesibil, de exemplu C: / Desktop / adb Deschide•i

director în care se află con•inutul extras, trebuie să căuta•i fi•ierul adb.exe

Deschiderea unui prompt de comandă din acest director se face după cum urmează, Shift + butonul Dreapta din director. Face•i 

clic pe op•iunea unde scrie „Deschide•i fereastra PowerShell aici”.

În fereastra nouă scriem „dispozitive adb” •i apăsăm Enter. Pentru a vă asigura că computerul 

detectează ochelarii.

Odată ce arată numărul de serie al ochelarilor conecta•i, putem instala pachetul apk numit fordys.apk. Pentru 

a-l îmbunătă•i, ne va fi mai u•or să plasăm acest pachet pe desktop, care va avea calea C: \ Desktop \ 

fordysVR.apk.

1

https://developer.oculus.com/documentation/native/android/mobile-device-setup/
https://developer.oculus.com/documentation/native/android/mobile-device-setup/
https://dl.google.com/android/repository/platform-tools-latest-windows.zip


Pentru a instala, pur •i simplu din fereastra PowerShell executăm comanda „adb install C: \ Desktop \ 

fordysVR.apk” (Dacă calea pachetului este diferită, va fi cea corectă)

După câteva minute pachetul va fi instalat pe OculusQuest. Va apărea în interiorul bibliotecii în Origini 

necunoscute cu numele Fordys.

Pentru mobil sau tabletă Android

Mai întâi este să instala•i adb dacă nu este deja instalat. Deasupra apare cum să o faci în tutorialul de instalat în 

Oculus Quest.

Odată instalat adb, va trebui să ne configurăm mobilul sau tableta. Intrăm în Setări •i va trebui să căutăm 

„Despre telefon ...” sau „Informa•ii despre telefon”. Loca•ia acestei configura•ii variază în func•ie de dispozitiv, 

dar se află de obicei în submeniul Sistem.

Căutăm informa•iile despre „Număr de compilare” sau „Număr de construc•ie” •i facem clic pe ea în mod repetat 

până când apare un text din „Mod dezvoltator activat”

Revenim la ecranul de setări •i ar trebui să vedem un nou meniu numit „Op•iuni pentru dezvoltatori”. 

Facem clic •i activăm op•iunea „Mod de depanare USB”

Odată ce ace•ti pa•i au fost efectua•i pe dispozitivul nostru •i având adb-ul instalat, procedăm la instalarea 

fordysAR.apk. Cu telefonul conectat la computer prin USB, deschidem un Windows PowerShell din folderul adb 

•i urmăm aceea•i procedură de instalare ca în sec•iunea anterioară.

Verificăm dacă dispozitivul nostru mobil este detectat folosind „dispozitive adb” •i odată verificat executăm 

comanda „adb install C: \ Desktop \ fordysAR.apk”. După câteva minute fordysAR va fi instalat pe dispozitivul 

nostru.
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