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Wstęp
Wszystkie informacje, które docierają do odbiorcy, są w pewien sposób interpretowane. Tak jak programy komputerowe posiadają API 1, tak i ludzki mózg
potrzebuje pewnych wytycznych w jaki sposób odczytywać informacje.

Już na tym etapie rozważań na temat interpretacji, ludzkie mechanizmy
przyswajania informacji różnią się od siebie. Jednym z przykładów ilustrującym
te różnice może być zwykły gest wyprostowania palców wskazującego i środkowego. Dla Polaków oznacza to zwykłą liczbę 2. Gdy ten gest pokażemy
w Anglii, w zależności od zwrócenia wewnętrznej strony dłoni, może to być
gest zwycięstwa, bądź znak bardzo obraźliwy.

Różnice na tle kulturowym są jednym z problemów interpretacji 2, ale może on być mniej istotny, gdy droga między źródłem a adresatem informacji jest
jak najkrótsza. Problem się powiększa wraz z ilością podmiotów interpretujących położonych dalej od źródła.

Najprostszym przykładem ilustrującym tą zależność jest dziecięca gra
w głuchy telefon. Dzieci ustawione w rzędzie bądź okręgu mają za zadanie
przekazać proste hasło kolejnej osobie w taki sposób, aby nikt inny frazy nie
usłyszał. Mimo prostoty zadania efekt zazwyczaj jest ten sam – hasło na początku łańcucha jest kompletnie różne od hasła na końcu.
Od początku istnienia ludzkość szuka form przekazywania informacji
w taki sposób, aby straty komunikacyjne były jak najmniejsze 3. Ludzkość jest

Application Programming Interface – Interfejs Programowania Aplikacji.
Por. Qiufen Yu, Understanding the Impact of Culture on Interpretation: A Relevance
Theoretic Perspective, Intercultural Communication Studies, 2014.
3 Magdalena Dobrzańska, Zniekształcenia informacji w komunikacji interpersonalnej
na wybranych przykładach, Debiuty Bibliologiczno-Informatologiczne, 2016.
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dopiero gdzieś w środku drogi jako cywilizacji 4, a umiejętności komunikacji
stają się coraz bardziej wartościową cechą. Częściej zwraca się uwagę nie tylko
na same umiejętności czy wiedzę. Dodatkowym i ważnym składnikiem staje się
komunikacja, gdyż to właśnie ona pozwala na wytworzenie więzi pomiędzy
członkami zespołu i zmaksymalizowanie jego wydajności.

Informacja pomiędzy architektem a klientem przepływa w dwie strony,
w różnych postaciach. Początkowo jest to komunikacja werbalna, którą cały
czas uszczegóławia się, dodając kolejne warstwy (rysunki, plany, wizualizacje,
animacje), które pozwalają klientowi zrozumieć i interpretować wizję architekta.
Niestety nie jest to proste i bardzo często oczekiwania klienta przerastają
efekt bądź się z nim rozmijają.

Rozwój myśli technologicznej dociera do punktu, w którym ludzie są w stanie pokonać barierę między dawcą informacji i jego interpretacją, a biorcą informacji i jego interpretacją interpretacji dawcy poprzez możliwość odwzorowania źródła na tyle precyzyjnie, że podwójna interpretacja nie jest potrzebna 5.

Mediami, które pozwalają na przeprowadzenie takiej operacji są wirtualna
rzeczywistość, rozszerzona rzeczywistość oraz mieszana rzeczywistość. Artykuł przedstawia alternatywne rzeczywistości, a także, w jaki sposób mogą pomóc architektom.
Rysunek 1. Zależność pomiędzy wirtualną, rozszerzoną i mieszaną rzeczywistością.

Źródło: opracowanie własne.
Clara Moskowitz, Earth's Final Sunset Predicted, SPACE.com, 2008.
Chris Milk, The birth of virtual reality as an art form, TED (www.ted.com/
talks/chris_milk_the_birth_of_virtual_reality_as_an_art_form/transcript), 2016.
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Artykuły o wirtualnej rzeczywistości w kontekście architektury pojawiają
się coraz częściej. Już w 1995 Schmitt, Wenz, Kurmann i van der Mark podjęli
temat pisząc Toward Virtual Reality in Architecture: Concepts and Scenarios
from the Architectural Space Laboratory 6, a przykładem dość świeżym nawiązującym do tematu jest The Architectural Continuum 7, którego autorem jest Constantinos Miltiadis.
Ten artykuł ma na celu przybliżenie potencjalnych wartości, które wiążą
się z wyżej wymienionymi formami przekazu na podstawie doświadczeń autora
zebranych podczas czterech lat pracy w firmie będącej liderem na rynku wirtualnej rzeczywistości w dziedzinie edukacji.

Zrozumienie nieskończonego potencjału alternatywnych rzeczywistości
cyfrowych może mieć wielki wpływ na sposób pracy architekta (i nie tylko), ale
nie jest to temat prosty, gdyż nawet środowisko IT nie do końca jeszcze pojmuje gigantyczną różnicę pomiędzy klasycznymi mediami 8 a wirtualną, rozszerzoną oraz mieszaną rzeczywistością.
1.

Rozwój mediów w kierunku VR

Na przestrzeni wieków formowały się różne sposoby komunikacji. Prawdopodobnie na początku porozumiewano się za pomocą mowy ciała lub gestów.
Wraz z potrzebą przekazywania coraz to bardziej skomplikowanych informacji,
czy wręcz zbierania danych, rozwijała się mowa, pismo, malarstwo, rzeźba.
W porównaniu z tymi osiągnięciami cywilizacyjnymi fotografia czy film
znajdują się stosunkowo blisko naszego obecnego położenia na osi czasu. Wydarzenia zapoczątkowane rewolucją przemysłową, a następnie dwoma wojnami światowymi i wyścigami zbrojeń doprowadziło do dynamicznego wzrostu
wiedzy.

Różnice pomiędzy pokoleniem urodzonym jeszcze w XX wieku, a tym z XXI
wieku są widoczne. Nie są to tylko różnice pomiędzy dziadkami, a wnukami, czy
rodzicami a dziećmi. Te różnice są często widoczne nawet pomiędzy rodzeństwem, w którym różnica wieku jest wyższa niż około pięć lat.
Nie można przewartościować znaczenia posiadania – już w wieku szkolnym – tak dla nas normalnego urządzenia jakim jest smartfon, który w wielu
kwestiach zmienia sposób myślenia dzisiejszej młodzieży. Wiedza już nie jest

Gerhard Schmitt, Florian Wenz, David Kurmann, Eric van der Mark., Toward Virtual Reality in Architecture:Concepts and Scenarios from the Architectural Space
Laboratory, Presence Teleoperators & Virtual Environments, 1995.
7 Constantinos Miltiadis, The Architectural Continuum, Conference paper: DIGITAL
CULTURES: Knowledge/Culture/Technology, At Leuphana University, Lüneburg,
2018.
8 Gazety, radio, telewizja.
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wartością najwyżej sklasyfikowaną, chyba, że mówimy o wiedzy jak coś znaleźć
i przefiltrować 9.

Różnice w postrzeganiu świata nigdy nie były tak widoczne w monokulturowym społeczeństwie, a co dopiero pomiędzy osobami z różnych warstw społecznych, czy też innych kultur.
Nastąpiła potrzeba, aby nie tylko zaproponować nowe narzędzie komunikacji, ale także wraz z nim wyeliminować zbędne etapy interpretacji.

Rysunek 2. Przykład utraty/zmiany informacji poprzez wielokrotną interpretację.

Źródło: opracowanie własne.

Już w 1957 roku Morton Heilig zbudował pierwszą maszynę do wyświetlania wirtualnej rzeczywistości10 - “Sensorama”(opatentowaną w 1962 roku),
dzięki której można odbyć wycieczkę motorem po Nowym Jorku.

Maszyna ta posiada wiele funkcji zwiększających poczucie immersji takich
jak kolorowy, stereoskopowy wyświetlacz, wiatraki generujące sztuczny wiatr,
emitery zapachów, głośniki stereofoniczne czy ruchome siedzenie 11. Wszystkie
wymienione powyżej elementy można nazwać warstwami budującymi doświadczenie w wirtualnej rzeczywistości. Stosując więcej warstw można oczekiwać głębszego doświadczenia u użytkownika.

Donovan McFarlane, Effectively Managing the 21st Century Knowledge Worker,
Journal of Knowledge Management Practice, 2008.
10 Morton Heilig, Sensorama Simulator, US Patent #3,050,870, 1962.
11 Ibidem.
9
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Rysunek 3. Sensorama – widok z boku.

Źródło: Heilig M., Sensorama Simulator, US Patent #3,050,870, 1962.

Kolejnym ważnym krokiem było stworzenie bardziej kompaktowego
urządzenia, które mogłoby znaleźć uznanie w rękach indywidualnych użytkowników.

Takiego zadania podjął się ponownie Morton Heilig, nazwany dzisiaj ojcem
wirtualnej rzeczywistości.

Urządzenie znane pod nazwą Telesphere Mask12 jest pierwszym ze znanych HMD (z ang. Head-Mounted Display; tł.: wyświetlacz montowany na głowie), a jego wynalazca wyraźnie wyprzedził swoje czasy.

Obecnie HMD jest najpopularniejszą formą wyświetlania wirtualnej rzeczywistości.
Morton Heilig, Stereoscopic-television apparatus for individual use, US Patent
#2,955,156, 1960.
12

89

Rysunek 4. Telesphere Mask – rysunek poglądowy.

Źródło: Heilig M., Stereoscopic-television apparatus for individual use, US Patent
#2,955,156, 1960.

Kontynuacją pracy nad goglami wirtualnej rzeczywistości zajął się Ivan Sutherland i to właśnie on zaproponował termin Head-Mounted Display 13.
W 1966 roku Sutherland skonstruował urządzenie zwane Damocles Sword,
które nie tylko pokazywało proste obrazy w trójwymiarze, ale i aktualizowało
perspektywę w zależności od położenia głowy użytkownika 14, co jest kluczowe
w prawidłowej percepcji w wirtualnej rzeczywistości.

Ivan Sutherland, A head-mounted three dimensional display, Fall Joint Computer
Conference, 1968.
14 Ibidem.
13
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Rysunek 5. Damocles Sword – widok na mechaniczny system śledzenia pozycji
głowy użytkownika.

Źródło: Sutherland I., A head-mounted three dimensional display, Fall Joint Computer Conference, 1968.

W 1986 roku NASA zaproponowała pierwszy HMD z ekranami LCD. System początkowo znany jako VIVED (Virtual Visual Environmental Display),
który w 1989 roku został przekształcony w VIEW (Virtual Interface Environment Workstation) 15.

Ważną postacią, która wpłynęła na historię wirtualnej rzeczywistości jest
Jaron Lanier, który w 1985 roku odszedł z Atari i wraz z Thomasem Zimmermanem założył VPL Research Inc., pierwszą firmę, która sprzedawała gogle
i rękawice do VR’u. Lanier nadzorował pracę nad pierwszym wdrożeniem wirtualnej rzeczywistości w trybie wieloosobowym.

Za kroki milowe w rozwoju wirtualnej rzeczywistości można uznać urządzenia takie jak Virtuality (1991), Nintendo Virtual Boy (1995), czy Forte VFX 1
(1995).
Właściwy ruch VR znany coraz większej liczbie użytkowników rozpoczął
się w 2012 roku wraz z uruchomieniem projektu Oculus Rift poprzez zbiórkę
15

NASA Tech Briefs, July/August 1988
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w serwisie crowdfundingowym 16 Kickstarter. Wraz z wydaniem wersji testowej Oculus Rift DK1 rozpoczął się wyścig. Do gry włączył się zarówno Facebook, Google, a także Microsoft. Na dzień dzisiejszy liderem jakości w VR wydaje
się być HTC Vive, który współpracuje z popularną platformą gamingową
STEAM.

Na chwilę obecną market alternatywnych rzeczywistości cyfrowych rozwija się bardzo dynamicznie, ale wydaje się, że to nie wysoko wyspecjalizowane
urządzenia mają największy wpływ na popularyzację omawianego zagadnienia,
a prosty dostęp do namiastki VR’u poprzez smartfony, które w krótkim czasie
rozwinęły się do poziomu miniaturowych komputerów. Poprzez prostą modyfikację, jaką jest założenie Google Cardboard lub okularów Homido, użytkownik
może się przenieść w alternatywną rzeczywistość, aby doświadczyć czegoś co
było dostępne tylko dla nielicznych – jak np. spacer po powierzchni księżyca.
2.

Wirtualna rzeczywistość (VR)

Jednym ze sposobów opisania VR jest trójkąt I3 na który składa się immersja
(ang. Immersion), interakcja (ang. Interaction) oraz wyobraźnia (ang. Imagination) 17. Poprzez wirtualną rzeczywistość rozumiemy przestrzeń wytworzoną
przez wzajemne oddziaływanie immersji jako poczucia przynależności do
sztucznie stworzonej rzeczywistości, interakcji jako możliwości tworzenia
zmian w tej rzeczywistości przez użytkownika oraz jego wyobraźni pozwalającej na odczucia, które nie są spostrzeżone przez wzrok.
Rysunek 6. Trójkąt składników wirtualnej rzeczywistości.

Finansowanie różnego rodzaju projektów przez społeczność zainteresowaną
danym tematem.
17 Grigore C. Burdea, Philippe Coiffet, Virtual Reality Technology, 2nd Edition, 2003.
16
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Źródło: Burdea C., Coiffet P., Virtual Reality Technology, 2nd Edition, 2003.
Najbardziej oczywistą warstwą wirtualnej rzeczywistości jest trójwymiarowy obraz. To od niego zaczynamy budować komputerowe doświadczenia.

W kontekście definicji Burdea i Coiffeta kina 3D nie możemy jeszcze uważać za część należącą do VR’u. Kinu 3D zdecydowanie brakuje interakcji. Nie
mamy możliwości zmiany czegokolwiek podczas oglądania klasycznego filmu
3D. Tak samo cierpi immersja, gdyż nawet sama poprawność widzianego obrazu 3D zależy od pozycji oglądającego w stosunku do oryginalnej pozycji kamery
na planie filmowym. Tym samym tylko widzowie siedzący w samym środku
kina odbierają wizję poprawnie.
Jeśli mówimy o filmie, to można dodawać kolejne elementy takie jak obraz
nakręcony w 360 stopniach w 3D, śledzenie pozycji oczu użytkownika i adekwatna zmiana obrazu, a także wpływ widza na wydarzenia na ekranie.

Kręcenie filmu w wirtualnej rzeczywistości może być zadaniem karkołomnym, prawdopodobnie niewykonalnym lub nieopłacalnym, ze względów technicznych takich jak ustawienie kamery, umieszczenie ekipy technicznej, reżysera w taki sposób, aby nie byli widoczni w kadrze, czy też nagrywanie dźwięków
tak, aby były jak najbardziej realistyczne dla widza.
Wirtualna rzeczywistość rozwija się dynamicznie jako grafika komputerowa. W tej formie znacznie łatwiej stworzyć animację, która – całkowicie
sztucznie wykreowana - nie ma takich problemów jak klasycznie kręcony film.

Dzięki rozwojowi grafiki komputerowej VR staje się coraz bardziej powszechny. Jeszcze niedawno trzeba było czekać po 2 doby na wyrenderowanie
jednej realistycznej wizualizacji, nie znając końcowego efektu i zwiększając
ryzyko straty czasu.

Wraz z rozwojem kart graficznych silniki graficzne używane w grach (Unity, Unreal Engine) są w stanie wygenerować podobny efekt do ich odpowiedników w wizualizacji (Mental Ray, VRay, Corona).

W przeciwieństwie do silników przeznaczonych do wizualizacji, silniki
gamingowe potrafią wygenerować 60, 90 czy nawet 120 klatek (renderów) na
sekundę, a także są to w stanie zrobić dla obu oczu, co w praktyce oznacza podwojenie tych wartości.

Dzięki natychmiastowemu odwzorowywaniu trójwymiarowej rzeczywistości można zmniejszyć różnice komunikacyjne pomiędzy klientem i architektem. Klient może przetestować pewne rozwiązania samemu, a architekt ma
szansę lepiej zrozumieć projektowany obiekt, a także myślenie klienta.
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Rysunek 7. Mark’s House projektu Two Islands: rendering vs. rzeczywistość.

Źródło: Jonathan Sun, The Image of Architecture, Yale School of Architecture,
2014.

Można zaobserwować, że branża VR 18 jest dopiero na początku swojej
drogi, a testy wykonywane przez architektów są bardzo ograniczone i obejmują
mały ułamek możliwości technologii. Najczęstsze próby wykorzystania wirtualnej rzeczywistości w architekturze to tak zwane wirtualne spacery, które są
pierwszym, pozytywnym ruchem.
3.

Rozszerzona rzeczywistość (AR)

Bardzo ciekawym zjawiskiem, które pojawiło się u boku wirtualnej rzeczywistości jest tak zwana rozszerzona rzeczywistość (Augmented Reality).

Aby uzyskać AR potrzebny jest marker oraz filtr. W rzeczywistym otoczeniu ustawia się fizyczny marker (obrazek, obiekt 3D), bądź poprzez oprogramowanie jest generowany marker wirtualny (SLAM19), a następnie pomiędzy
oczami użytkownika, a markerem ustawia się filtr (najczęściej smartfon, bądź
tablet). Filtr rozpoznaje marker oraz oblicza pozycję markera względem siebie,
dzięki czemu jest w stanie nałożyć trójwymiarowy model na otaczającą nas
rzeczywistość.

18
19

Por. https://youtu.be/AqhD0pt9Fi4
Simultaneous Localization And Mapping.
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Rysunek 8. Trójwymiarowy model budowy szyi w rozszerzonej rzeczywistości
widziany przez smartfon.

Źródło: EON Creator AVR, EON Reality

Rzeczywistość rozszerzona przeżywała swój największy wzrost podczas
premierowych dni gry Pokemon Go, która oferuje szukanie wirtualnych stworków na ulicach całego świata.
W obecnej chwili AR jest technologią łatwiej dostępną dla indywidualnego
klienta, gdyż w najlepszym wypadku nie wymaga żadnych dodatkowych elementów poza smartfonem.

Bardzo prostym przykładem użycia tej technologii może być nakładka z
meblami przy projektowaniu wnętrz. Można ją przygotować w taki sposób, aby
nie tylko zmieniać meble, ich parametry gabarytowe, ale i kolorystycznomateriałowe.

W mieście AR jest coraz częściej używany zamiast klasycznych map czy
nawigacji. Dzięki zintegrowaniu z systemami geolokacyjnymi jest w stanie
wskazać drogę do celu bezpośrednio na obrazie odbieranym przez kamerę
smartfona 20.

Sam Stubblefield, What augmented reality means for architecture, meanstheworld.co, 2013.

20
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Już dzisiaj można zauważyć studia architektoniczne eksperymentujące
z wirtualnymi makietami21. Nie jest to jednak standard, a raczej gadżet dla bogatszej klienteli.
Rysunek 9. Tablet użyty jako filtr rozszerzonej rzeczywistości.

Źródło: EON Reality
4.

Mieszana rzeczywistość (MR)

Mieszana rzeczywistość powstała z fuzji rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej. Otoczenie widziane w MR nie jest w pełni sztucznie generowane,
a filtr przymocowany jest bezpośrednio do głowy użytkownika. Efektem takiego działania są urządzenia HMD z przezroczystymi ekranami, na których wyświetlane są modele 3D dopasowujące się do otoczenia. Najpopularniejszymi
urządzeniami tego typu są Microsoft HoloLens i Magic Leap, które są stosunkowo nowymi produktami w pierwszych wersjach konsumenckich.
MR nie odcina użytkownika tak bardzo od świata jak w VR, ale ciągle ma
możliwość użycia jej najważniejszych atrybutów.

21

Por. https://youtu.be/wRdeY0--aF4
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Rysunek 10. Wizja użycia mieszanej rzeczywistości.

Źródło: EON Reality.

MR może mieć zastosowanie w każdej dziedzinie życia. Przywołując przykład z architektury, obiekt można nie tylko pokazać w wirtualnej rzeczywistości na etapie koncepcji, ale i po zakończeniu kolejnych etapów budowy. Przykładowo, po położeniu fundamentów, klient mógłby przespacerować się po
placu budowy i analizować nie tylko wykonaną pracę, ale i doświadczyć potencjalnego przebiegu robót, wraz z efektem końcowym, a nawet różnymi wariacjami wykończenia.
Rysunek 11. Wizja użycia mieszanej rzeczywistości.

Źródło: EON Reality.
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MR ma potencjał, by zostać włączonym do ekwipunku ekipy budowlanej.
Otwierają się pola badawcze, dla placów budowy z nałożonymi wirtualnymi
planami budynków, terminarzami czy procedurami i drogami ewakuacji. Może
to być kierunek, w którym podąży architektura.
Wnioski

Praca architekta ma bardzo ważną rolę dla funkcjonowania społeczeństwa.
Obecnie bardzo dużo mówi się o tak zwanym UX (User eXperience, tł: doświadczenie użytkownika) i warto zauważyć, że architektura kształtuje UX w skali
makro, co jest ogromną odpowiedzialnością.

Odpowiedzialność wymaga posiadania adekwatnej wiedzy. Wyżej opisane
technologie pozwalają nie tylko przetestować UX na poziomie koncepcyjnym,
ale także w znacznym stopniu poprawić komunikację i zrozumienie między
architektem i zwykłym człowiekiem.

Ważne jest zachowanie pewnej równowagi oraz chronologii. Rysunek odręczny czy budowanie makiet, zawsze będzie ważnym narzędziem w projektowaniu. Wirtualna rzeczywistość rozwija się bardzo dynamicznie, a podążając z
duchem czasu, należy zachować równowagę pomiędzy narzędziami, aby dostosować się do potrzeb zdigitalizowanego społeczeństwa XXI wieku.
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Streszczenie

Wraz z rozwojem technologii powstają nowe media, które mają potencjał, aby
wejść na stałe do naszego życia codziennego. Już pod koniec lat pięćdziesiątych
XX wieku Morten Heilig opracował pierwszą maszynę do wyświetlania wirtualnej rzeczywistości.

Mimo wieloletniego zapomnienia, VR została wskrzeszona poprzez łatwo
dostępne smartfony o dużej mocy. Używając kartonowych gogli każdy z łatwością jest się w stanie przenieść w podróż w niedostępne wcześniej miejsca - nie
tylko istniejące, ale i takie ze snów.

Otwiera to nowe możliwości, gdyż użytkownik nie musi już słuchać interpretacji o wydarzeniu czy miejscu, a może je doświadczyć własnymi zmysłami.

Z tego mogą skorzystać także architekci, wykorzystując wirtualną rzeczywistość, rozszerzoną rzeczywistość oraz rzeczywistość mieszaną nie tylko do
przedstawienia swoich pomysłów i wizji, ale także do wspólnego zrozumienia
i poprawiania doświadczeń poprzez możliwość natychmiastowych zmian i testów.
Summary

As the technology develops, new media that has the potential to join us with
our day to day life are created as well. Already at the end of the 1950s, Morten
Heilig developed the first virtual reality display machine. Despite many years of
oblivion, VR was resurrected by easily accessible high-performance
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smartphones. Using cardboard goggles, everyone is able to travel easily to previously unavailable places, not only existing ones but also those from dreams.

This opens up new possibilities, as the user does not have to listen to the
interpretation of the event or place anymore. He can experience it with his own
senses.

Architects should benefit from such a turn of events. Using virtual reality,
augmented reality and mixed reality not only to present their ideas and visions
but also to jointly understand and improve experiences through the possibility
of immediate changes and tests.
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