NIESAMOWITA EWOLUCJA XR: KRÓTKA HISTORIA
Mając podstawową wiedzę o tym, jak działają obecne technologie XR, teraz jest dobry moment, aby
zatrzymać się i przyjrzeć się, jak tu dotarliśmy.
Śledzenie osi czasu XR
Przejdźmy przez kluczowe etapy ewolucji XR.
XIX wiek: krytyczne odkrycie
Co zaskakujące, możemy prześledzić początki XR już w 1838 roku, kiedy naukowiec Sir Charles
Wheatstone po raz pierwszy nakreślił pojęcie „stereopsis” lub „widzenia obuocznego” - które opisuje
proces, w którym mózg łączy dwa różne obrazy (po jednym z każdego oka). ), aby utworzyć pojedynczy
obraz 3D. Doprowadziło to do opracowania pierwszych stereoskopów, urządzeń, które wykorzystywały
parę obrazów do stworzenia pojedynczego obrazu 3D z iluzją głębi. W dzisiejszych systemach
rzeczywistości wirtualnej (VR) wyświetlacze stereoskopowe mogą służyć do wzmocnienia wrażenia
immersyjnego poprzez nadanie poczucia głębi obrazom cyfrowym.
Początek XX wieku: prognozowanie przyszłości VR
Pierwsza przepowiednia VR, jaką znamy, pojawiła się w 1935 roku, kiedy amerykański pisarz science
fiction Stanley Weinbaum opublikował „Okulary Pigmaliona”, w których główny bohater jest w stanie
odkrywać fikcyjny świat dzięki parze gogli. W opowieści użytkownik doświadcza nie tylko wirtualnych
dźwięków i widoków, ale także smaku, zapachu i dotyku. Patrząc na dzisiejsze zaawansowane systemy
VR i dokąd VR może zmierzać w przyszłości, prognoza Weinbauma jest zaskakująco trafna.
Lata 50-te, 60-te i 70-te : pierwsze doświadczenia VR i AR
Pierwsza maszyna VR, nazwana Sensorama, została stworzona w 1956 roku przez operatora Mortona
Heiliga. Zasadniczo była to budka filmowa, która łączyła 3D, kolorowe wideo (przy użyciu
stereoskopowego ekranu) i audio(z głośników stereo), zapachy (od producentów zapachów) i wibracje
(z wibrującego krzesła). Na stoisku przygotowano sześć filmów krótkometrażowych, których celem
było pełne zanurzenie widza w filmie. W 1960 roku Heilig opatentował pierwszy montowany na głowie
wyświetlacz, nazwany Telesphere Mask, który łączył stereoskopowe obrazy 3D z dźwiękiem stereo.
Zestaw słuchawkowy Heiliga nie zawierał śledzenia ruchu, ale w następnym roku inżynierowie z Philco
Corporation stworzyli Headsight, pierwszy zestaw słuchawkowy do śledzenia ruchu. Wzrok był
zaprojektowany, aby pomóc wojsku w zdalnej ocenie niebezpiecznych sytuacji, z ruchami głowy
użytkownika imitowanymi przez zdalną kamerę. Również w latach 60. informatyk Ivan Sutherland
przedstawił artykuł przedstawiający jego koncepcję „Ultimate Display”, wirtualnego świata ,tak
realistyczne, że użytkownik nie byłby w stanie odróżnić go od rzeczywistości. Jest to powszechnie
uważane za wzór nowoczesnej rzeczywistości wirtualnej. Nie zapominając o rzeczywistości
rozszerzonej, pierwszy zestaw słuchawkowy AR został stworzony przez profesora Harvardu, Ivana
Sutherlanda w 1968 roku. Zestaw, nazwany „Mieczem Damoklesa”, wyświetlał grafikę generowaną
komputerowo, która poprawiała postrzeganie świata przez użytkownika. W latach siedemdziesiątych
MIT stworzył Aspen Movie Map, generowaną komputerowo wycieczkę po Aspen, która pozwalała
ludziom wędrować wirtualnie po ulicach Aspen. Stworzony ze zdjęć zrobionych przez samochód jadący
przez miasto - niewiarygodnie, poprzedzający Google Street View o dekady - ten program był
prawdopodobnie pierwszym, który pokazał, jak VR może przenosić użytkowników w inne miejsce i
doskonale odtwarzać ulice i budynki tego miejsca.
Lata 80-te, 90-te i 2000: Gry przyjmują VR

W latach 80. pojawiła się nowa technologia wspierająca doświadczenie VR, w tym rękawiczki Sayre,
przewodowe rękawiczki, które monitorowały ruchy dłoni użytkownika - źródło rozpoznawania gestów.
Ponadto w 1985 roku powstała VPL Research Inc., pierwsza firma sprzedająca gogle i rękawice VR.
Jaron Lanier, jeden z założycieli VPL Research, ukuł termin „rzeczywistość wirtualna” w 1987 roku.
Termin „rzeczywistość rozszerzona” został ukuty w 1990 roku przez badacza Boeinga Toma Caudell.
Na początku lat 90. wprowadzono automaty zręcznościowe VR, takie jak symulator ruchu SEGA VR-1.
Następnie, w 1995 roku, Nintendo wypuściło swoją konsolę do gier wideo Virtual Boy 3D, pierwszą
przenośną konsolę z grafiką 3D. Ale będąc nieporęcznym i tylko z monochromatyczną grafiką (a więc
bez koloru), nie był to duży sukces i zakończył się rok później. Co najważniejsze, w połowie lat 90.
pojawiły się niedrogie gogle VR do użytku domowego - takie jak Virtual IO I-Glasses, które były
wyposażone w technologię śledzenia głowy. Jeśli chodzi o AR, lata 90. przyniosły przełomową
technologię do transmisji sportowych. W 1998 roku Sportsvision transmitowało pierwszy mecz NFL na
żywo z żółtym znacznikiem stoczni (żółta linia nałożona na obraz z kamery na żywo). Pomysł nakładania
grafiki na rzeczywisty widok szybko rozprzestrzenił się na inne sporty, a nawet inne dziedziny transmisji
telewizyjnych. Początek XXI wieku był spokojnym czasem dla technologii XR, ale wprowadzenie Google
Street View w 2007 roku rozszerzyło ideę zaproponowaną przez Aspen Movie Map, umożliwiając
widzom poznanie innego miasta.
2010 - 2020: technologie XR nabierają rozpędu
Następny wielki skok nastąpił w 2010 roku, kiedy Palmer Luckey stworzył prototyp gogli Oculus Rift VR
- w wieku zaledwie 18 lat. 90-stopniowe pole widzenia zestawu słuchawkowego i wykorzystanie mocy
obliczeniowej komputera było całkowicie rewolucyjne i ponownie rozbudziło zainteresowanie VR. W
2012 roku kampania na Kickstarterze dotycząca gogli Oculus Rift zebrała 2,4 miliona dolarów. Oculus
VR, firma założona przez Luckeya, została przejęta przez Facebooka w 2014 roku za około 2 miliardy
dolarów i właśnie wtedy VR naprawdę zaczęła nabierać rozpędu. W tym samym roku Sony i Samsung
ogłosiły, że przystępują do ustawy o zestawach VR, a Google wypuściło swoje pierwsze urządzenie
Cardboard, niedrogą tekturową przeglądarkę VR dla smartfonów. Również w 2014 roku firma Google
zaprezentowała swoje okulary Google Glass AR, które nakładają cyfrowe informacje na rzeczywisty
świat. Użytkownicy noszący okulary - których szybko i okrutnie nazwano „glassholes”- mogli
komunikować się z Internetem za pomocą okularów i uzyskiwać dostęp do aplikacji takich jak Gmail i
Google Maps. (Na marginesie, powszechne przyjęcie Google Glass nie poszło dokładnie tak, jak
oczekiwało Google, a reakcja konsumentów była w najlepszym razie słaba. Jednak niezrażona Google
przeszła na korporacyjne wersje Google Glass, zachęcając pracodawców do wyposażenia swoich
pracowników w AR Jak zobaczymy, ta strategia wydaje się opłacać, a wielu pracodawców używa teraz
AR w miejscu pracy, aby poprawić produktywność i dokładność.) W 2016 r. Microsoft wypuścił zestaw
słuchawkowy HoloLens, pomysł AR na nowy poziom, tworząc bardziej interaktywne doświadczenie
(stąd określenie „rzeczywistość mieszana” lub MR). Był to również rok, w którym ludzie na całym
świecie uzależnili się od opartej na AR gry Pok&eacute;mon GO - która pozornie z dnia na dzień
wprowadziła AR do głównego nurtu w sposób, jakiego nigdy nie miało Google Glass. Do końca 2016
roku setki firm rozwijało doświadczenia VR i AR - i nie mówimy tu tylko o firmach zajmujących się
technologiami i grami. Na przykład BBC stworzyło wciągające, 360-stopniowe wideo przedstawiające
obóz syryjskich migrantów, a Washington Post stworzyło doświadczenie VR Biura Owalnego. W 2017
roku zaobserwowaliśmy wczesne zastosowanie AR w głównym nurcie handlu detalicznego, wraz z
wydaniem aplikacji IKEA Place, która pozwala użytkownikom zobaczyć, jak meble będą wyglądać w ich
domu, zanim dokonają zakupu. Do 2020 r. wykorzystanie VR, AR i MR szybko rozszerzyło się na wiele
branż, poza sprzedażą detaliczną. To rozszerzenie aplikacji XR ma kluczowe znaczenie, udowadniając,
że XR nie jest już postrzegany jako tylko gra/rozrywka. Ten pośpiech w rozwijaniu doświadczeń XR w
wielu różnych branżach dodatkowo napędza zainteresowanie i inwestycje w sprzęt XR, taki jak zestawy

słuchawkowe VR. W chwili pisania tego tekstu (2020) o wiele więcej firm opracowało lub rozwija
własny sprzęt VR i AR, w tym Apple, Google, Huawei i HTC.
Szybkie ewolucje w sprzęcie XR
Sprzęt XR rozwija się teraz niezwykle szybko, na różnych wyświetlaczach. Przyjrzyjmy się głównym
postępom.
Sprzęt VR
Jednym z największych czynników ograniczających VR była potrzeba niezgrabnych zestawów
słuchawkowych podłączonych do komputera. Obecnie mamy bezprzewodowe zestawy słuchawkowe,
które są małe, lekkie, wygodne i niewiarygodnie wydajne. Weźmy na przykład samodzielne gogle
Oculus Quest. Lub zestaw słuchawkowy Feelreal, pierwsza opatentowana wielozmysłowa maska VR
zdolna do symulowania zapachów, gorącej i zimnej bryzy, wibracji, a nawet uderzeń! Co ważne,
urządzenia VR stają się teraz bardziej przystępne cenowo. Mamy zestawy/przeglądarki VR od zaledwie
kilku dolarów (Google Cardboard) do zestawów VR ze średniej półki w cenie kilkuset dolarów, takich
jak Oculus Quest. Oczywiście na górze rzeczy są nadal dość drogie - zestaw słuchawkowy Microsoft
HoloLens 2 MR sprzedaje się w momencie pisania tego tekstu za fajne 3500 USD. Rozpoznawanie
gestów - gdzie system VR jest w stanie interpretować ludzkie gesty - również poprawia się w tempie.
Kiedyś do rozpoznawania gestów potrzebny był specjalny sprzęt, zwykle rękawiczki lub kontrolery,
teraz mamy rozpoznawanie gestów oparte na wizji za pomocą kamer, a także opracowujemy
kombinezony VR śledzące ruch całego ciała, które wyglądają zaskakująco komfortowo (jak TESLASUIT)
. A w najnowocześniejszych doświadczeniach VR mamy środowiska CAVE, przestrzenie przypominające
sześciany z projektorami, czujnikami śledzenia i głośnikami, które w połączeniu z zestawem
słuchawkowym pomagają stworzyć naprawdę wciągające wrażenia.
Aplikacje i okulary AR
Tymczasem w AR powstają imponujące aplikacje, które wykorzystują możliwości przeciętnego
smartfona, takie jak SketchAR, który pomaga odtworzyć cyfrowe zdjęcie jako ręcznie rysowany szkic
(poprzez rzutowanie obrazu na papier, dzięki czemu można prześledzić linie ). Ink Hunter pozwala
wypróbować tatuaże (zarówno gotowe, jak i własne projekty) na ciele, zanim się zanurzysz. A Mondly
poprawia komfort nauki nowego języka, umieszczając cyfrowo nauczyciela AR w pokoju z Tobą. Ma
więc sens, że telefony są teraz rutynowo budowane z myślą o zastosowaniach AR i VR. Na przykład
oczekuje się, że następna generacja iPhone&prime;ów będzie zawierać skanery LiDAR - tę samą
technologię, która pomaga autonomicznym samochodom skanować otoczenie i wykrywać przeszkody,
takie jak piesi i rowerzyści. Taka technologia poprawi zdolność iPhone&primela do tworzenia map 3D
i poprawi „okluzję” obiektów (gdzie obiekty cyfrowe znikają za obiektami świata rzeczywistego). Chodzi
o to, aby gry i aplikacje były jeszcze bardziej realistyczne i imponujące. W przypadku telefonów z
Androidem Google ma swoją platformę ARCore, umożliwiającą telefonom z Androidem wyczuwanie
otoczenia w celu poprawy doświadczeń AR. Podobnie działa silnik AR Huawei. Podsumowując: nasze
telefony i ich systemy operacyjne są coraz częściej projektowane pod kątem obsługi różnych
doświadczeń XR. Zdolność smartfonów do obsługi AR jest świetna, ponieważ oznacza to, że
użytkownicy nie muszą kupować specjalnego zestawu, takiego jak okulary. To powiedziawszy, okulary
AR mają pewne zalety w porównaniu z aplikacjami na smartfony. W końcu zdarzają się sytuacje, w
których obsługa telefonu komórkowego nie jest pożądana lub bezpieczna, w takim przypadku okulary
AR będą bardziej odpowiednie. Na przykład aplikacja AR, która tłumaczy menu z japońskiego na
angielski na Twoich oczach, jest świetna - trzymanie telefonu w pobliżu menu podczas posiłku na
wakacjach nie jest wielkim trudem. Ale co, jeśli jesteś inżynierem naprawiającym coś na drabinie?
Trzymanie telefonu w ręku nie jest idealnym rozwiązaniem w tym scenariuszu - ale okulary AR mogą

dostarczać potrzebne instrukcje przed oczami, podczas gdy masz wolne ręce. Osoby zainteresowane
okularami AR mogą wkrótce otrzymać niespodziankę; Apple podobno opracowuje własne okulary AR,
aby konkurować z Google Glass.
Inne rodzaje wyświetlaczy XR
Wyświetlacze heads-up, o których wspomniałem krótko w Części 1, gdzie informacje są wyświetlane
na przedniej szybie, to kolejny przykład tego, jak urządzenia XR ewoluowały poza zestawy
słuchawkowe, okulary i aplikacje na smartfony. Wyświetlacze head-up, początkowo opracowane przez
wojsko do użytku w samolotach myśliwskich, stają się coraz powszechniejsze w naszych samochodach.
Prawie każda marka luksusowych samochodów ma przynajmniej opcjonalną funkcję wyświetlania
przeziernego, pokazującą takie rzeczy, jak wskazówki GPS, prędkość itp. Obecnie wyświetlacze
przezierne mogą wyświetlać tylko dwuwymiarowy obraz lub grafikę. Tym, co wprowadzi wyświetlacze
heads-up do głównego nurtu, będzie włączenie obrazów 3D, które dają poczucie głębi. Dzięki temu
rzutowanie takich rzeczy, jak znaczniki pasów i wskazówki GPS będzie jeszcze dokładniejsze i przydatne
dla kierowców, ponieważ zamiast widzieć podstawową strzałkę kierunkową 2D, będziesz mógł
zobaczyć strzałkę 3D, która zakrzywia się na odległość, aby pokazać dokładnie tam, gdzie musisz
skręcić. To pokazuje, jak możemy spodziewać się ekscytujących postępów w technologii XR, poza
oczywistymi zestawami/przeglądarkami AR i VR. W rzeczywistości tego rodzaju technologię można
zastosować w wielu przedmiotach codziennego użytku. Jak lustra. Kilka firm robi poważne postępy w
rozwoju „inteligentnych luster”, które w niedalekiej przyszłości mogą zostać włączone do takich
ustawień, jak garderoby w sklepach detalicznych, salony fryzjerskie i salony piękności. Raczej jak
aplikacja AR, ale wisząca na ścianie z przodu te lustra mogą dostosować Twój cyfrowy wygląd, w tym
ubrania, które nosisz, Twoją fryzurę, a nawet kolor włosów. Dobrym przykładem jest Smart Mirror
firmy Wella Professionals, uhonorowane nagrodą CES 2019 Innovation Awards, zapewniające 360stopniowy widok wirtualnej, powiększonej fryzury klienta. Dzięki rozpoznawaniu twarzy lustro może
odtworzyć dawne style klienta, a także może dostarczyć wyselekcjonowany zbiór rekomendowanych
stylów zgodnie z aktualnymi trendami i klasycznymi stylami.
Ewolucja napędzana innymi trendami technologicznymi
XR przebył długą drogę, ale jeśli przyjrzymy się, jak rozwinęły się inne trendy technologiczne w
ostatnich latach, jasne jest, że wciąż czeka nas wiele ekscytujących rzeczy. W końcu gwałtowna
ewolucja XR obserwowana w ciągu ostatnich kilku lat była niewątpliwie możliwa dzięki rozwojowi
innych technologii. Sztuczna inteligencja, przetwarzanie w chmurze, prędkość Internetu, technologia
ekranu, rozdzielczość kamery itd. przyspieszają, co z kolei napędza ewolucję technologii XR. Wraz z
postępem innych technologii, XR również. Na przykład sztuczna inteligencja będzie miała kluczowe
znaczenie w przejściu na multisensoryczne doświadczenia XR, które zawierają bardziej intuicyjne dane
wejściowe, takie jak gesty, głos i dotyk. Sztuczna inteligencja pozwoli również na większą personalizację
doświadczeń XR w czasie rzeczywistym – w końcu uczenie się od użytkowników i wyprzedzanie tego,
czego chcą, jest tym, co AI robi najlepiej. Ta funkcja sprawi, że doświadczenia XR staną się jeszcze
potężniejsze. Jako prosty przykład, aplikacja do sprzedaży kosmetyków, która pozwala zobaczyć, jak
różne odcienie szminki wyglądają na Twojej twarzy, może poznać Twoje preferencje kolorystyczne i
automatycznie pokazać Ci najbardziej odpowiednie produkty. Do tego dochodzi ciągły wzrost mocy
obliczeniowej. Zapewnienie wciągającego doświadczenia VR wymaga dużo pracy komputerowej.
Przetwarzanie w chmurze oznaczało, że mogliśmy przenieść to obciążenie obliczeniowe do chmury,
zamiast mieć zestaw słuchawkowy podłączony do potężnego komputera – posunięcie, które
drastycznie poprawiło wrażenia użytkownika. A teraz przetwarzanie brzegowe – gdzie przetwarzanie
odbywa się bliżej samego urządzenia (w przeciwieństwie do rozproszonych na niezliczonych
rozproszonych komputerach w chmurze) – pomaga w dalszej poprawie tego doświadczenia. Dzięki

przetwarzaniu brzegowemu już teraz obserwujemy, jak telefony komórkowe szybko stają się
mocniejsze i bardziej responsywne. Podobnie będzie z goglami VR i okularami AR. A dzięki 5G tuż za
rogiem superszybkie sieci komórkowe jeszcze bardziej zwiększą potencjał XR. Będziemy mieli szybsze
prędkości sieci, większą przepustowość i możliwość podłączenia większej liczby urządzeń do sieci niż
kiedykolwiek wcześniej – ostatecznie umożliwiając urządzeniom XR jeszcze większą przenośność.
Innymi słowy, szybkie, niezawodne sieci 5G powinny umożliwić nam strumieniowe przesyłanie
doświadczeń XR niezależnie od naszej lokalizacji. To z kolei zaowocuje jeszcze tańszymi przenośnymi
słuchawkami/urządzeniami do oglądania i bardziej realistycznymi symulacjami.
Kluczowe kwestie
* Wczesne początki XR sięgają XIX wieku, jednak najbardziej dramatyczny i szybki postęp nastąpił w
ciągu ostatnich kilku lat.
* Ewolucja XR sprawiła, że zestawy słuchawkowe VR stały się mniejsze, lżejsze i bardziej przystępne
cenowo. Tymczasem nasze telefony są coraz częściej projektowane pod kątem obsługi doświadczeń
XR, w szczególności aplikacji AR.
* Opracowywane są również inne rodzaje wyświetlaczy, w tym wyświetlacze przezierne i inteligentne
lustra.
* Postęp w XR był napędzany przez inne kluczowe trendy technologiczne, w tym sztuczną inteligencję
i przetwarzanie w chmurze. Wprowadzenie sieci 5G będzie dalej napędzać ewolucję XR, czyniąc sprzęt
XR szybszym, bardziej responsywnym i bardziej przenośnym.
* Oczywiste jest, że technologie XR przeszły długą drogę, ale XR nie jest pozbawiony wyzwań. W
następnym rozdziale omówię niektóre pułapki i wady XR, o których firmy muszą wiedzieć.

