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ROZDZIA 1.

Praktyka czyni mistrza

T

o byï jeden z kilkudziesiÚciu snapów, które Kevin Hogan, rozgrywajÈcy druĝyny Stanfordu, miaï wykonaÊ tego dnia w trakcie meczu przeciwko Maryland Terrapins podczas Foster Farms
Bowl w 2014 r. Trenerzy zarzÈdzili wykonanie prostej akcji biegowej, „95 Bama”, która oznaczaïa, ĝe skrzydïowy Stanfordu musiaï zablokowaÊ jednego z tylnych obroñców Maryland po tym, jak Hogan
przekaĝe piïkÚ biegaczowi ze swojego zespoïu. Gdy jednak druĝyny
formowaïy swoje linie, Hogan dostrzegï nieznacznÈ zmianÚ zachodzÈcÈ w formacji defensywnej Terps. Ich obroñcy zaczÚli zmieniaÊ
pozycje, co uniemoĝliwiaïo wykonanie kluczowego bloku. Hogan
uĂwiadomiï sobie, ĝe jeĂli nie zmodyfikuje planu gry w ostatnich sekundach przed wykonaniem snapu, niezablokowany obroñca Maryland zniweczy caïÈ akcjÚ biegowÈ i doprowadzi do tego, ĝe Stanford
utraci piïkÚ. StosujÈc zatem bïyskawicznÈ zmianÚ strategii — coĂ, co
jest niezwykle istotnym elementem skutecznej gry rozgrywajÈcego —
Hogan porzuciï pierwotny plan i wybraï innÈ akcjÚ biegowÈ, dziÚki
której Remound Wright, biegacz z jego zespoïu, mógï wykorzystaÊ
nowÈ lukÚ, która pojawiïa siÚ w formacji obronnej Terps.
Akcja pozwoliïa zdobyÊ 35 jardów pola i byïa to jedna z setek
drobnych decyzji Hogana, które pomogïy odnieĂÊ druĝynie ze Stanfordu wyraěne zwyciÚstwo. Gdy dziennikarz zapytaï póěniej rozgrywajÈcego, co sprawiïo, ĝe w tamtej chwili w uïamku sekundy dostrzegï moĝliwoĂÊ zmiany strategii, Hogan odparï: „To byïo proste”.
Doskonale znaï zagrania blitz stosowane przez druĝynÚ Terps. Wielokrotnie widziaï je na wïasne oczy, gdy korzystaï z programu treningowego w rzeczywistoĂci wirtualnej wdroĝonego w Stanfordzie we
wczeĂniejszej czÚĂci tego sezonu1.

***
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Gdy ktoĂ wyobraĝa sobie graczy najlepszych akademickich druĝyn
futbolu amerykañskiego lub zawodników z profesjonalnych zespoïów,
od razu przychodzÈ mu na myĂl obrazy peïne brutalnej fizycznoĂci
oraz niezwykïych wyczynów. To wïaĂnie z czymĂ takim obcujÈ fani
futbolu przez kilka emocjonujÈcych godzin podczas kaĝdego weekendu — w grÚ wchodzi tu przebijanie siÚ przez bloki, ïapanie piïki
w spektakularnych pozycjach, sprytne podania koñczÈce siÚ przyïoĝeniem i inne dokonania ĂwiadczÈce o niesamowitej sprawnoĂci fizycznej. Dokïadnie coĂ takiego widzÈ fani, gdy oglÈdajÈ najlepsze
akcje na serwisach ESPN lub YouTube, a poniewaĝ wszyscy skupiajÈ
siÚ na tych skrajnie fizycznych aspektach gry, zwyczajnym miïoĂnikom futbolu ïatwo przeoczyÊ to, ile wysiïku intelektualnego wymaga
gra w futbol na najwyĝszym poziomie — dotyczy to nie tylko trenerów, ale równieĝ samych graczy. Ta koncentracja na aspekcie mentalnym sportu znajduje odzwierciedlenie w sposobie, w jaki zespoïy
przygotowujÈ siÚ do spotkañ. Inaczej niĝ w przypadku wiÚkszoĂci
pozostaïych sportów druĝynowych, gdzie zawodnicy trenujÈ, wykonujÈc Êwiczenia lub przeprowadzajÈc gry sparingowe, praca wykonywana w ramach przygotowañ przez osobÚ grajÈcÈ w futbol amerykañski jest czÚsto bardziej prozaiczna: spora czÚĂÊ czasu przeznaczana jest
na zgïÚbianie podrÚcznika z zagraniami i oglÈdanie powtórek z meczów,
co pozwala przyswoiÊ skomplikowane i zindywidualizowane zagrania
ofensywne opracowane przez nowoczesne sztaby szkoleniowe.
W krÚgach futbolowych proces uczenia siÚ wszystkich tych zagrañ
nazywany jest „instalowaniem”, jak gdyby gracze byli ĝywymi komputerami, na które wgrywa siÚ wïaĂnie nowy system operacyjny. Ludzie
nie sÈ jednak komputerami, a proces uczenia siÚ zagrañ ofensywnych
nie jest czymĂ, co przychodzi im bez ĝadnego wysiïku. Jest dokïadnie
przeciwnie: te dziaïania wymagajÈ wielu godzin drobiazgowej, peïnej
skupienia nauki. Ten proces zachodzi rano przed treningami oraz
wieczorami przed snem, od poniedziaïku do soboty, od lata aĝ po
zimÚ. To czynnoĂÊ, którÈ trzeba powtarzaÊ bez koñca. Nie ma innego sposobu na zapamiÚtanie tych skomplikowanych strategii na tyle
skutecznie, by podczas meczu tkwiïy one gïÚboko w pamiÚci zawodnika i byïy przywoïywane w podĂwiadomy sposób. Prawidïowe realizowanie tych wariantów strategicznych i skuteczne wykonywanie
takich zagrañ jest kluczowym elementem sukcesu druĝyny. Nic dziwnego, ĝe franczyzy w wielkim biznesie zwiÈzanym z akademickim
i zawodowym futbolem przeznaczajÈ mnóstwo czasu i pieniÚdzy na
rozwijanie systemów pozwalajÈcych udoskonaliÊ ten proces. Warto teĝ
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wspomnieÊ o tym, ĝe ĝaden inny zawodnik nie jest w takim stopniu odpowiedzialny za wdraĝanie owych rozwiÈzañ w ĝycie, jak rozgrywajÈcy.
W tym miejscu warto siÚ przyjrzeÊ weteranowi NFL, Carsonowi
Palmerowi. W trakcie typowego tygodnia podczas sezonu rozgrywajÈcy druĝyny Arizona Cardinals i zespóï wspierajÈcych go trenerów
ograniczajÈ objÚtoĂÊ przygotowanego poczÈtkowo podrÚcznika z zagraniami z 250 do okoïo 170 rozwiÈzañ taktycznych2. Kaĝde z nich
trzeba przestudiowaÊ i zapamiÚtaÊ. Takie wysiïki obejmujÈ nie tylko
podstawowe formacje, pozycje i dziaïania podejmowane przez kolegów z druĝyny, ale takĝe wiele dodatkowych informacji: co zrobi najprawdopodobniej obrona tego konkretnego rywala? Jak powinien
zareagowaÊ Palmer, gdyby obrona zmieniïa swoje ustawienie? JeĂli
mowa o podaniu, który odbierajÈcy bÚdzie dla rozgrywajÈcego pierwszym wyborem, a który stanie siÚ ostatniÈ deskÈ ratunku? Trzeba
przyswoiÊ wszystkie te ewentualnoĂci, i to dla kaĝdego zagrania. To
ogromna porcja informacji, a w celu przyswojenia ich wszystkich
przed meczem rozgrywanym w niedzielÚ Palmer stworzyï metodyczny system niemal nieprzerwanego uczenia siÚ. Podczas kaĝdego tygodnia w trakcie sezonu Palmer i inni rozgrywajÈcy z najwyĝszej póïki
przypominajÈ studentów; majÈ zaledwie tydzieñ, by wkuÊ wszystko
przed swoimi egzaminami koñcowymi — testem, który bÚdzie oglÈdany przez miliony widzów, a nastÚpnego dnia zostanie poddany bezlitosnej analizie przez ludzi pracujÈcych w ESPN i sportowych stacjach radiowych.
Tydzieñ intensywnej nauki Palmera zaczyna siÚ zazwyczaj we
wtorkowy wieczór, po tym, jak zespóï trenerski przeĂle mu podrÚcznik z zagraniami na mecz rozgrywany w najbliĝszÈ niedzielÚ (a w niektórych sytuacjach — w poniedziaïek). W trakcie treningów w ĂrodÚ,
czwartek i piÈtek zespóï stosuje te zagrania w praktyce. Te treningi
sÈ nagrywane i katalogowane w cyfrowy sposób, dziÚki czemu zawodnicy mogÈ je póěniej oglÈdaÊ na swoich komputerach lub tabletach, dopóki nie nauczÈ siÚ ich w najdrobniejszych szczegóïach. Od
sezonu 2015/2016 druĝyna Arizona Cardinals dodaïa do tego czÚĂÊ
rozwiÈzañ VR stosowanych przez Kevina Hogana w Stanfordzie
w 2014 r. Zanim Palmer wyjdzie rano lub wieczorem na boisko, korzysta z gogli i oglÈda treningi zarejestrowane przez kamerÚ sferycznÈ
umieszczonÈ za jego plecami. Gdy zakïada w swoim domu wyĂwietlacz nagïowny, bïyskawicznie wraca do tego momentu treningu, który
wïaĂnie analizuje, otoczony przez immersyjnÈ rekonstrukcjÚ zagrania;
obserwuje rozgrywajÈce siÚ wydarzenia z perspektywy, która niemalĝe
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w stu procentach pokrywa siÚ z tym, co w rzeczywistoĂci widzi na
boisku. Dla Palmera i coraz wiÚkszej grupy rozgrywajÈcych z druĝyn
zawodowych, akademickich, a nawet licealnych wirtualna rzeczywistoĂÊ okazaïa siÚ rozwiÈzaniem, które (caïkiem dosïownie) zmieniïo
obowiÈzujÈce dotychczas reguïy gry.

***
Palmer widziaï w swojej karierze zawodniczej wiele róĝnych technologii. Gdy pod koniec lat 90. graï w druĝynie licealnej, nadal
uĝywaï klasycznego podrÚcznika z zagraniami, czyli segregatora wypeïnionego setkami stron, na których krzyĝyki i kóïka oznaczaïy
graczy tworzÈcych róĝne formacje. W tamtym okresie filmowanie
byïo juĝ szeroko rozpowszechnione: treningi i mecze byïy nagrywane
na taĂmie wideo kamerÈ ulokowanÈ wysoko na trybunach, w okolicach boksów dla komentatorów; takie materiaïy byïy póěniej poddawane analizie. W miarÚ rozwoju kariery Palmera te podstawowe
technologie nie ulegïy jakimĂ rewolucyjnym zmianom. JakoĂÊ materiaïów wideo staïa siÚ lepsza, zwiÚkszyïa siÚ teĝ liczba kamer. Transmisje telewizyjne spotkañ rozgrywanych przez niego w druĝynie Uniwersytetu Poïudniowej Kalifornii byïy nagrywane przy uĝyciu wielu
kamer, co umoĝliwiaïo oglÈdanie powtórek zagrañ z róĝnych punktów znajdujÈcych siÚ bliĝej boiska. Ta sytuacja pociÈgaïa teĝ za sobÈ
okreĂlone problemy: rosnÈca iloĂÊ materiaïu wideo, wciÈĝ rejestrowanego w technologii analogowej, sprawiaïa, ĝe znalezienie okreĂlonego zagrania w celu poddania go analizie byïo wyjÈtkowo pracochïonnym procesem. Palmer wciÈĝ wspomina z frustracjÈ epokÚ
analogowych taĂm Betacam:
— Jeĝeli chciaïeĂ znaleěÊ pierwszÈ próbÚ, red zone lub pierwszÈ
próbÚ, po której udaïo siÚ zdobyÊ 10 jardów boiska, trzeba byïo przekopywaÊ siÚ przez wszystkie te materiaïy — powiedziaï mi. — Nie
byïo wtedy cyfrowego klasyfikowania materiaïów, które jest stosowane w dzisiejszych czasach. Teraz po prostu wpisujesz to, czego szukasz, i od razu to dostajesz. To ogromny krok naprzód.
Rozmawiaïem z Palmerem pod koniec minizgrupowania Cardinals w czerwcu 2016 r. Kilka miesiÚcy wczeĂniej zakoñczyï najlepszy
sezon w swojej karierze — poprowadziï zespóï z Arizony do meczu
o tytuï Mistrza Konferencji NFC i pomógï druĝynie odnotowaÊ najlepszy wynik w historii. Jako naukowiec zgïÚbiajÈcy wirtualnÈ rzeczywistoĂÊ, a takĝe wspóïzaïoĝyciel STRIVR — firmy, która stworzyïa
uĝywany przez Palmera system VR — chciaïem dowiedzieÊ siÚ czegoĂ
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wiÚcej na temat wraĝeñ tego sportowca zwiÈzanych z wirtualnÈ rzeczywistoĂciÈ i zapytaÊ go, dlaczego uwaĝa, ĝe pozwoliïa mu ona staÊ
siÚ lepszym zawodnikiem. Wiedziaïem, ĝe podchodzi do tej technologii z entuzjazmem, gdyĝ Ăwiadczyïy o tym jego komentarze opublikowane podczas wczeĂniejszego sezonu w kilku artykuïach, które
zdobyïy ogromnÈ popularnoĂÊ w siedzibie STRIVR3. „Byïem pod
ogromnym wraĝeniem” — powiedziaï dziennikarzowi ESPN. „Korzystam z tego praktycznie przez szeĂÊ dni w tygodniu (…). To istotna
czÚĂÊ moich cotygodniowych przygotowañ”4.
Zapytaïem Palmera o to, jak prezentuje siÚ VR na tle innych technologii, z których korzystaï podczas swojej kariery. RozwiÈzania,
z którymi miaï do czynienia wczeĂniej — podrÚczniki z zagraniami,
komputery przenoĂne czy nawet nagrania z meczów — okreĂliï mianem „prehistorycznych”.
— To zapewnia mi duĝo wiÚcej korzyĂci niĝ oglÈdanie na filmie,
diagramie lub obrazie z projektora gry kogoĂ innego — powiedziaï mi.
— To rozwiÈzanie zdecydowanie uïatwia mi przygotowania (…) i pomaga mi szybciej przyswoiÊ bardzo skomplikowane rozwiÈzania. Bez
wÈtpienia mam zapewnionych wiÚcej powtórzeñ. — Po chwili dodaï
jeszcze coĂ: — Wraĝenia, których doĂwiadczam, bardzo siÚ zmieniïy
wraz z upïywem czasu.

Jak dziaïa VR?
Gdy siÚ poruszamy, otaczajÈcy nas Ăwiat ulega zmianom. Podejdě do
drzewa, a stanie siÚ ono wiÚksze. ZwróÊ ucho w stronÚ telewizora,
a děwiÚk pïynÈcy z gïoĂników bÚdzie sprawiaï wraĝenie gïoĂniejszego. Dotknij Ăciany, a Twój palec odczuje opór stawiany przez tÚ powierzchniÚ. Kaĝde dziaïanie powoduje zwiÈzanÈ z nim aktualizacjÚ
tego, co odbieramy za sprawÈ zmysïów. To wïaĂnie w taki sposób
ludzie przez tysiÈce lat unikali nieděwiedzi, znajdowali sobie partnerów i partnerki, a takĝe przemierzali Ăwiat.
Jeĝeli wirtualna rzeczywistoĂÊ dziaïa tak, jak naleĝy, nie róĝni siÚ
od prawdziwego Ăwiata i zmienia siÚ tak samo, jak on. Nie ma ĝadnych interfejsów, gadĝetów ani pikseli. W jednej chwili zakïadasz na
gïowÚ HMD, a w kolejnej znajdujesz siÚ juĝ w zupeïnie innym miejscu. Poczucie „bycia w danym miejscu” (niezaleĝnie od tego, gdzie
akurat zabierze CiÚ uruchomiony przez Ciebie program) jest nazywane przez naukowców obecnoĂciÈ psychologicznÈ i stanowi kluczowÈ
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cechÚ charakterystycznÈ VR. Gdy zdarza siÚ coĂ takiego, Twoje systemy motoryczne i percepcyjne wchodzÈ z wirtualnym Ăwiatem
w interakcjÚ przypominajÈcÈ to, co robiÈ w otaczajÈcej nas rzeczywistoĂci. Za sprawÈ VR Carson Palmer przyswaja podrÚcznik z zagraniami szybciej, niĝ gdyby uĝywaï nagrañ wideo — wynika to wïaĂnie
z poczucia obecnoĂci. Taka obecnoĂÊ stanowi sine qua non VR.
Pozwól, ĝe przedstawiÚ Ci praktyczny przykïad takiej obecnoĂci.
W 2015 r. krÚciliĂmy w moim laboratorium zdjÚcia do programu informacyjnego jednej z duĝych sieci telewizyjnych. Gospodarz programu — jeden z regularnie wystÚpujÈcych tam prezenterów — zaïoĝyï HMD i zapoznaï siÚ z kilkunastoma demonstracjami, podczas
gdy jego ekipa przez caïy czas filmowaïa jego poczynania z trzech
róĝnych perspektyw. Materiaïem, który wyróĝniï siÚ podczas caïodziennych zdjÚÊ, byïa demonstracja nazywana przez nas „trzÚsieniem
ziemi”. UczestniczÈcy w niej uĝytkownik stoi na posadzce wirtualnej
fabryki, otoczony przez ciÚĝkie drewniane skrzynie piÚtrzÈce siÚ aĝ
pod sufit. MajÈ one mniej wiÚcej rozmiary biurek i sÈ poustawiane
na sobie w dosyÊ przypadkowy sposób; znajdujÈ siÚ jakieĂ trzy metry
przed TobÈ i za TobÈ, tworzÈc konstrukcje, które sprawiajÈ wraĝenie dosyÊ niestabilnych.
JeĂli zdarzyïo Ci siÚ przeĝyÊ silne trzÚsienie ziemi, po zapoznaniu
siÚ z tym opisem bïyskawicznie zrozumiesz, jak nieciekawe jest Twoje
poïoĝenie. DobrÈ wiadomoĂciÈ jest to, ĝe w tej wirtualnej fabryce na
lewo od Ciebie znajduje siÚ bardzo solidny stalowy stóï, który jest na
tyle wysoki, by mógï siÚ pod nim zmieĂciÊ czïowiek. To klasyczny
przypadek, w którym moĝna wykorzystaÊ zasadÚ „padnij i poszukaj
osïony”, a my stworzyliĂmy tÚ demonstracjÚ dla szefa straĝy poĝarnej
hrabstwa San Mateo, stawiajÈc sobie za cel ratowanie ludzkich ĝyÊ
poprzez wyrabianie nawyków pozwalajÈcych przetrwaÊ trzÚsienie
ziemi. Moĝesz pomyĂleÊ o tym programie jako o symulatorze walki
o ĝycie podczas takiego kataklizmu.
Prezenter serwisu informacyjnego zaïoĝyï gogle i rozejrzaï siÚ
wokoïo.
— Czy przeĝyï pan kiedyĂ trzÚsienie ziemi? — zapytaïem.
MÚĝczyzna odpowiedziaï, ĝe nie, a ja upewniïem siÚ, ĝe zauwaĝyï
stolik.
— To wïaĂnie on moĝe ocaliÊ pañskie ĝycie.
Póěniej nacisnÈïem Q na klawiaturze, rozpoczynajÈc seriÚ wstrzÈsów w programie. Podïoga naszego laboratorium — wykonana z bardzo twardego metalu i zaprojektowana tak, by przenosiÊ wibracje —
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zaczÚïa drĝeÊ i podskakiwaÊ. Z gïoĂników tworzÈcych system děwiÚku
przestrzennego dobiegï do nas ogïuszajÈcy huk. Na monitorze umieszczonym na Ăcianie pomieszczenia mogliĂmy obserwowaÊ wszystko
to, co widziaï nasz goĂÊ. Pudïa stojÈce w wirtualnej fabryce zaczÚïy
siÚ koïysaÊ i przechylaÊ; nie byïo wÈtpliwoĂci, ĝe caïy ten stos poleci
zaraz na gïowÚ prowadzÈcego wiadomoĂci.
Tylko nieliczne osoby potrafiÈ ukryÊ swojÈ reakcjÚ wobec tej niezwykle przekonujÈcej symulacji — tÚtno wiÚkszoĂci ludzi wyraěnie
przyspiesza. Ich rÚce zaczynajÈ siÚ pociÊ. W przypadku niektórych
osób iluzja okazuje siÚ jednak tak przekonujÈca, ĝe ich ukïad limbiczny wchodzi na najwyĝsze obroty. Takie osoby charakteryzujÈ siÚ
w naszej nomenklaturze „wysokÈ obecnoĂciÈ”, a VR jest z ich perspektywy szczególnie potÚĝnym medium.
Prezenter biorÈcy wïaĂnie udziaï w naszej demonstracji ewidentnie zaliczaï siÚ do tej grupy. Z perspektywy jego psychiki symulacja
byïa niezwykle realna. Zrobiï dokïadnie to, czego próbowaliĂmy
uczyÊ ludzi biorÈcych udziaï w demonstracji: padï na kolana, zanurkowaï pod wirtualny stolik, przycisnÈï gïowÚ do podïogi i zakryï jÈ
rÚkami. Zareagowaï prawidïowo, podejmujÈc dziaïania pozwalajÈce
ocaliÊ ĝycie. WidaÊ byïo, ĝe jest wyraěnie wytrÈcony z równowagi
przez trzÚsienie ziemi.
ChwilÚ póěniej wydarzyïo siÚ coĂ niezwykïego. Na poczÈtku naszej symulacji pudïa sÈ za kaĝdym razem ustawione tak samo, ale
ksztaïtujemy fizykÚ w taki sposób, by efekty miaïy charakter probabilistyczny. Innymi sïowy, w przypadku kaĝdego kolejnego trzÚsienia
ziemi (a przeprowadziliĂmy juĝ tysiÈce takich demonstracji) tor lotu
pudeï ulega zmianie. Czasami lecÈ do tyïu, innym razem do przodu,
a zderzenia i odbicia za kaĝdym razem sÈ wyjÈtkowe. Nasz goĂÊ zetknÈï siÚ z czymĂ, czego nigdy wczeĂniej nie widziaïem — moĝna
powiedzieÊ, ĝe trafiï gïównÈ wygranÈ. KtóreĂ z pudeï obraïo idealnÈ
trajektoriÚ i jakimĂ cudem poleciaïo dokïadnie pod stóï, pod którym
siÚ znajdowaï. Miaïo takie wymiary, ĝe mogïo siÚ tam zmieĂciÊ dosïownie na centymetry, ale jakimĂ cudem do tego doszïo, tak wiÚc
choÊ prezenter znajdowaï siÚ teoretycznie w bezpiecznej przestrzeni
pod stoïem, okazaïo siÚ, ĝe jedno z pudeï zmierza wprost na niego.
MÚĝczyzna krzyknÈï, zerwaï siÚ na równe nogi i ruszyï biegiem
przed siebie. W swoim wirtualnym Ăwiecie uciekaï, starajÈc siÚ dotrzeÊ
w bezpieczne miejsce. W fizycznym Ăwiecie biegï prosto na ĂcianÚ.
Zdoïaïem go zatrzymaÊ, nim na niÈ wpadï, choÊ byï tego bliski. Na samym poczÈtku tego doĂwiadczenia byï Ăwiadomy tego, ĝe symulacja
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nie jest prawdziwa, ale w chwili, gdy wszystko zaczÚïo siÚ dziaÊ, iluzja
rzeczywistoĂci wziÚïa górÚ. Mózg prezentera zareagowaï tak, jak gdyby pudïo stanowiïo realne zagroĝenie. Z perspektywy jego umysïu
wirtualne skrzynie lecÈce w jego kierunku mogïy zrobiÊ mu krzywdÚ.
Matthew Lombard, profesor z Temple University zajmujÈcy siÚ
VR od lat 90., opisuje obecnoĂÊ jako „iluzjÚ braku poĂrednictwa”5.
JeĂli spojrzeÊ na zagadnienie od strony technicznej, pracujemy intensywnie nad zwiÚkszeniem dokïadnoĂci Ăledzenia, ograniczeniem latencji systemu oraz wykonywaniem wszystkich innych sztuczek pozwalajÈcych stworzyÊ wspaniaïÈ VR. Z perspektywy uĝytkownika to
wszystko przekïada siÚ jedynie na pudïo, które leci wprost na niego,
gdy kryje siÚ pod stoïem.

¥ledzenie, renderowanie, przedstawianie
Zanim przejdziemy dalej, musisz zrozumieÊ kilka kwestii technicznych.
¿eby moĝna byïo stworzyÊ poczucie obecnoĂci, naleĝy prawidïowo
zrealizowaÊ trzy kwestie techniczne: Ăledzenie, renderowanie i przedstawianie. Jednym z powodów umoĝliwiajÈcych w ogóle budowanie
konsumenckich systemów VR jest to, ĝe sprzÚt komputerowy pozwalajÈcy uporaÊ siÚ z tymi zadaniami dopiero teraz na tyle potaniaï,
by urzÈdzenia moĝna byïo sprzedawaÊ duĝej grupie klientów. Jeĝeli
którykolwiek z trzech wspomnianych powyĝej czynników zawodzi,
uĝytkownicy doĂwiadczajÈ choroby symulatorowej — nieprzyjemnego
odczucia, które pojawia siÚ, gdy istnieje opóěnienie miÚdzy tym, co
widzisz, a tym, czego spodziewa siÚ Twój organizm.
¥ledzenie to proces pomiaru ruchów ciaïa. W przypadku demonstracji trzÚsienia ziemi ĂledziliĂmy poïoĝenie ciaïa uczestnika symulacji w wymiarach X, Y i Z przestrzeni, a takĝe to, jak obracaïa siÚ jego
gïowa. Innymi sïowy, jeĂli wykonaï krok do przodu (co byïo pozytywnÈ wartoĂciÈ na osi Z), mierzyliĂmy to, jak zmieniïo siÚ poïoĝenie
jego ciaïa. Jeĝeli spojrzaï w lewo (co stanowiïo negatywnÈ wartoĂÊ
zwiÈzanÈ z obrotem), mierzyliĂmy tÚ rotacjÚ. Niedawno stworzyliĂmy
coĂ, co okreĂla siÚ mianem metaanalizy — to praca ïÈczÈca podsumowania wszystkich znalezionych przez nas badañ, jakie opublikowano
w zwiÈzku z tym zagadnieniem (oraz wielu zwiÈzanych z tym tematem
dokumentów, których nigdy nie upowszechniano). Wspomniana
metaanaliza miaïa na celu zrozumienie zaleĝnoĂci miÚdzy wszystkimi
cechami, które nadajÈ VR szczególny charakter — afordancjami tej
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technologii — oraz psychologicznÈ obecnoĂciÈ. ChcieliĂmy dojĂÊ do
tego, jak przedstawiajÈ siÚ relatywne korzyĂci technologicznej immersji z perspektywy zaangaĝowania psychologicznego. WziÚliĂmy
pod lupÚ kilkanaĂcie róĝnych kwestii, od rozdzielczoĂci obrazu aĝ po
pole widzenia i jakoĂÊ děwiÚku. ¥ledzenie znalazïo siÚ na szczycie listy i uplasowaïo siÚ na drugim miejscu wĂród wszystkich czynników;
wielkoĂÊ efektu wyniosïa w jego przypadku 0,41, co jest uznawane
przez statystyków za „ĂredniÈ” wielkoĂÊ efektu. Zasadniczo rzecz ujmujÈc, oznacza to, ĝe w przypadku technicznej strony Ăledzenia rozwój
o jednÈ jednostkÚ na skali miaï wiÚkszy wpïyw na psychologicznÈ obecnoĂÊ niĝ inne usprawnienia technologiczne6. W moim laboratorium
zadajemy sobie mnóstwo trudu, by zapewniÊ wysokÈ precyzjÚ Ăledzenia, robiÊ to szybko (co pozwoli uniknÈÊ opóěnieñ) i w wielu sytuacjach
dbaÊ o czÚstÈ aktualizacjÚ tych danych. Gdy podczas rozmów opisujÚ
technologiÚ dotyczÈcÈ wirtualnej rzeczywistoĂci, czÚsto opowiadam
pewien dowcip. Jak przedstawia siÚ piÚÊ najwaĝniejszych aspektów
technologii VR? Oto odpowiedě: Ăledzenie, Ăledzenie, Ăledzenie, Ăledzenie i Ăledzenie.
Renderowanie polega na potraktowaniu jako punktu wyjĂcia modelu 3D, który jest symbolicznÈ, matematycznÈ informacjÈ, a nastÚpnie stworzeniu odpowiednich widoków, děwiÚków, informacji odbieranych zmysïem dotyku, a czasem takĝe zapachów dla lokalizacji
okreĂlonej wïaĂnie za pomocÈ Ăledzenia. Gdy spoglÈdasz na tÚ ksiÈĝkÚ, widzisz jÈ pod bardzo szczególnym kÈtem i z konkretnej odlegïoĂci. JeĂli wykonasz nieznaczny ruch gïowÈ, wspomniany kÈt i odlegïoĂÊ ulegnÈ zmianie. W przypadku VR za kaĝdym razem, gdy system
zarejestruje ruch, cyfrowe informacje skïadajÈce siÚ na scenÚ muszÈ
zostaÊ prawidïowo wyrenderowane dla nowego punktu, w którym
znalazï siÚ uĝytkownik. Nie ma moĝliwoĂci przechowywania obrazu
skomplikowanej sceny ze wszystkich moĝliwych punktów widzenia,
a zatem obraz jest generowany w locie. Gdy prezenter programu informacyjnego rzuciï siÚ na podïogÚ, wraz z kaĝdÈ klatkÈ (a nasz system w 2015 r. generowaï je 75 razy na sekundÚ) miaï okazjÚ oglÈdaÊ
nowÈ wersjÚ pomieszczenia. W przypadku kaĝdej klatki znaliĂmy
dokïadnie poïoĝenie naszego goĂcia i przybliĝaliĂmy obraz podïogi
do jego gïowy, podczas gdy mÚĝczyzna dÈĝyï do tego, by schowaÊ
siÚ pod stoïem. DěwiÚki generowane przez system równieĝ stawaïy
siÚ coraz gïoĂniejsze, w miarÚ jak prezenter zbliĝaï siÚ do podïogi, poniewaĝ w naszej demonstracji to ona byïa ěródïem haïasu. W wirtualnej rzeczywistoĂci — tak samo zresztÈ, jak w prawdziwym Ăwiecie
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— zmysïy muszÈ mieÊ zapewnionÈ nieprzerwanÈ aktualizacjÚ informacji odzwierciedlajÈcÈ wykonywane ruchy.
Przedstawianie to sposób, w jaki zastÚpujemy cyfrowymi informacjami to, co docieraïoby do nas za poĂrednictwem narzÈdów zmysïów. Gdy uda siÚ juĝ wyrenderowaÊ obraz i děwiÚk dla miejsca okreĂlonego za sprawÈ Ăledzenia, te informacje trzeba jakoĂ dostarczyÊ
uĝytkownikowi. JeĂli chodzi o obraz, uĝywamy gogli, które umoĝliwiajÈ widzenie stereoskopowe. W chwili publikacji tej ksiÈĝki typowe gogle prezentujÈ obraz o rozdzielczoĂci mniej wiÚcej 1200×1000
pikseli dla kaĝdego oka i odĂwieĝajÈ go 90 razy na sekundÚ. Jeĝeli
chodzi o děwiÚk, czasami uĝywamy sïuchawek; kiedy indziej stosujemy zewnÚtrzne gïoĂniki zapewniajÈce děwiÚk przestrzenny. Gdy
mowa o zmyĂle dotyku, odwoïujemy siÚ do drgañ podïogi, a czasem
takĝe urzÈdzeñ haptycznych (o których bÚdzie jeszcze mowa w dalszej czÚĂci ksiÈĝki).

***
Wykorzystywanie technologii VR przez sportowców to zaledwie
najnowszy rozdziaï w dïugiej i bogatej historii stosowania wirtualnych systemów w celach szkoleniowych. Edwin Link, amerykañski
wynalazca i entuzjasta lotnictwa, stworzyï w 1929 r. urzÈdzenie nazwane „Link Trainer”. W zgïoszeniu patentowym (Link opatentowaï
za ĝycia niemal 30 róĝnych rozwiÈzañ) maszynÚ nazwano „urzÈdzeniem, które przypomina kadïub samolotu, wyposaĝone jest w kokpit
oraz przyrzÈdy sterownicze i zapewnia ruchy oraz wraĝenia przypominajÈce latanie”7. DziĂ ten sprzÚt znany jest jako pierwszy symulator
lotu, a wiele osób traktuje go jako wczesny przykïad wirtualnej rzeczywistoĂci. Jak moĝna siÚ dowiedzieÊ z biografii Linka, wspomniana konstrukcja powstaïa pod wpïywem frustracji wynalazcy zwiÈzanej z jego pierwszÈ lekcjÈ latania. Wspomniana lekcja kosztowaïa go
w 1920 r. 50 dolarów (w przeliczeniu na dzisiejsze pieniÈdze byïoby
to ponad 600 dolarów), a instruktor nie pozwoliï mu nawet dotknÈÊ
przyrzÈdów sterowniczych. Moĝna spojrzeÊ na tÚ sytuacjÚ z perspektywy instruktora: samoloty sÈ kosztowne, a ludzkie ĝycie ma jeszcze
wiÚkszÈ wartoĂÊ. Z drugiej strony, uczymy siÚ poprzez dziaïanie,
wiÚc trudno siÚ dziwiÊ, ĝe Link chciaï przejÈÊ stery w swoje rÚce.
W tej sytuacji pojawia siÚ kïopotliwe pytanie: jak moĝna nauczyÊ
kogoĂ czegoĂ niebezpiecznego bez stwarzania zagroĝenia dla tej osoby i innych ludzi?
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PrzyglÈdajÈc siÚ temu problemowi, Link dostrzegï okazjÚ biznesowÈ. Wszystko dziaïo siÚ w latach 20., a Stany Zjednoczone opanowaïa wïaĂnie gorÈczka dotyczÈca lotnictwa cywilnego, co zapewniaïo
ogromny popyt na szkolenia zwiÈzane z pilotowaniem samolotów.
W celu wyeliminowania Ămiertelnego zagroĝenia, jakim byïoby oddawanie sterów w rÚce poczÈtkujÈcych pilotów, Link stworzyï kadïub, który mógï siÚ poruszaÊ w trzech wymiarach za sprawÈ sterowników pneumatycznych — w ten sposób urzÈdzenie reagowaïo na
dziaïania osoby, która odbywaïa szkolenie i poruszaïa wolantem oraz
pedaïami. Konstrukcja odniosïa ogromny sukces — byï on tak wielki, ĝe wojsko wykupiïo w 1934 r. firmÚ Linka, a pod koniec lat 30.
jego symulator byï uĝywany w 35 krajach i pozwoliï wyszkoliÊ niezliczone rzesze pilotów. W 1958 r. Link szacowaï, ĝe na jego symulatorze uczyïy siÚ lataÊ dwa miliony pilotów, w tym póï miliona pilotów wojskowych uczestniczÈcych w II wojnie Ăwiatowej8.
Innowacje dotyczÈce komputerów i reprodukcji materiaïów audiowizualnych doprowadziïy w latach 60. do stworzenia cyfrowej
technologii zwiÈzanej z wirtualnÈ rzeczywistoĂciÈ — dziÚki tym postÚpom w kolejnych dekadach powstaïo mnóstwo wirtualnych symulatorów sïuĝÈcych do szkolenia specjalistów wykonujÈcych trudne zadania, a wiÚc chociaĝby astronautów, ĝoïnierzy czy chirurgów.
VR przyjÚïa siÚ w tych dziedzinach z tego samego powodu, dla którego symulatory lotu staïy siÚ bezcennym narzÚdziem pozwalajÈcym
szkoliÊ pilotów. BïÚdy popeïniane w wirtualnej rzeczywistoĂci nie
pociÈgajÈ za sobÈ ĝadnych kosztów, a gdy zagroĝenie zwiÈzane ze
zdobywaniem wiedzy podczas wykonywania obowiÈzków w prawdziwym Ăwiecie byïo powaĝne, technologia pozwalajÈca przygotowaÊ w bezpiecznym Ărodowisku pilota, chirurga lub ĝoïnierza do realizowania jego zadañ decydujÈcych o ludzkim ĝyciu zapewniaïa
ogromne korzyĂci.
Wykorzystywanie VR w celach szkoleniowych stawaïo siÚ coraz
popularniejsze. Pod koniec lat 80. i w latach 90. pionierzy VR, tacy
jak Skip Rizzo z Uniwersytetu Poïudniowej Kalifornii, zaczÚli pracowaÊ nad wirtualnÈ rzeczywistoĂciÈ, by wspieraÊ rehabilitacjÚ fizycznÈ osób po udarach i urazowych uszkodzeniach mózgu, a takĝe
uczyÊ ludzi, jak majÈ uĝywaÊ protez. Te i inne systemy byïy projektowane w celu motywowania uĝytkowników oraz ïagodzenia za sprawÈ interaktywnych wraĝeñ nudy towarzyszÈcej powtarzaniu Êwiczeñ
rehabilitacyjnych. Niektóre z tych rozwiÈzañ zapewniaïy nawet reakcje zwrotne powiÈzane z ruchami pacjentów, co pomagaïo unikaÊ
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bïÚdów podczas wykonywania Êwiczeñ. Badania pokazaïy, ĝe te eksperymentalne terapie byïy niezwykle skuteczne. Chociaĝ nie brakowaïo prac naukowych dowodzÈcych tego, ĝe programy szkoleniowe
wykorzystujÈce VR sÈ przydatne w wielu dziedzinach, w 2005 r.
uĂwiadomiïem sobie, ĝe istnieje tylko kilka analiz porównujÈcych VR
z innymi technikami w kontekĂcie takich zastosowañ. Jeĝeli weěmiemy pod uwagÚ to, jak kosztowne jest stworzenie systemu, który
sïuĝyïby do przekazywania wiedzy przy uĝyciu wirtualnej rzeczywistoĂci, wielu potencjalnych klientów chciaïo wiedzieÊ, jakie konkretnie korzyĂci zwiÈzane ze skutecznoĂciÈ szkolenia zapewniÈ wykïadane przez nich pieniÈdze. Postanowiïem uwaĝniej przyjrzeÊ siÚ
tej kwestii i wraz ze wspóïpracownikami przeprowadziïem analizÚ
porównawczÈ, by przekonaÊ siÚ, jak VR prezentuje siÚ na tle najpopularniejszego Ărodka przekazu uĝywanego w celach szkoleniowych,
czyli filmu wideo.
DziĂ ïatwo zapomnieÊ, w jakim stopniu technika audiowizualna
zrewolucjonizowaïa Ăwiat edukacji; wyobraě sobie jednak, ĝe ĝyjesz
w czasach poprzedzajÈcych wynalezienie filmu i próbujesz siÚ nauczyÊ
tañczyÊ, graÊ w tenisa lub wykonywaÊ chociaĝby najprostszÈ czynnoĂÊ ruchowÈ, a zarazem nie masz obok siebie kogoĂ, kto przekazaïby Ci tÚ wiedzÚ. Jedyne, co masz do dyspozycji, to diagram, wzglÚdnie wskazówki przedstawione w formie pisemnej lub ustnej. Kaĝdy,
kto próbowaï kiedyĂ naprawiÊ samochód, bazujÈc wyïÈcznie na instrukcji obsïugi, od razu zrozumie, jak powaĝne jest wyzwanie, które
tu opisujÚ. KorzyĂci zapewniane przez sfilmowane instruktaĝe byïy
oczywiste juĝ w momencie narodzin ruchomych obrazów — nic wiÚc
dziwnego, ĝe filmy edukacyjne sÈ tak samo stare, jak sam Ărodek przekazu, jakim jest film. NoszÈce trafnÈ nazwÚ studio Educational Pictures,
zaïoĝone w 1915 r. w Hollywood, przez kilka lat produkowaïo wyïÈcznie filmy instruktaĝowe, zanim odkryto tam, ĝe krótkometraĝowe
filmy komediowe mogÈ przynieĂÊ wiÚksze zyski9. Wraz z upïywem
kolejnych dekad filmy instruktaĝowe ĂwiÚciïy ogromne sukcesy, cieszÈc siÚ jeszcze wiÚkszÈ popularnoĂciÈ za sprawÈ polityki amerykañskich wïadz. Gdy pod koniec lat 70. pojawiïy siÚ niedrogie i przenoĂne
urzÈdzenia pozwalajÈce rejestrowaÊ obraz, scena filmów instruktaĝowych po prostu eksplodowaïa.
Wszechobecne technologie cyfrowego rejestrowania obrazu i děwiÚku stosowane dziĂ w niedrogich aparatach i telefonach, w poïÈczeniu
z internetowymi kanaïami dystrybucji w rodzaju YouTube sprawiïy,
ĝe setki milionów przepeïnionych entuzjazmem amatorów z caïego
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Ăwiata mogÈ siÚ uczyÊ, jak malowaÊ, graÊ w golfa, naprawiaÊ cieknÈce
krany lub graÊ na gitarze Stairway to Heaven. Przyswajanie wiedzy
w taki sposób nie jest oczywiĂcie skuteczniejsze od dobrego instruktaĝu
przekazanego przez fachowca. ¿ywy nauczyciel jest osobÈ, z którÈ
moĝesz siÚ komunikowaÊ; ktoĂ taki moĝe Ci teĝ zapewniÊ indywidualne uwagi i dbaÊ o TwojÈ motywacjÚ. Film szkoleniowy jest jednak
wyraěnie tañszy niĝ wynajÚcie prywatnego trenera lub nauczyciela,
a zarazem zapewnia duĝo wiÚcej szczegóïów niĝ wczeĂniejsze formy
samoksztaïcenia.
Przez ponad sto lat ruchomy obraz stanowiï najlepszy Ărodek przekazu, jeĂli chodzi o instrukcje dotyczÈce aktywnoĂci fizycznej. Teraz
pojawiïa siÚ jednak VR, która dziÚki wykorzystaniu potÚgi obecnoĂci
moĝe zapewniÊ wraĝenie, ĝe wirtualny instruktor znajduje siÚ w pomieszczeniu tuĝ obok Ciebie. Zastanawiaïem siÚ, czy wyjÈtkowe
wïaĂciwoĂci VR mogïyby umoĝliwiÊ wykonanie kolejnego kroku naprzód w zakresie takiego przekazywania wiedzy — a jeĂli tak, jak duĝe
mogïyby byÊ korzyĂci.
AktywnoĂciÈ, którÈ postanowiliĂmy uczyniÊ przedmiotem naszych
badañ, byïa jedna ze sztuk walki, tai chi chuan. Trening tai chi chuan
obejmuje wykonywanie w trójwymiarowej przestrzeni skomplikowanych, precyzyjnych ruchów, ale sÈ one na tyle powolne, ĝe daïo siÚ
je zarejestrowaÊ przy uĝyciu istniejÈcej wówczas technologii sïuĝÈcej
do Ăledzenia. Podczas badañ podzieliliĂmy uczestników na dwie grupy,
które uczyïy siÚ tych samych trzech ruchów tai chi chuan od instruktora. W przypadku pierwszej grupy pokazywaï on ruchy na nagraniu
wideo. Druga grupa obserwowaïa te ruchy tak, jak gdyby wykonywaï
je trójwymiarowy, wirtualny nauczyciel, którego stereoskopowy obraz byï rzutowany na ekran znajdujÈcy siÚ przed uczestnikami (poniewaĝ eksperyment obejmowaï fizyczny ruch, nie chcieliĂmy, ĝeby osoby
uczÈce siÚ czegoĂ od wirtualnego instruktora miaïy na gïowach nieporÚczne HMD). Po zakoñczeniu lekcji uczestników eksperymentu
proszono o wykonanie z pamiÚci serii ruchów tai chi chuan, których
siÚ nauczyli; te dziaïania byïy nagrywane i wysyïane do dwóch programistów, którzy zostali przeszkoleni w kontrolowaniu poprawnoĂci ruchów tai chi chuan i oceniali pod tym kÈtem osoby biorÈce
udziaï w naszych badaniach. Caïy eksperyment wykazaï, ĝe grupa
przyswajajÈca wiedzÚ w wirtualnej rzeczywistoĂci wykazywaïa siÚ
o 25% wiÚkszÈ precyzjÈ niĝ grupa, która uczyïa siÚ na podstawie
zwyczajnego filmu10.
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Bez wzglÚdu na ograniczenia systemów renderowania stosowanych
w 2005 r. byliĂmy w stanie udowodniÊ, ĝe pogrÈĝenie siÚ w wirtualnej rzeczywistoĂci pozwala uczyÊ siÚ fizycznych ruchów skuteczniej
niĝ oglÈdanie dwuwymiarowego obrazu wideo; zdoïaliĂmy równieĝ
okreĂliÊ w wymierny sposób tÚ róĝnicÚ. Nasza analiza dotyczÈca tai
chi chuan pozwalaïa ĝywiÊ ogromne nadzieje, jeĂli chodzi o wirtualne
przekazywanie wiedzy w sferach takich jak chociaĝby choreografia,
szkolenia zawodowe czy fizjoterapia; przekonaïa mnie równieĝ, ĝe
postÚpy technologiczne doprowadzÈ pewnego dnia do sytuacji, w której symulacje szkoleniowe wykorzystujÈce VR umoĝliwiÈ uĝytkownikom przyswajanie skomplikowanych ruchów sportowych, zapewniajÈc informacje zwrotne i interaktywne instrukcje. To byïa cenna
wiedza, gdyĝ przez kolejnÈ dekadÚ byïem okazjonalnie pytany o tÚ
kwestiÚ, gdy nasze laboratorium odwiedzali akurat sportowcy i osoby
kierujÈce profesjonalnymi druĝynami sportowymi. Ci ludzie chcieli
wiedzieÊ, w jaki sposób moĝna uĝyÊ tej technologii w odniesieniu do
futbolu. Jak moĝna jÈ wykorzystaÊ w kontekĂcie koszykówki lub
baseballu? W tamtych czasach golfiĂci i osoby grajÈce w baseball na
pozycji miotacza mogli juĝ korzystaÊ z prymitywnych metod treningowych wykorzystujÈcych VR, ale w wiÚkszoĂci przypadków byïy to
demonstracje, których nie tworzono z myĂlÈ o zawodowych sportowcach. Z posiadanej przeze mnie wiedzy wynikaïo, ĝe w tamtym
okresie nikt nie zdoïaï z powodzeniem wykorzystaÊ VR w Ăwiecie
zawodowego sportu.
Istniaïo kilka czynników, które prowadziïy do takiego stanu rzeczy. Jak juĝ wspominaïem, aĝ do okolic 2014 r. wyĂwietlacze nagïowne
i komputery wykorzystywane do tworzenia wirtualnej rzeczywistoĂci
wciÈĝ byïy za drogie i zbyt trudno byïo je stosowaÊ poza laboratoriami przypominajÈcymi obiekt, w którym pracowaïem. TrudnoĂci na
tym siÚ jednak nie koñczyïy. Juĝ samo przygotowanie wirtualnego Ărodowiska byïo czasochïonne. W peïni immersyjna symulacja futbolowa
wymagaïa na przykïad stworzenia od podstaw kaĝdego szczegóïu, poczÈwszy od pachoïków na boisku, a skoñczywszy na faïdkach tworzÈcych siÚ na koszulkach i odbiciach Ăwiatïa na kaskach; te elementy
trzeba byïo przygotowywaÊ jeden po drugim, zmagajÈc siÚ przy tym
z ograniczeniami budĝetowymi. Zawodowe druĝyny dysponowaïy
wystarczajÈcymi funduszami, by pozwoliÊ sobie na tego rodzaju inwestycjÚ, ale implementacja niesprawdzonej metody treningowej zwiÈzanej z danÈ dyscyplinÈ w niezwykle zatïoczonym grafiku pracy profesjonalnego zespoïu sportowego byïaby zbyt kosztowna i ryzykowna.
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Oprócz tego pojawiaïy siÚ i inne wyzwania: kto miaï tworzyÊ kod
scenariuszy dla zespoïów sportowych? Jak miaïy wyglÈdaÊ wirtualne
treningi? Co z problemami natury technicznej? Tworzenie skutecznych symulacji komputerowych skomplikowanego i dynamicznego
doĂwiadczenia, jakim jest gra w futbol amerykañski, byïo niezwykle
trudne, a technologia pozwalajÈca rejestrowaÊ materiaïy wideo, które
moĝna byïoby potem wykorzystaÊ w VR, tak naprawdÚ jeszcze nie
istniaïa. Jasne, badania pokazaïy, ĝe zastosowanie VR moĝe w pozytywny sposób wpïywaÊ na wyniki zawodowych sportowców; istniaïo nawet prawdopodobieñstwo, ĝe bÚdzie to realne juĝ w niezbyt
odlegïej przyszïoĂci. Stosowanie VR do treningów sportowych nie
byïo jednak czymĂ, czego moĝna siÚ byïo spodziewaÊ lada dzieñ. Podobnie jak w przypadku wielu innych zastosowañ VR, które daïo siÚ
juĝ wdroĝyÊ w laboratoriach wielkich firm i instytucjach badawczych
takich jak moja, koszty wprowadzenia ich na szerszy rynek byïy po
prostu za duĝe.
PatrzÈc z perspektywy czasu, widzÚ, ĝe byïem wówczas przesadnie
ostroĝny, prezentujÈc moje prognozy dotyczÈce tego, kiedy na rynku
pojawiÈ siÚ tak naprawdÚ dïugo oczekiwane, konsumenckie urzÈdzenia VR zapewniajÈce odpowiedniÈ jakoĂÊ. Poniewaĝ od lat zgïÚbiaïem tematykÚ VR, byïem pewien, ĝe pewnego dnia technologia
zwiÈzana z wirtualnÈ rzeczywistoĂciÈ stanie siÚ wreszcie elementem
gïównego nurtu i zrewolucjonizuje sposób, w jaki porozumiewamy siÚ
ze sobÈ i zdobywamy wiedzÚ. Niezaleĝnie od tego faktu, tylko nieliczne osoby zajmujÈce siÚ tÈ dziedzinÈ spodziewaïy siÚ, jak szybko
nadejdzie ta chwila. Idealna kombinacja innowacji technologicznych,
sprzyjajÈcych czynników ekonomicznych oraz odwaĝnych posuniÚÊ
kilku przedsiÚbiorców sprawiïa, ĝe ta przyszïoĂÊ, która kiedyĂ wydawaïa siÚ oddalona o wiele dekad, zmaterializowaïa siÚ zaledwie po
kilku latach. Producenci telefonów komórkowych doprowadzili do
spadku cen ekranów. Soczewki potaniaïy. Komputery staïy siÚ szybsze.
Ludzie tacy jak Andy Beall z Worldviz stworzyli technologie Ăledzenia
ruchu i platformy projektowe, dziÚki czemu przygotowywanie wirtualnych Ărodowisk staïo siÚ duĝo prostsze. Inĝynierowie w rodzaju
Marka Bolasa prezentowali pomysïowe rozwiÈzania pozwalajÈce wytwarzaÊ niedrogi sprzÚt. Póěniej, w 2012 r., Oculus przeprowadziï zakoñczonÈ ogromnym sukcesem kampaniÚ crowdfundingowÈ i zajÈï siÚ
przygotowywaniem prototypu pierwszego HMD z górnej póïki, który
miaï trafiÊ do szerokiego grona odbiorców.
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Po tym, jak Facebook kupiï w marcu 2014 r. Oculusa za ponad
2 miliardy dolarów, w Dolinie Krzemowej coraz wiÚcej osób zaczynaïo sobie nagle zdawaÊ sprawÚ z tego, ĝe w branĝy zajmujÈcej siÚ
VR w koñcu zaczyna siÚ coĂ dziaÊ. W styczniu 2015 r. supernowoczesny HMD, który stosowaliĂmy w naszym laboratorium (i który
kosztowaï wiÚcej niĝ niektóre luksusowe samochody), zostaï zastÈpiony przez deweloperskie wersje konsumenckich HMD, takich jak
Oculus Rift czy Vive. Byïy one mniejsze i lĝejsze od sprzÚtu, który
dotychczas wykorzystywaliĂmy, ale funkcjonowaïy tak samo dobrze,
a do tego kosztowaïy jednÈ setnÈ jego ceny. Setki osób zaczÚïy pracowaÊ nad tworzeniem materiaïów na te urzÈdzenia. To wïaĂnie w tym
okresie znów zetknÈïem siÚ z Derekiem Belchem, moim byïym studentem, który dostrzegï w tych wydarzeniach okazjÚ do poïÈczenia
swojego zamiïowania do sportu z coraz powszechniejszÈ w Dolinie
Krzemowej chÚciÈ zarabiania na VR.

***
Moje pierwsze spotkanie z Derekiem Belchem miaïo miejsce w 2005 r.,
gdy uczÚszczaï na moje zajÚcia noszÈce nazwÚ „Virtual People” (czyli
„Wirtualni ludzie”). Derek byï teĝ kopaczem w druĝynie futbolowej
Stanfordu i zapisaï siÚ w historii akademickiej druĝyny futbolowej
jako ten, który w 2007 r. zdobyï swoim kopniÚciem punkt na wagÚ
zwyciÚstwa nad faworyzowanÈ druĝynÈ z Uniwersytetu Poïudniowej
Kalifornii, choÊ bukmacherzy dawali jego zespoïowi ledwie 30%
szans na zwyciÚstwo. Derek jako sportowiec zdradzaï naturalnÈ ciekawoĂÊ dotyczÈcÈ tego, w jaki sposób VR mogïaby poprawiÊ wyniki
osiÈgane przez zawodników na boisku. Powiedziaïem mu to samo,
co mówiïem juĝ innym osobom, gdy rozmowa schodziïa akurat na ten
temat — ĝe technologia nie jest jeszcze wystarczajÈco zaawansowana.
To nie powstrzymaïo nas jednak przed urzÈdzeniem po zajÚciach burzy
mózgów dotyczÈcej tego, jaki ksztaït moĝna byïoby nadaÊ treningom
VR, gdyby technologia pozwalaïa juĝ realizowaÊ je w praktyce.
Derek wróciï do laboratorium w 2013 r. jako magistrant wydziaïu komunikacji skupiajÈcy siÚ na VR; to wydarzenie zbiegïo siÚ
w czasie z poczÈtkiem boomu dotyczÈcego VR. W obliczu bïyskawicznego rozwoju sprzÚtu VR oraz wzmoĝonego zainteresowania
okazywanego przez DolinÚ KrzemowÈ zgodnie stwierdziliĂmy, ĝe
nadszedï odpowiedni moment, by spróbowaÊ zgïÚbiÊ zagadnienie
treningu sportowego. WyglÈdaïo na to, ĝe wreszcie dysponujemy
stosownÈ technologiÈ.
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Od poczÈtku roku akademickiego 2014/2015 spotykaïem siÚ
z Derekiem dwa razy w tygodniu, by prowadziÊ z nim dyskusje na
temat jego rozprawy naukowej i tego, w jaki sposób moĝna byïoby
najlepiej wykorzystaÊ technologiÚ do wspierania wybitnych sportowców. StworzyliĂmy koncepcjÚ symulatora treningowego dla futbolistów — metody pozwalajÈcej zawodnikom oglÈdaÊ formacje
i zagrania, dziÚki czemu mogliby siÚ uczyÊ zagrañ ofensywnych, a zarazem rozwijaliby umiejÚtnoĂci dotyczÈce odczytywania zamiarów
i tendencji przejawianych przez obronÚ rywali. Tego rodzaju powtórki
sÈ kluczowym elementem przygotowañ zawodników ze Ăcisïej czoïówki, ale realizowanie kolejnych zagrañ, ĝeby rozgrywajÈcy mógï siÚ
ich nauczyÊ, pochïania mnóstwo czasu, wymaga udziaïu wielu kolegów
z druĝyny, a na dodatek zawsze pociÈga za sobÈ zagroĝenie kontuzjami odniesionymi podczas treningów. Program szkoleniowy wykorzystujÈcy VR mógïby uchwyciÊ waĝne zagrania, którym zawodnik
chciaïby siÚ przyjrzeÊ, a potem pozwalaïby sportowcowi doĂwiadczaÊ wraĝeñ towarzyszÈcych realizacji danej strategii tyle razy, ile
byïoby potrzeba.
Od razu zgodziliĂmy siÚ co do tego, ĝe takie immersyjne Ărodowisko
musi byÊ fotorealistyczne. WiÚkszoĂÊ Ărodowisk wykorzystywanych
w naszym laboratorium podczas badañ byïa generowana komputerowo, ale takie podejĂcie nie sprawdziïoby siÚ w przypadku treningu
sportowego. Zawodnik musi siÚ wykazywaÊ szczególnÈ wraĝliwoĂciÈ
na drobne szczegóïy dotyczÈce gry. Najdrobniejszy ruch zawodnika
przeciwnej druĝyny lub nieznaczna zmiana kierunku, jaki obraï, mogÈ stanowiÊ waĝne wskazówki dotyczÈce jego zamiarów oraz przebiegu caïego zagrania. Najlepsi sportowcy sÈ wyczuleni na tego typu
rzeczy, a zatem zagwarantowanie tego, by mógï je dostrzec takĝe
zawodnik otoczony wirtualnÈ rzeczywistoĂciÈ, miaïo kluczowe znaczenie. Chociaĝ w teorii istniaïa moĝliwoĂÊ tworzenia tego rodzaju
szczegóïów za pomocÈ grafiki komputerowej, byïo to niepraktyczne
i wymagaïoby zasobów oraz budĝetu hollywoodzkiej firmy zajmujÈcej
siÚ cyfrowymi efektami specjalnymi. Zdecydowanie nie dysponowaliĂmy takimi moĝliwoĂciami. Ostatecznie to materiaïy nakrÚcone
w prawdziwym Ăwiecie miaïy nam pomóc w rozbudzeniu wraĝenia
obecnoĂci, czyli poczucia „przebywania” w wirtualnej przestrzeni, co
byïo niezwykle waĝnym elementem tworzonego przez nas wraĝenia
zwiÈzanego ze zdobywaniem wiedzy.
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Filmy sferyczne (okreĂlane teĝ mianem „wideo 360 stopni”) sÈ dziĂ
popularnÈ technologiÈ. WiÚkszoĂÊ duĝych firm uĝywa ich aktualnie
w takiej czy innej postaci; nawet „New York Times” publikuje regularnie materiaïy rejestrowane w taki sposób. W 2014 r. tworzenie
takich filmów byïo jednak sporym wyzwaniem. Skoordynowanie
poïoĝenia szeĂciu kamer GoPro i zsynchronizowanie tych urzÈdzeñ
byïo skomplikowanym zadaniem, a umieszczenie caïego systemu na
statywie, który miaïby takie wymiary, by sprawdziÊ siÚ na boisku futbolowym, skrywaïo wiele puïapek. Gdy jednak zrobi siÚ wszystko tak,
jak naleĝy, film sferyczny pozwala uĝytkownikowi zaïoĝyÊ HMD i rozglÈdaÊ siÚ po scenie — obraz dopasowuje siÚ do najdrobniejszego ruchu gïowy, a do tego imponuje jakoĂciÈ. To wspaniaïe narzÚdzie pozwalajÈce szybko tworzyÊ niezwykle realistyczne wraĝenia.
Tej wiosny trener zespoïu Uniwersytetu Stanforda, David Shaw,
daï nam zielone Ăwiatïo, pozwalajÈc rozstawiÊ nasz sprzÚt na boisku
treningowym — byïo to coĂ wyjÈtkowego, jeĂli wziÈÊ pod uwagÚ, jak
wartoĂciowy byï czas zwiÈzany z treningami i jak niezadowoleni sÈ
trenerzy, gdy coĂ zakïóca ich precyzyjnie zaplanowany grafik dziaïañ.
Ostatecznie zdoïaliĂmy rozlokowaÊ wszystko na boisku, sfilmowaÊ kilka
zagrañ i dopracowaÊ materiaïy w takim stopniu, by móc siÚ zmierzyÊ
z decydujÈcym testem: prezentacjÈ, w której braï udziaï trener Shaw.
Nigdy nie zapomnÚ tamtego upalnego, kwietniowego dnia, gdy udaïem siÚ do biura trenera, by urzÈdziÊ tam ostatecznÈ demonstracjÚ
systemu. ChoÊ na samym poczÈtku komputer siÚ zawiesiï, po chwili
majstrowania przy laptopie, który miaï problemy z obciÈĝeniem wynikajÈcym z przetwarzania danych, zdoïaïem wszystko uruchomiÊ.
Trener zaïoĝyï HMD i rozglÈdaï siÚ wokóï, gdy zaprezentowaïem mu
kilka zagrañ. Po jakichĂ 45 sekundach zdjÈï gogle i powiedziaï:
— Tak. To jest to.
Trener Shaw prezentuje bardzo spokojny sposób bycia. KolejnÈ
osobÈ, która zaïoĝyïa gogle, byï Mike Bloomgren, trener odpowiadajÈcy za ofensywÚ. Po obejrzeniu kilku zagrañ zaczÈï gwizdaÊ i krzyczeÊ — po prostu wcieliï siÚ w swojÈ zwyczajnÈ rolÚ i zaczÈï wykrzykiwaÊ instrukcje do zawodników.
Tego dnia zrozumiaïem, ĝe stworzyliĂmy coĂ naprawdÚ wartoĂciowego.
System zostaï wdroĝony w sezonie 2014. Na poczÈtku zmagaliĂmy
siÚ z nieuniknionymi, przejĂciowymi problemami natury technicznej.
PóěnÈ jesieniÈ udaïo siÚ juĝ stworzyÊ regularny reĝim treningowy.
Trenerzy wychwytywali tendencje obronne przyszïych rywali, a Derek
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filmowaï te scenariusze podczas treningów. Gdy materiaï wideo zostaï poïÈczony tak, by stworzyÊ film sferyczny, Kevin Hogan mógï
odtwarzaÊ powtórki treningów tyle razy, ile tylko chciaï, zgïÚbiajÈc grÚ
w duĝo bardziej szczegóïowy sposób, niĝ robiïby to podczas oglÈdania filmu lub przeglÈdania podrÚcznika zagrañ.
Wkrótce po stworzeniu grafiku regularnych treningów VR realizowanych przez Hogana (stosowaï gogle przez jakieĂ 12 minut przed
wyjĂciem na boisko) wydarzyïo siÚ coĂ niezwykïego. Nie da siÚ wyizolowaÊ pojedynczego czynnika, który odpowiadaï za to, co dziaïo
siÚ z ofensywÈ Cardinals pod koniec tego sezonu, wzglÚdnie za zmianÚ
formy jakiegokolwiek zespoïu. W grÚ wchodzi zbyt wiele kwestii,
które majÈ wpïyw na sukces — stabilnoĂÊ grafiku pracy, obecnoĂÊ
nowych graczy w druĝynie, nieuniknione wzrosty i spadki formy dotykajÈce pojedynczych zawodników. W zwiÈzku z tym przyjÚliĂmy
zasadÚ, ĝe nie bÚdziemy przypisywaÊ zbyt wielkich zasïug VR ani nie
bÚdziemy jej przedstawiaÊ jako urzÈdzenia pozwalajÈcego czyniÊ cuda.
Niezaleĝnie od tego faktu statystyki z tego pierwszego sezonu, w którym wdroĝono to rozwiÈzanie, z pewnoĂciÈ przykuïy naszÈ uwagÚ.
Po wprowadzeniu treningów z uĝyciem VR odsetek celnych podañ
Hogana wzrósï z 64 do 76 procent, natomiast ogólna liczba punktów
zdobywanych przez ofensywÚ w ciÈgu meczu zwiÚkszyïa siÚ w tym
samym okresie z 24 do 38. Najbardziej niezwykïe byïy jednak statystyki dotyczÈce udanego punktowania w czerwonej strefie, czyli
przestrzeni miÚdzy liniÈ 20 jardów a liniÈ punktowÈ. Zanim druĝyna
Cardinals zaczÚïa stosowaÊ podczas swoich przygotowañ VR, zdobywaïa punkty w poïowie sytuacji, w których wkroczyïa do czerwonej strefy — byï to raczej kiepski wynik. Podczas ostatnich 27 wypadów do tej strefy w 2014 r. ten odsetek wzrósï do 100 procent11.
Czy byïa to regresja w kierunku wartoĂci Ăredniej, czy moĝe system
stworzony przez STRIVR zapewniaï Hoganowi przewagÚ, jeĂli chodzi o zdolnoĂÊ odczytywania gry i podejmowania szybkich decyzji?
Trener Shaw od razu dostrzegï zmianÚ w grze Hogana. „Sprawniej podejmowaï decyzje. Wszystkie jego dziaïania byïy szybsze” —
stwierdziï póěniej. — „Widziaï, co siÚ dzieje, i mógï podejmowaÊ
decyzje, przewidujÈc chwilÚ, w której piïka opuĂci jego rÚce (…).
Nie twierdzÚ, ĝe mamy tu do czynienia z peïnÈ korelacjÈ, ale niewiele do tego brakowaïo (…). DoprowadziliĂmy do sytuacji, w której jego procesy myĂlowe przebiegaïy odrobinÚ szybciej. SÈdzÚ, ĝe
pomogïo mu zanurzenie siÚ w wirtualnej rzeczywistoĂci i analizowanie tych zagrañ”12.
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Po zakoñczeniu sezonu Derek spotkaï siÚ z trenerem Shawem, by
omówiÊ swojÈ przyszïoĂÊ w ramach zespoïu. Shaw zachÚcaï go do
rozwiniÚcia programu treningowego wykorzystujÈcego VR i namawiaï
go do zaïoĝenia firmy.
— Powiedziaï coĂ w rodzaju „spadaj stÈd” — wspominaï póěniej
Derek. — „JesteĂ o rok przed caïÈ resztÈ. Zaïóĝ firmÚ”.
Shaw zostaï póěniej jednym z poczÈtkowych inwestorów finansujÈcych firmÚ, z której powstaï potem STRIVR (ja równieĝ naleĝÚ do tego
grona, a oprócz tego jestem wspóïzaïoĝycielem przedsiÚbiorstwa).
Derek zebraï 50 tysiÚcy dolarów kapitaïu poczÈtkowego i zaczÈï
podróĝowaÊ po kraju w poszukiwaniu klientów, uzbrojony w statystyki dotyczÈce sezonu Cardinals oraz wiedzÚ dotyczÈcÈ uczenia siÚ
przy uĝyciu VR, zdobytÈ podczas badañ prowadzonych w zwiÈzku
z jego pracÈ magisterskÈ. Jego celem w pierwszym roku byïo znalezienie jednej druĝyny, ale na poczÈtku sezonu 2014/2015 miaï juĝ podpisane wieloletnie umowy z dziesiÚcioma druĝynami uniwersyteckimi
i szeĂcioma zespoïami z NFL, w tym z Arizona Cardinals. To byï niesamowity poczÈtek, a zarazem spore wyzwanie. Derek i niedawno zaïoĝona firma stanÚli nagle w obliczu zadania polegajÈcego na wdroĝeniu
zindywidualizowanych reĝimów treningowych tworzonych z myĂlÈ
o zespoïach grajÈcych na najwyĝszym poziomie — wszystko to trzeba byïo zrobiÊ przy uĝyciu niezwykle obiecujÈcej, ale wciÈĝ eksperymentalnej technologii. To oznaczaïo koniecznoĂÊ szybkiego rozwoju
firmy oraz zapewniania na miejscu wsparcia zespoïom, które próbowaïy dojĂÊ do tego, jak rejestrowaÊ filmy sferyczne i wykorzystywaÊ te
nagrania VR podczas przygotowañ przedmeczowych. Czasochïonny
proces ïÈczenia materiaïów z róĝnych kamer w jeden obraz wymagaï
zaangaĝowania dodatkowego personelu. Derek zatrudniï teĝ kilka osób
znajÈcych siÚ na analizie danych, by pomogïy firmie wykonywaÊ obliczenia i mierzyÊ, jak dziÚki uĝyciu VR poprawiaïa siÚ gra zawodników.
Po rozpoczÚciu tego pierwszego sezonu szerszego uĝywania nowej technologii staïo siÚ jasne, ĝe niektóre druĝyny stosujÈ treningi
VR w wiÚkszym stopniu niĝ inne. Kilka klubów sprawiaïo wraĝenie,
jak gdyby w ogóle nie korzystaïy z tego rozwiÈzania — trudno byïo
powiedzieÊ, jak przedstawia siÚ sytuacja, gdyĝ wielu graczy nie odnotowywaïo tego, ile czasu spÚdzali, uĝywajÈc HMD. Wraz z upïywem czasu jeden z graczy zaprezentowaï siÚ jednak jako osoba, która
bardzo czÚsto, wytrwale i regularnie korzystaïa podczas przygotowañ
do gier z materiaïów dostarczanych przez STRIVR. Tym sportowcem
byï rozgrywajÈcy Arizona Cardinals, Carson Palmer, który wróciï wïaĂnie
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do gry po kontuzji kolana, z powodu której musiaï pauzowaÊ przez
czÚĂÊ wczeĂniejszego sezonu, a teraz byï w ĝyciowej formie.
TrzydziestoszeĂcioletni Palmer byï prawdziwym weteranem i nie
zawracaï sobie specjalnie gïowy nowinkami technologicznymi, z którymi druĝyny zdawaïy siÚ eksperymentowaÊ przez caïy czas. „Nie
wierzÚ we wszystkie te nowe technologie” — stwierdziï Palmer w listopadzie 2014 r. — „Jestem staroĂwiecki. PomyĂlaïem sobie: »Nie
ma mowy, by to mogïo zmieniÊ mój sposób gry jako rozgrywajÈcego«.
Teraz jednak wierzÚ w tÚ metodÚ caïym sercem”13.
Gdy sezon dobiegï koñca, okazaïo siÚ, ĝe Palmer osiÈgnÈï z zespoïem z Arizony najlepszy wynik w historii klubu — 13 zwyciÚstw
i 3 poraĝki — a przy okazji odnotowaï najlepsze wyniki w karierze,
jeĂli chodzi o liczbÚ jardów zdobytych celnymi podaniami, liczbÚ
podañ zakoñczonych przyïoĝeniem oraz pozycjÚ w rankingu rozgrywajÈcych. Cardinals zagrali teĝ w meczu o tytuï Mistrza Konferencji NFC.

„Ogólny obraz sytuacji”
Co dzieje siÚ w umyĂle rozgrywajÈcego w tych gorÈczkowych sekundach po tym, jak piïka trafi do niego po snapie? MogÚ zasmakowaÊ
czegoĂ takiego, gdy zakïadam HMD STRIVR i oglÈdam niektóre
z demonstracyjnych materiaïów zarejestrowanych kilka sezonów temu podczas treningów w Stanfordzie. To widok, jaki mogÈ ujrzeÊ
wyïÈcznie osoby, które graïy w futbol na najwyĝszym poziomie lub
trenowaïy sportowców prezentujÈcych takie umiejÚtnoĂci. W chwili
uruchomienia programu znajdujÚ siÚ na pokrytym darniÈ boisku; jest
sïoneczny dzieñ, a nad mojÈ gïowÈ rozciÈga siÚ bïÚkitne niebo. W oddali widoczne sÈ biaïe chmurki. Gdy spoglÈdam w lewo i w prawo, widzÚ rzÈd piÚciu liniowych ustawionych przede mnÈ. Dostrzegam teĝ
jedenastu zawodników obrony za nimi; niektórzy znajdujÈ siÚ dokïadnie na linii wznowienia gry, inni poruszajÈ siÚ biegiem, by mnie
zmyliÊ i utrudniÊ mi odczytanie sytuacji. Wszyscy wyglÈdajÈ tak, jak
gdyby znajdowali siÚ niezwykle blisko mnie. Pojawia siÚ sygnaï, po
którym dochodzi do snapu. Od razu dostrzegam, ĝe piÚciu rosïych
liniowych rusza w mojÈ stronÚ; znajdujÈ siÚ maksymalnie dwa-trzy metry ode mnie. Oprócz tego w obszarze mojego widzenia peryferyjnego
dzieje siÚ mnóstwo rzeczy. Poniewaĝ to trening, nie ma tu zbyt wiele
kontaktu, ale jestem zdumiony szybkoĂciÈ i siïÈ wszystkich otaczajÈcych
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mnie osób. Wydaje mi siÚ, ĝe widzÚ odbierajÈcego, który biegnie na
koñcu boiska, na lewo od mojego pola widzenia. ChwilÚ póěniej —
wydawaïoby siÚ, ĝe w uïamku sekundy — zagranie dobiega koñca,
a ekran gaĂnie.
Dla osób, które nie spÚdziïy tysiÚcy godzin na trenowaniu tej dyscypliny, caïy ten szereg wydarzeñ sprawia wraĝenie chaosu; wszystko dzieje siÚ zbyt szybko, by moĝna to byïo zrozumieÊ. Moje niewytrenowane oko nie potrafi odróĝniÊ waĝnych szczegóïów od tych
nieistotnych. WidzÚ chmury, czerwone koszulki, liniowych i ich ruchy;
gdzieĂ na skraju mojego pola widzenia majaczy odbierajÈcy, ale nie wiem,
jak wyciÈgnÈÊ z tego wszystkiego wnioski. RozgrywajÈcy postrzega
jednak te zajĂcia zupeïnie inaczej.
Póěniej zadaïem Palmerowi pytanie, jak to robi, ĝe potrafi tak
szybko reagowaÊ na tyle wydarzeñ.
— Nie zwracasz uwagi na drobne szczegóïy — powiedziaï mi. —
Widzisz caïoĂÊ. Ogólny obraz sytuacji. Nie ma tu tak naprawdÚ skupiania siÚ na drobiazgach. Wykorzystujesz [widzenie] peryferyjne
w odniesieniu do caïego obrazu.
Fachowcy zajmujÈcy siÚ uczeniem percepcyjnym nazywajÈ ten
proces „porcjowaniem”. To wïaĂnie w taki sposób wszystkie zróĝnicowane elementy skomplikowanej czynnoĂci poznawczej stajÈ siÚ
jednÈ caïoĂciÈ. Gdy na przykïad uczysz siÚ jeědziÊ na rowerze, zachowujesz siÚ w maïo zorganizowany sposób i musisz myĂleÊ o tym,
co robiÈ Twoje rÚce i nogi. NabierajÈc doĂwiadczenia (i uczÈc siÚ
metodÈ prób i bïÚdów), doprowadzasz do sytuacji, w której potrzebujesz siÚ skupiaÊ tylko na kilku rzeczach. Wszystko przebiega teĝ
sprawniej, poniewaĝ staïo siÚ duĝÈ porcjÈ. Twój mózg zaczÈï sobie
radziÊ z tym zadaniem w bardziej skuteczny sposób. W ostatecznym
rozrachunku zaczynasz jeědziÊ na rowerze bez zastanawiania siÚ nad
tym faktem, co pozwala Ci zwracaÊ uwagÚ na wiele innych rzeczy,
którym warto siÚ wtedy przyglÈdaÊ — mogÈ to byÊ inni rowerzyĂci,
samochody czy dziury w jezdni. DoskonaïoĂÊ to kwestia wykorzystywania uwagi i posiadanych zasobów.
Zawodowi gracze, tacy jak Carson Palmer, potrafiÈ tak skutecznie przetwarzaÊ wszystkie docierajÈce do nich informacje dziÚki temu,
ĝe za sprawÈ treningów, uczenia siÚ i grania zgromadzili ogromne doĂwiadczenie, a teraz potrafiÈ stworzyÊ i przywoïaÊ niezwykle wyrafinowane „wyobraĝenia umysïowe” tego, co dzieje siÚ wokóï nich na
boisku. Wspomniana koncepcja wyobraĝeñ umysïowych jest po czÚĂci
owocem badañ K. Andersa Ericssona, który poĂwiÚciï swojÈ karierÚ
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analizowaniu wybitnych osób zajmujÈcych siÚ róĝnymi dziedzinami,
od specjalistów w zapamiÚtywaniu dïugich ciÈgów liczbowych aĝ po
szachistów i profesjonalnych sportowców z rozmaitych dziedzin, poczÈwszy od wspinaczki sportowej, a skoñczywszy na piïce noĝnej.
SzachiĂci rozegrali juĝ na przykïad tyle partii, ĝe zdajÈ sobie sprawÚ
z tego, którym czÚĂciom szachownicy muszÈ poĂwiÚciÊ uwagÚ, a które mogÈ zignorowaÊ. Wystarczy, ĝe spojrzÈ na szachownicÚ, i juĝ po
kilku sekundach wiedzÈ, jak przedstawia siÚ prawidïowe zagranie.
Amator zmarnuje mnóstwo energii, wizualizujÈc potencjalne ruchy,
które zostanÈ od razu odrzucone przez eksperta.
Badania Ericssona pokazujÈ, ĝe wyobraĝenia umysïowe sÈ doprowadzane do perfekcji za sprawÈ Ăwiadomej praktyki, czyli wymagajÈcej
szczególnego zaangaĝowania odmiany uczenia siÚ, która wyróĝnia siÚ
tym, ĝe zmotywowana osoba posiada jasno okreĂlone cele, otrzymuje informacje zwrotne na temat swoich osiÈgniÚÊ i ma mnóstwo
okazji do powtarzania. Metoda przygotowañ stosowana przez Palmera,
który odpytuje samego siebie podczas przyglÈdania siÚ zagraniom,
speïnia wszystkie te wymogi. ByÊ moĝe najistotniejsze jest jednak to,
ĝe VR zapewnia mu dostÚp do nieskoñczonej liczby powtórzeñ. Jak
sam mi powiedziaï:
— JeĂli zaleĝy ci na zdobyciu doĂwiadczenia, nie ma innego sposobu uczenia siÚ poza powtarzaniem, a [VR] to rozwiÈzanie, które
w maksymalnym stopniu przypomina kolejne powtórzenie.
Nie powinniĂmy byÊ zatem zaskoczeni spostrzeĝeniem Ericssona
(pochodzÈcym z czasów poprzedzajÈcych stworzenie immersyjnych
systemów wideo, takich jak STRIVR), ĝe najlepsi rozgrywajÈcy w futbolu amerykañskim to „zasadniczo ci, którzy spÚdzajÈ najwiÚcej czasu
w pomieszczeniu ze sprzÚtem wideo, oglÈdajÈc i analizujÈc tam zagrania wïasnej druĝyny i przeciwników”. DziĂ doszïo jednak do tego, ĝe wspomniane pomieszczenie staje siÚ immersyjnÈ przestrzeniÈ
wirtualnÈ, która przypomina boisko treningowe w wiÚkszym stopniu
niĝ dwuwymiarowe obrazy pokazywane na tradycyjnym ekranie14.
KolejnÈ zaletÈ VR jest to, ĝe mózgi uĝytkowników traktujÈ to doznanie jako psychologicznie prawdziwe, a zatem sÈ pobudzane fizjologicznie w sposób przypominajÈcy to, co dzieje siÚ podczas autentycznego wraĝenia. Obrazy i odgïosy z boiska treningowego wraz
z widokiem rosïych liniowych szarĝujÈcych na zawodnika potÚgujÈ
emocje odczuwane przez osobÚ korzystajÈcÈ z systemu treningowego,
co sprzyja z kolei procesowi zdobywania wiedzy. Nie siedzisz po zakoñczonym meczu w wypeïnionej lodem wannie, trzymajÈc w rÚku
WIRTUALNA RZECZYWISTO¥m. DOZNANIE NA ¿kDANIE | 43

Kup książkę

Poleć książkę

iPada; jesteĂ na boisku. To moĝe wyjaĂniaÊ, dlaczego VR tak dobrze
siÚ sprawdza równieĝ jako narzÚdzie sïuĝÈce do wizualizacji. Istnieje
mnóstwo badañ ĂwiadczÈcych o tym, ĝe wizualizowanie dziaïañ ma
pozytywny wpïyw na osiÈgane wyniki. Sam fakt myĂlenia o dziaïaniu powoduje na przykïad aktywnoĂÊ mózgu podobnÈ do tego, co
moĝna zaobserwowaÊ, gdy ktoĂ rzeczywiĂcie wykonuje danÈ czynnoĂÊ. Do czegoĂ takiego dochodzi jednak wyïÈcznie wtedy, gdy wizualizacja zostanie przeprowadzona w odpowiedni sposób. Problem
polega oczywiĂcie na tym, ĝe istnieje duĝe zróĝnicowanie dotyczÈce
tego, jak skutecznie ludzie potrafiÈ wizualizowaÊ pewne rzeczy i stawiaÊ siÚ w takich sytuacjach. DziÚki uĝyciu VR trenerzy mogÈ tworzyÊ wizualizacje dla swoich zawodników.
Kolejnym powodem, który sprawia, ĝe VR Ăwietnie siÚ sprawdza
w kwestii przekazywania wiedzy, jest wykorzystywanie przez tÚ
technologiÚ ruchów ciaïa. Gdy masz do czynienia z symulacjÈ VR, poruszasz siÚ niczym osoba uczestniczÈca w takim wydarzeniu w prawdziwym Ăwiecie. Tym, co odróĝnia VR od uĝycia komputera, jest
fakt, ĝe Twoje ciaïo wykonuje ruchy w naturalny sposób, a Ty nie
musisz juĝ uĝywaÊ myszki i klawiatury. Osoba zdobywajÈca wiedzÚ
moĝe w takiej sytuacji korzystaÊ z czegoĂ, co psycholodzy nazywajÈ
„poznaniem ucieleĂnionym”.
Koncepcja poznania ucieleĂnionego zakïada, ĝe chociaĝ siedliskiem
umysïu jest oczywiĂcie mózg, inne czÚĂci ciaïa teĝ wpïywajÈ na procesy poznawcze. Ruchy miÚĂni i inne doznania sensoryczne pomagajÈ nam zrozumieÊ otaczajÈcy nas Ăwiat. Gdy myĂlimy, uaktywniajÈ
siÚ te obszary mózgu, które sÈ zwiÈzane z ruchami ciaïa. Warto rozwaĝyÊ w tym miejscu przeprowadzone w 2005 r. badania dotyczÈce
tancerzy15. Naukowcy przyjrzeli siÚ dwóm grupom zawodowych tancerzy — specjalistom od baletu i capoeiry. Tancerze oglÈdali filmy
przedstawiajÈce ruchy taneczne zwiÈzane z obydwoma tymi stylami,
podczas gdy badacze rejestrowali aktywnoĂÊ ich mózgów przy uĝyciu fMRI (funkcjonalnego rezonansu magnetycznego). Gdy uczestnicy
eksperymentu oglÈdali ruchy taneczne zwiÈzane ze stylem, którym
sami siÚ zajmowali, uruchamiaï siÚ „system lustrzany” w ich mózgach;
podczas obserwowania ruchów tanecznych naleĝÈcych do drugiego
stylu ich mózgi nie przejawiaïy tak silnej aktywnoĂci. Innymi sïowy,
gdy widzieli ruchy, które wykonali w swoim ĝyciu tysiÈce razy, ich
mózgi wykazywaïy siÚ takÈ aktywnoĂciÈ, jak gdyby te osoby rzeczywiĂcie podejmowaïy takie dziaïania. To oznacza, ĝe samo patrzenie
na taniec i myĂlenie o nim powodowaïo u tancerza aktywnoĂÊ mózgu
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podobnÈ do tej, która towarzyszy wykonywaniu owych ruchów.
Mózg przyswaja oglÈdanie jakiegoĂ zajĂcia poprzez wizualizacjÚ ruchów motorycznych.
Ta aktywacja czÚĂci mózgu zwiÈzanej z motorykÈ moĝe byÊ w istocie zwiastunem zasobów wiadomoĂci danej osoby. Naukowcy z Carnegie Mellon University opublikowali w 2008 r. w wydawnictwie
„The National Academy of Sciences” wyniki badañ dotyczÈcych hokeistów, fanów hokeja oraz osób zaczynajÈcych swojÈ przygodÚ z tym
sportem. Zawodowcy górowali nad poczÈtkujÈcymi w kwestii rozumienia ruchów hokejowych, a wspomnianÈ róĝnicÚ tïumaczono wïaĂnie aktywacjÈ mózgu. Innymi sïowy, im wyĝsza byïa aktywacja mózgu
dotyczÈca bardziej zaawansowanych obszarów motorycznych kojarzonych z wysokimi umiejÚtnoĂciami widza, tym lepsze byïo rozumienie ruchów hokejowych. Chociaĝ te dane sÈ korelacyjne, orÚdownicy
poznania ucieleĂnionego sugerujÈ, ĝe poprzez imitowanie aktywnoĂci w mózgu czïowiek moĝe rozwijaÊ swojÈ wiedzÚ. Autorzy pracy
dotyczÈcej hokeja podsumowali swoje spostrzeĝenia w nastÚpujÈcy
sposób: „Wpïyw doĂwiadczenia sportowego na pojmowanie jest tïumaczony wiÚkszym zaangaĝowaniem tych obszarów mózgu, które
uczestniczÈ w doborze bardziej skomplikowanych dziaïañ u osób posiadajÈcych doĂwiadczenie zwiÈzane z graniem w hokeja i oglÈdaniem
tej dyscypliny”16.
Wpïyw stymulacji sensomotorycznej na mózg dotyczy równieĝ
przyswajania podstawowych informacji z zakresu nauk Ăcisïych. Podczas badañ przeprowadzonych w 2015 r. wĂród studentów uczÈcych
siÚ fizyki czÚĂÊ uczestników eksperymentu miaïa okazjÚ obcowaÊ
z fizycznymi doznaniami zwiÈzanymi z momentem obrotowym i momentem pÚdu, co oznaczaïo w praktyce obracanie koïami rowerowymi. Inni po prostu obserwowali krÚcÈce siÚ koïa. Studenci, którzy
doĂwiadczyli siï zwiÈzanych z momentem pÚdu, osiÈgali podczas przeprowadzonego póěniej testu lepsze wyniki niĝ ci, którzy tylko spoglÈdali na obracajÈce siÚ koïa. Podobnie jak w przypadku badañ dotyczÈcych hokeistów, lepsze wyniki moĝna tu przypisaÊ aktywacji
sensomotorycznych obszarów mózgu, którÈ mierzono póěniej, gdy
studenci wykonywali podobne zadania fizyczne. Te badania pokazujÈ
dwie rzeczy: ludzie uczÈ siÚ skuteczniej poprzez dziaïanie niĝ przez obserwowanie, a ci, którzy najskuteczniej przyswajajÈ wiedzÚ, imitujÈ
w swoich mózgach dziaïania motoryczne.
Nasze wysiïki zmierzajÈce do zrozumienia tego, w jaki sposób
optymalnie wykorzystywaÊ VR do osiÈgania jak najlepszych wyników,
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wciÈĝ znajdujÈ siÚ w bardzo wczesnym stadium — postÚpy, o jakich
ĂwiadczÈ te pierwsze zebrane dane, sÈ w takiej sytuacji szczególnie
imponujÈce. W miarÚ upïywu czasu STRIVR i inne podobne systemy
bÚdÈ w stanie gromadziÊ i analizowaÊ ogromne iloĂci danych dostarczane przez graczy takich jak Palmer, który okazaï siÚ szczególnie
biegïy w przyswajaniu wiedzy; wspomniane informacje pozwolÈ nam
odkryÊ najlepsze metody implementacji dziaïañ szkoleniowych.

PrzyszïoĂÊ szkoleñ VR
Sukcesy odnoszone przez STRIVR w Ăwiecie sportu przyciÈgnÚïy
w koñcu zainteresowanie ludzi zwiÈzanych z biznesem. Okazuje siÚ,
ĝe wszystko to, dziÚki czemu VR przydaje siÚ podczas treningów
z udziaïem rozgrywajÈcego — uczenie siÚ szybkiej oceny sytuacji,
poprawa skutecznoĂci podejmowania decyzji w obliczu chaosu oraz
(oczywiĂcie) moĝliwoĂÊ Êwiczenia w warunkach, w których gra toczy
siÚ o wirtualnÈ, a nie prawdziwÈ stawkÚ — jest teĝ zaskakujÈco uĝyteczne podczas szkolenia pracowników. Walmart, najwiÚksza na Ăwiecie sieÊ sprzedaĝy detalicznej, podpisaï z STRIVR kontrakt na stworzenie aplikacji sïuĝÈcej do szkolenia pracowników. PodejmujÈc wysiïek
godny Herkulesa, jedna z osób kierujÈcych naszÈ firmÈ przeczytaïa
od deski do deski caïy podrÚcznik szkoleniowy Walmartu i przedstawiïa listÚ symulacji, które mogïy umoĝliwiÊ najskuteczniejsze wykorzystanie potencjaïu VR.
Pierwszy stworzony przez nas moduï byï wirtualnym odzwierciedleniem supermarketu. Z perspektywy kierownika stoiska z delikatesami oznaczaïo to moĝliwoĂÊ Êwiczenia jednoczesnej obsïugi wielu
kupujÈcych i dbania o to, by w sytuacji, w której utworzy siÚ dïuga
kolejka, nie zajmowaÊ siÚ wyïÈcznie aktualnym klientem i nie ignorowaÊ pozostaïych ludzi. Kierownik piÚtra zyskaï dziÚki naszemu modelowi moĝliwoĂÊ szybkiego przejĂcia alejkÈ i sprawdzenia, czy rolki
na plastikowe torebki w alejkach nie sÈ puste, a któryĂ z klientów nie
zatrzymuje siÚ zbyt dïugo w jednym miejscu (moĝe wynosi ukradkiem towar ze sklepu?). Nauczyïem siÚ równieĝ, ĝe uïoĝenie zbyt
wysokiego stosu kolby kukurydzy na póïce w supermarkecie blokuje
wentylacjÚ, co stanowi naruszenie obowiÈzujÈcych zasad. Zaprogramowanie tego typu rzeczy w wirtualnej rzeczywistoĂci nie stanowi
ĝadnego problemu. Zauwaĝenie takiego bïÚdu nie jest byÊ moĝe tak
spektakularne, jak dostrzeĝenie zakamuflowanego blitzu i wykonanie
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podczas meczu w fazie play-off zwyciÚskiego podania zakoñczonego
przyïoĝeniem, ale jest to niewielka róĝnica w wydajnoĂci, która ma
istotne znaczenie. PrzeprowadziliĂmy badania pilotaĝowe w 30 oĂrodkach szkoleniowych, by mieÊ pewnoĂÊ, ĝe ludzie naprawdÚ korzystajÈ z naszego systemu i czerpiÈ z tego przyjemnoĂÊ (jak siÚ okazaïo,
rzeczywiĂcie to robili). Okazuje siÚ równieĝ, ĝe taka forma przekazywania wiedzy byïa skuteczniejsza od tradycyjnych rozwiÈzañ, gdyĝ
Walmart dostrzegï róĝnicÚ w wydajnoĂci swojej kadry i postanowiï
objÈÊ tym programem wszystkie swoje oĂrodki szkoleniowe, czyli
200 placówek17. Firma tworzy bibliotekÚ, w której tradycyjny podrÚcznik bÚdzie poïÈczony z zestawem wraĝeñ sïuĝÈcych przekazywaniu wiedzy. PiÚkno tego rozwiÈzania z perspektywy Walmartu polega
na tym, ĝe VR jest zdecydowanie tañsza niĝ tworzenie prawdziwego
„sklepu treningowego” wypeïnionego towarem i klientami. PomijajÈc
jednak kwestiÚ kosztów, wirtualne rozwiÈzanie zapewnia teĝ wiÚkszÈ
powtarzalnoĂÊ — kaĝda osoba biorÈca udziaï w szkoleniu zyskuje na
ĝÈdanie dostÚp do takiego samego wraĝenia.
Gdy zaczynasz rozwaĝaÊ te zróĝnicowane i niezwykle skuteczne
sposoby, w jakie interaktywne i stworzone na podstawie analiz elementy mogÈ zostaÊ wïÈczone do immersyjnych, wirtualnych Ărodowisk, potencjaï instruktaĝowy VR staje siÚ nieograniczony. Szkolenia
dla ĝoïnierzy, pilotów, kierowców, chirurgów, policjantów oraz innych
osób wykonujÈcych niebezpiecznÈ pracÚ — to tylko garĂÊ spoĂród
setek istniejÈcych zastosowañ. Do tego dochodzÈ jeszcze niezliczone
sposoby, w jakie VR moĝe byÊ wykorzystywana w celu rozwijania
umiejÚtnoĂci poznawczych uĝywanych przez nas w codziennym ĝyciu.
Negocjacje, publiczne wystÈpienia, stolarstwo, naprawianie urzÈdzeñ,
taniec, sport, lekcje muzyki — niemal kaĝda umiejÚtnoĂÊ moĝe ulec
poprawie dziÚki wirtualnemu szkoleniu. W nadchodzÈcych latach
bÚdziemy mieli okazjÚ oglÈdaÊ takie zastosowania (oraz inne, o których jeszcze nawet nie marzymy), gdy rynek konsumencki bÚdzie siÚ
powiÚkszaÊ, technologia bÚdzie siÚ rozwijaÊ, a my zdoïamy lepiej
zrozumieÊ to, w jaki sposób najlepiej wykorzystywaÊ VR.
Dla Ăwiata edukacji jest to naprawdÚ ekscytujÈcy i rewolucyjny
okres. Internet i technologia wideo stworzyïy juĝ nowe moĝliwoĂci
dotyczÈce zdobywania wiedzy, a VR wesprze dodatkowo te postÚpy.
¥wiat skrywa mnóstwo niewykorzystanego potencjaïu, z którego
moĝna byïoby zrobiÊ uĝytek dziÚki edukacji. ByliĂmy przyzwyczajeni
do myĂlenia, ĝe osoby osiÈgajÈce wyjÈtkowe wyniki sÈ obdarzone
naturalnymi darami, które w nieunikniony sposób prowadzÈ do
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wybitnych osiÈgniÚÊ. Chociaĝ nie ma wÈtpliwoĂci, ĝe niektórzy ludzie
posiadajÈ niezwykïe, wrodzone uzdolnienia, moĝna je w peïni wykorzystaÊ tylko wtedy, gdy ten potencjaï zostanie poïÈczony z ciÚĝkÈ
pracÈ i odpowiednim szkoleniem. Ile osób nie zdoïaïo spoĝytkowaÊ
swoich moĝliwoĂci, poniewaĝ nie miaïy dostÚpu do odpowiedniej
edukacji oraz narzÚdzi zwiÈzanych ze zdobywaniem wiedzy?
Czasami zastanawiam siÚ nad tym, jak czÚsto wyjÈtkowe wyniki
dotyczÈce jakiejĂ wyspecjalizowanej umiejÚtnoĂci sÈ czymĂ powtarzajÈcym siÚ w obrÚbie rodzin. Spójrzmy na zwiÈzanÈ z futbolem
amerykañskim rodzinÚ Manningów, która wydaïa w ciÈgu dwóch
pokoleñ trzech czoïowych rozgrywajÈcych NFL; zaliczany do tego
grona Peyton Manning jest uwaĝany za jednego z najlepszych zawodników wystÚpujÈcych na tej pozycji w historii dyscypliny. Wyraěnie widaÊ, ĝe rodzina Manningów zostaïa obdarzona czÚĂciÈ naturalnych cech potrzebnych wybitnym rozgrywajÈcym, którzy majÈ
wystÚpowaÊ w NFL. Czy caïa ta historia na tym siÚ jednak koñczy?
Czy nie jest teĝ prawdopodobne — zwïaszcza jeĂli weěmiemy pod
uwagÚ, jak duĝa czÚĂÊ sukcesów na tej pozycji zwiÈzana jest z procesem podejmowania decyzji wynikajÈcym z posiadanego doĂwiadczenia
— ĝe bracia Eli i Peyton czerpali korzyĂci, majÈc za ojca zawodowego rozgrywajÈcego, który od najmïodszych lat mógï im objaĂniaÊ
niuanse dotyczÈce gry i przekazywaï podstawowe zasady zwiÈzane
z futbolem? Co z wszystkimi tymi dzieÊmi, które dysponowaïy podobnym potencjaïem fizycznym i umysïowym jak Manningowie, ale nigdy
go nie wykorzystaïy, gdyĝ nie miaïy dostÚpu do fachowego szkolenia?
Z mojego punktu widzenia najbardziej ekscytujÈcym aspektem
przekazywania wiedzy za pomocÈ VR jest moĝliwoĂÊ zdemokratyzowania procesów uczenia siÚ i trenowania. OczywiĂcie, zdobywanie
wiedzy nie bÚdzie tak ïatwe, jak zaïadowanie w ciÈgu kilku sekund
programu zwiÈzanego z kung-fu, co obserwowaliĂmy na przykïadzie
Neo w Matriksie. Przyswojenie zaawansowanych umiejÚtnoĂci wymaga zaangaĝowania, skupienia, a takĝe ogromnej iloĂci praktyki.
VR sprawi jednak, ĝe wszyscy bÚdÈ mieli dostÚp do zasobów, które
pozwolÈ obraÊ ĂcieĝkÚ prowadzÈcÈ do wybitnych osiÈgniÚÊ — o ile
oczywiĂcie dana osoba bÚdzie gotowa wykonaÊ caïÈ zwiÈzanÈ z tym
pracÚ. Presja dotyczÈca osiÈgania doskonaïych wyników w rozmaitych dziedzinach, specjalizacji oraz wykazania siÚ skupieniem juĝ
w mïodym wieku jest w dzisiejszych czasach silniejsza niĝ kiedykolwiek wczeĂniej. Nie da siÚ ukryÊ, ĝe osoby, które mogÈ korzystaÊ ze
specjalnych szkoleñ i instruktaĝy, majÈ ogromnÈ przewagÚ nad innymi.
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Juĝ sam dostÚp do materiaïów wideo i kursów rozpowszechnianych
za poĂrednictwem internetu doprowadziï do pojawienia siÚ wielu
okazji zwiÈzanych z edukacjÈ — to samo bÚdzie teĝ dotyczyÊ VR.
Bez wÈtpienia bÚdziemy jeszcze musieli poczekaÊ, nim gogle i odpowiednie treĂci bÚdÈ na tyle tanie, by mogïy po nie siÚgaÊ osoby pozbawione dostÚpu do specjalistycznych szkoleñ potrzebnych do osiÈgania sukcesów w naszym coraz bardziej konkurencyjnym Ăwiecie,
ale gdy spojrzymy na to, jak szybko zdobyïy popularnoĂÊ smartfony
oraz ich niezliczone aplikacje, ta przyszïoĂÊ moĝe nadejĂÊ wczeĂniej,
niĝ siÚ nam wydaje.
Czasami nie doceniamy w wystarczajÈcym stopniu wraĝenia.
Wyobraě sobie Ăwiat, w którym najlepsi nauczyciele ze wszystkim
dziedzin sÈ gotowi, by jako interaktywni agenci upostaciowieni
wspieraÊ zdolne umysïy podczas zdobywania wiedzy i wykonywania
Êwiczeñ, a wiÚc dziaïañ niezbÚdnych do odniesienia sukcesu. Ksztaïcenie odwoïujÈce siÚ do VR moĝe przynieĂÊ bardzo wiele korzyĂci,
jeĂli chodzi o zapewnienie caïkiem realnych moĝliwoĂci milionom
ludzi, których talenty nie sÈ na razie wykorzystywane.
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N
naduĝywanie VR, 73
negatywne strony VR, 65

P
produkcja, 139
przeksztaïcenia, 212
przemÚczenie wzroku, 75

R
renderowanie, 28

S
spoïecznoĂciowe VR, 181
stan przejĂciowy, 200
szkolenia VR, 46

Ś
Ăledzenie, 28

V
VE, virtual environment, 76
VR, virtual reality, 9

W
wehikuïy czasu, 143
wideokonferencje, 201
wideorozmowy, 205
wirtualna rzeczywistoĂÊ, VR, 9
wirtualne
lustro, 91
Ărodowisko, VE, 76
wirtualny uĂcisk dïoni, 195
wpïyw na dzieci, 78

Z
zajÚcia w plenerze, 233, 236
zakwaszanie oceanów, 132
zastosowania zwiÈzane z empatiÈ,
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T
terapia lustrzana, 167
Test Utajonych Skojarzeñ, 95
trauma, 143
treĂci VR, 253

288 | SKOROWIDZ

Kup książkę

Poleć książkę

