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Lühikokkuvõte:
Virtuaalreaalsuses piirab lõputut vaba liikumist asjaolu, et inimene viibib tegelikult kindlate
mõõtmetega ruumis, kust väljapoole liikuda ei ole võimalik. Lõputöö eesmärk oli luua virtuaalreaalsuses mitte-eukleidiline ruum, mille geomeetria ei ole üksüheses vastavuses päris
ruumiga, kus inimene viibib. Niisuguses virtuaalruumis saaks mängija ringi liikuda suuremal alal, kui see ala, kus ta päriselt viibib. Töö tulemusena valmis virtuaalreaalsusmäng,
milles mängijad peavad lahendama mõistatusi mitte-eukleidilises ruumis.
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Non-Euclidean Space in Virtual Reality
Abstract:
In virtual reality, infinite free movement is limited by the size of the real-world room that
the player is in. The aim of this thesis was to create non-Euclidean space in virtual reality
where geometry is not matched one-to-one with the real-world space. In such virtual space,
the player could move across greater area than the real-world play area would allow. The
result of this thesis is a virtual reality game where the player must solve puzzles in nonEuclidean space.
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Sissejuhatus
Virtuaalreaalsus (VR) on tehnoloogia, mis võimaldab inimesel viibida arvuti abil loodud
virtuaalses keskkonnas. VR-mängude eeliseks tavaliste videomängude ees on oluliselt suurem tõelisuse tunne – mängija tunneb, et ta on reaalselt mängu sees, mitte ei näe ainult videopilti ekraani peal. Virtuaalmaailmas kohalolekutunnet (ingl presence) loovad erinevat
tüüpi VR-seadistused erineval määral [1].
Tavapärases VR-seadistuses saab mängija füüsiliselt liigutada vaid oma pead ja käsi ning
virtuaalruumis ringi liikumiseks on kasutusel mängupuldi nupud. Suuremal määral loomulikku liikumisvabadust võimaldab aga ruumiulatuses virtuaalreaalsus (ingl room-scale virtual reality). Ruumiulatuses liikumise seadistusega jälgitakse peaseadme ja mängupultide
asukohta päris ruumis ning kantakse need üle virtuaalruumi [2:1]. See võimaldab mängijal
virtuaalruumis ringi liikuda täpselt samamoodi nagu päris ruumis, kuna tema liikumine päris
ruumis kandub täpselt üle virtuaalruumi. Nii tekib mängijal märgatavalt suurem haaratustunne (ingl immersion), kui näiteks nuppu all hoides virtuaalmaailmas edasi liikudes ja ise
samal ajal päris maailmas paigal seistes.
Siiski kaasnevad ka ruumiulatuses virtuaalreaalsusega omad probleemid. Olulisim neist on
see, et füüsiline ruum, kus inimene viibib, on alati piiratud suurusega. Virtuaalmaailma võib
teha kui tahes suureks, aga kui inimene tahab selles liikuda järjest ühes kindlas suunas, siis
päris maailmas jõuab ta millalgi mänguala piirini, mis tähendab, et enam edasi ta minna ei
saa. Seega raskendab ruumiulatuses virtuaalreaalsuse kasutamist mänguruumi piiratud suurus.
Seda probleemi võiks aidata lahendada mitte-eukleidilise ruumi simuleerimine virtuaalkeskkonnas. Matemaatikas nimetatakse mitte-eukleidiliseks ruumiks ruumi, kus ei kehti
eukleidiline geomeetria, täpsemalt Eukleidese paralleelpostulaat [3]. Paralleelpostulaat ütleb sisuliselt, et paralleelsed sirged on igas punktis üksteisest täpselt sama kaugel. Mitteeukleidilises ruumis, kus paralleelpostulaat ei kehti, võivad paralleelsed sirged kaarduda
üksteisele lähemale (kumer ruum) või üksteisest kaugemale (nõgus ruum). Videomängude
vallas kasutatakse terminit „mitte-eukleidiline ruum“ ka üldisemalt võimatu geomeetriaga
ruumi kohta, mitte ainult konkreetselt ühtlaselt kõvera või nõgusa ruumi kohta [3]. Ka siinses töös mõeldakse mitte-eukleidilise ruumi all üldisemalt võimatut ruumi.
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Virtuaalreaalsuses mitte-eukleidilise ruumi simuleerimine tähendab seda, et virtuaalruumi
geomeetria ei pea olema üksüheses vastavuses päris ruumi geomeetriaga. Näiteks kui mängija liigub ringiratast ühe täistiiru jagu, siis päris ruumis jõuab ta tagasi samasse kohta, kust
ta liikumist alustas, virtuaalruumis seevastu võib ta jõuda hoopis uude kohta. Sel moel virtuaalreaalsuses mitte-eukleidilist ruumi simuleerides on sisuliselt võimalik ükskõik kui suur
ruum ära pakkida lõpliku suurusega kolmemõõtmelise ruumi sisse. See aitab lahendada piiratud mänguruumi probleemi ruumiulatuses virtuaalreaalsuses – kui virtuaalmaailm on
mitte-eukleidiline, saab selles luua ruumi, kus mängija saab ringi liikuda ükskõik kui suurel
alal, jäädes päris maailmas alati piiratud mänguruumi sisse. Et seda praktikas testida,
luuakse lõputöö praktilise osana VR-mäng, mis simuleeribki mitte-eukleidilist ruumi.
Peatükk 1 kirjeldab alternatiivseid lahendusi piiratud mänguruumi probleemile. Peatükk 2
selgitab, kuidas mitte-eukleidilist ruumi virtuaalreaalsuses simuleerida ning peatükk 3 kirjeldab, kuidas seda rakendati loodud VR-mängus. Peatükis 4 on kirjutatud valminud mängu
testimisest.
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1. Alternatiivsed lahendused piiratud mänguruumi probleemile
Ruumiulatuses virtuaalreaalsus on leidnud laialdaselt rakendust ja seetõttu on ka juba välja
mõeldud erinevaid süsteeme, kuidas lahendada piiratud füüsilise mänguruumi probleemi.
Järgnevalt kirjeldatakse neist levinumaid.

1.1 Ümberorienteerimise süsteem
Üks lihtsamaid lahendusi, kuidas toime tulla piiratud mänguruumiga, on mängija ümberorienteerimine (ingl reorientation). See tähendab, et kui mängija jõuab mänguala piirile
väga lähedale, siis keerab virtuaalruum ennast mängija suhtes niimoodi, et suund, mis enne
keeramist oli mängija jaoks otse, on peale keeramist suunatud mänguruumi keskosa poole
[4]. Selle tulemusel peab ka mängija ise ennast füüsiliselt samamoodi pöörama, et jätkata
virtuaalruumis liikumist samas suunas mis enne. Pärismaailmas liigub mängija aga eemale
mänguala piirist. See meetod on tehniliselt efektiivne, aga vähendab märgatavalt mängija
haaratustunnet virtuaalmaailmas – mängija ei saa tunda, nagu ta viibiks päriselt usutavas
virtuaalkeskkonnas, kui maailm ennast tema ümber aegajalt ja ootamatult keerab, kuigi
mängija ise ei tee virtuaalkeskkonna siseselt midagi, mis seda loogiliselt põhjustada võiks.

1.2 Ümbersuunatud kõndimine
Ümberorienteerimisest tehniliselt keerukam süsteem piiratud mänguruumi probleemist jagu
saamiseks on ümbersuunatud kõndimine (ingl redirected walking) [5]. See meetod kujutab
endast sisuliselt virtuaalruumi märkamatut pööramist inimese ümber, et suunata inimest erinevale trajektoorile sellest, mida ta tajub virtuaalkeskkonnas. Kui virtuaalkeskkonda pöörata piisavalt sujuvalt ja strateegiliselt valitud hetkedel, ei pane inimene seda tähele ja tunneb, nagu ta kõnnikski ka tegelikult samal trajektooril kui see, mida ta näeb virtuaalkeskkonnas. Ümbersuunatud kõndimise abil on võimalik liikuda virtuaalruumis, mis on suurem
kui päris ruum, kus mängija viibib, kuid siiski ainult piiratud tingimustes. Selleks, et olla
kindel, et mängija mänguruumi piiridest välja ei satuks, peavad virtuaalruumis olema strateegiliselt paigutatud teekonnapunktid, mida virtuaalruumis liikuja peab läbima õiges järjekorras. See on vajalik selleks, et liikuja trajektoor oleks piisavalt täpselt ennustatav ja et
tekitada olukordi, kus on võimalik ruumi mängija ümber pöörata suuremal määral nii, et
mängija seda ei märkaks [5: 4-5].
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Ümbersuunatud kõndimist on pärast selle esmakordset kasutuselevõttu ka edasi arendatud.
On välja töötatud erinevaid algoritme inimese virtuaalruumis ümber suunamiseks ja ka uuritud, kui suurt mänguruumi on vaja, et ümbersuunatud kõndimine efektiivselt toimiks. Ühest
niisugusest uuringust [6] selgus, et minimaalne mänguala suurus, mille puhul ümbersuunatud kõndimise rakendamine olulise eelise annab, on erinevate algoritmide puhul sarnaselt
ligikaudu 6m x 6m. Selliste mõõtmetega mänguala puhul jõuab inimene siiski aegajalt mänguala piirini ning peab hetkeks virtuaalreaalsuse elamuse katkestama ja ennast ümber orienteerima. Selleks, et inimene reaalselt mitte kunagi mänguala piirini ei jõuaks, peavad
uuringu järgi olema mänguala mõõtmed ligikaudu 30m x 30m [6: 4-6]. Nii suuri mängualasid leidub aga väga vähestes kohtades, kindlasti mitte tavainimeste kodudes. Seega ei lahenda ka ümbersuunatud kõndimine universaalselt ära piiratud mänguala probleemi.

1.3 Muutuv virtuaalruum
Veel üks lahendus, mis aitaks lahendada piiratud mänguruumi probleemi, on muutuv virtuaalruum. Üks VR-mäng, kus seda rakendatakse, on Unseen Diplomacy [7]. Selles mängus
muutub mängijat ümbritsev ruum aegajalt, aga alati siis, kui mängija seda ruumi osa parasjagu ei vaata. Kui mängija viibib parasjagu ühes ruumi osas, siis teine osa, mida mängija
parasjagu ei näe, võib muutuda. Kui mängija päris maailmas uuesti samas suunas vaatab,
näeb ta virtuaalkeskkonnas juba hoopis uut ruumi osa võrreldes sellega, mis seal enne oli.
Virtuaalkeskkonnas viibides tajub inimene ka oma paiknemist päris ruumis halvemini kui
muidu, seega on võimalik, et mängija ei pane ruumi muutust tähele, isegi kui ta satub virtuaalruumi osasse, mis varem oli täiesti teistsugune. Siiski, kui mängija püüab oma liikumist
virtuaalruumis täpselt meenutada, saab ta suure tõenäosusega aru, et ruum on vahepeal muutunud. Seega ei ole ka niisugune lahendus veel probleemideta.
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2. Mitte-eukleidilise ruumi simuleerimine
Nagu eelnevalt mainitud, võiks piiratud füüsilise mänguruumi probleemi lahendada mitteeukleidiline virtuaalruum. Niisuguses virtuaalruumis võiks mängija saada liikuda piiramatult suurel alal, jäädes samas päris maailmas füüsilise mänguala sisse. Kuidas aga luua mitteeukleidilist virtuaalruumi ja kas inimene üldse suudaks selles orienteeruda, olles ise harjunud tavapärase eukleidilise ruumiga?
W. H. Warren [8] uuris, mis kujul salvestavad loomad ja ka inimesed ajju ruumilist infot
ümbritseva keskkonna kohta. Varem laialt aktsepteeritud teooria järgi sisestatakse maailmas
kohatud objektide asukoht nn „tunnetuslikku meetrilisse kaarti“, millel on ühtne eukleidiline
koordinaatsüsteem. Warren pakkus aga välja alternatiivse hüpoteesi, mille kohaselt hoitakse
ruumilist infot ajus hoopis nn „tunnetusliku graafi“ kujul. Graafi tippudeks on tema käsitluse
järgi maailmas kohatud objektid või asukohad ning tippusid ühendavateks servadeks on rajad nende asukohtade või objektide vahel.
Oma hüpoteesi tõestamiseks viis Warren [8] läbi eksperimendi, kus katseisikud pidid virtuaalreaalsuses avastama kahte sarnast labürinti. Labürintide ainuke erinevus oli see, et üks
neist oli tavaline, aga teine mitte-eukleidiline: sellesse labürinti olid paigutatud nn „ussiaugud“ (ingl wormhole), mille kaudu sai märkamatult pääseda labürindi ühest osast teise ilma
vahepealset ruumi läbimata (vt joonist 1). Katsest selgus, et mitte-eukleidilises labürindis
orienteerusid inimesed sama hästi kui tavalises labürindis ning enamus katseisikutest ei pannud isegi tähele, et labürindi ruum ei ole päris tavaline. Lisaks arvestasid mitte-eukleidilises
labürindis viibivad katseisikud alateadlikult ussiaukudega ka siis, kui pidid leidma otsetee
labürindi kahe punkti vahel. Kui inimesed orienteeruksid tõepoolest sisemise tunnetusliku
eukleidilise kaardi järgi, oleks neid katsetulemusi raske seletada, järelikult on tunnetusliku
graafi teooria üsna tõenäoline. Seega katse tulemuste järgi on inimesed täiesti võimelised
mitte-eukleidilises ruumis orienteeruma.
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Joonis 1. Warreni katses tavaline labürint (A) ja mitte-eukleidiline labürint, milles on ussiaugud (B). [8]
Warreni katses töötasid „ussiaugud“ teleportimise ehk tehishüppamise1 teel: ussiaugu ühe
avause juurde jõudes pöörati virtuaalruumi ümber kesktelje 90 kraadi, nii et katseisik asus
labürindis pärast pööramist ussiaugu teise avause juures [8]. Katseisikud ei pannud teleportimist tähele, kuna labürint oli niimoodi disainitud, et vaatepilt oleks ussiaugu mõlema
avause juures samasugune. Kuid Warreni katse eesmärk ei olnud kasutada mitte-eukleidilist
ruumi selleks, et lahendada piiratud mänguruumi probleemi ruumiulatuses VR-s. Selleks
oleks vaja universaalsemat lahendust VR-mängu mängija teleportimiseks eri ruumiosade
vahel.
Lahendus, mida tihti kasutatakse videomängudes mängija teleportimiseks, on portaalid. Videomängudes mõeldaksegi portaalide all üldiselt kahte ruumiosa ühendavat „ust“ või „ussiauku“. Kummaski ruumiosas on üks portaali avaus ja kui sisenetakse ühest avausest, siis
väljutakse teisest. Niisuguseid portaale on kasutatud paljudes videomängudes, millest kõige
ikoonilisem on ilmselt Portal [9] (vt joonist 2).

1

Tehishüppamine, teleportimine (ingl teleport) – millegi/kellegi liigutamine/liikumine koheselt ühest punktist

teise vahepealset ruumi läbimata [16]
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Joonis 2. Portaalid arvutimängus Portal. Sinine ja oranž portaaliavaus on omavahel ühendatud: oranži portaaliavausse sisse vaadates näeb sinisest portaaliavausest välja.
Niisugused portaalid töötavadki sarnaselt Warreni eksperimendile [8] teleportimise abil –
portaali avauste juures olev ruum ei ole tegelikult otseselt ühendatud, vaid selle asemel teleporditakse portaali avaustega kokkupuutuvaid objekte ühe avause juurest teise juurde. Ka
siinses töös on portaalid sel viisil teostatud. Alampeatükkides 2.1 ja 2.2 kirjeldatakse, kuidas
toimib vastavalt portaalidest läbi vaatamine ja läbi liikumine ning alampeatükk 2.3 annab
ülevaate piirangutest niisuguste portaalide kasutamisel virtuaalreaalsuses.

2.1 Portaalidest läbi vaatamine
Selleks, et portaali läbimine oleks mängu mängija jaoks sujuv ja mängijale tunduks, et portaali avaused ongi päriselt ühendatud, ei tohiks mängija tajuda, et ta teleporditakse teise
asukohta. Seetõttu on oluline, et mängija näeks portaalitagust ruumi juba enne, kui ta ise
sinna siseneb. Kuna portaalide avaused on sisuliselt mänguruumis paiknevad tasapinnad,
siis peab mängija tasapinna asemel nägema osa portaalitagusest ruumist. Joonised 3 ja 4
illustreerivad olukorda, kus mängija seisab ühes toas ja näeb läbi portaali teist tuba.
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Joonis 3. Portaal, mis ühendab oranži toa keskkoha ja rohelise toa keskkoha.

Joonis 4. Mängija vaatepilt oranžis toas portaali avause suunas.
Lihtsaim moodus niisuguse vaatepildi võimaldamiseks on näidata portaali avause tasapinna
peal pilti portaalitagusest ruumist. Selleks, et seda pilti saada, on vaja eraldi virtuaalset kaamerat pildi renderdamiseks2 – siin nimetatakse seda kaamerat edaspidi portaali kaameraks.
Oluline on ka, et portaali kaamera näeks portaalitagust ruumi täpselt samast vaatepunktist
nagu mängija näeb portaali avaust (vt joonis 5). Selleks peab portaali kaamera pidevalt jälgima mängija paiknemist esimese portaaliavause suhtes ning liikuma ise samale asukohale
teise portaaliavause suhtes.

2

Renderdamine (ingl rendering) – kaadri joonistamine ekraanile või mingile muule pinnale [17]
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Joonis 5. Portaali kaamera (roheline) peab paiknema portaalitaguse ruumi portaaliavause
suhtes samas asukohas nagu mängija (sinine) oma ruumi portaaliavause suhtes.
Niiviisi on portaali kaamera alati õiges asukohas ja renderdab pilti portaalitagusest ruumist
õigest vaatepunktist. Kuid portaali kaamera pilti ei saa veel otse portaali avause tasapinnale
panna, kuna läbi portaali ei tohiks paista mitte kogu ruum, mida näeb portaali kaamera (joonise 6 vasak pool), vaid ainult see osa, mis paistab läbi portaali avause (joonise 6 parem
pool). Seega tulebki portaali kaamera pildist välja lõigata sama osa, mis vastab portaali
avausele mängija nähtaval pildil. Sel viisil tundubki mängijale, et ta näeb läbi portaali teist
ruumi.

Joonis 6. Portaali kaamera nähtav pilt (vasakul) ja sellest mängija jaoks nähtav osa, mida
näidatakse portaaliavause tasapinnal (paremal).
VR-mängus teeb niisuguse süsteemi keerulisemaks asjaolu, et virtuaalreaalsuses kasutatakse stereoskoopilist pilti, mis tähendab, et nähtav pilt on kummagi silma puhul veidi erinev
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[10]. See on vajalik, et tekitada sügavustunnet ja 3D-efekti – inimene tajub ka päriselus
objektide kaugust kahe silma poolt nähtavate piltide erinevust võrreldes.
Stereoskoopiaga peab arvestama ka portaali tasapinnale kujutise renderdamisel. Juhul kui
kumbki silm näeks portaali tasapinnal sama pilti, rikuks see ära VR-elamuse 3D-efekti, kuna
erinevalt ülejäänud virtuaalmaailmast ei oleks läbi portaali nähtaval ruumil sügavust. See
paistaks mängijale kui 2D pilt portaali avause pinnal. Seega peab VR-mängus ka portaali
tasapinnale renderdama stereoskoopilist pilti. Kuna stereoskoopiline pilt koosneb kahest erinevast pildist, siis on nende kahe pildi saamiseks vaja kahte virtuaalset kaamerat, mis neid
pilte renderdaks. Kaamerate positsioneerimisel on üldine loogika samasugune nagu ühe kaameraga variandi puhul, aga üks kaamera peaks nüüd jälgima mängija vasakut silma ja teine
kaamera mängija paremat silma. Nii saab mängija portaalidest läbi vaadata ka VR-mängus.

2.2 Portaalide läbimine
Nagu ülalpool mainitud, peaks mängija portaali ühte avausse sisenemisel väljuma portaali
teisest avausest. Selleks teleporditakse mängija kokkupuutel ühe portaaliavause tasapinnaga
teise portaaliavause juurde. Seejuures on esiteks oluline, et teleportimine toimuks enne, kui
mängija portaaliavause tasapinnast läbi liigub, sest muidu näeks mängija portaaliavause taga
asuvat esimese ruumi osa. Teiseks on oluline, et pärast teleportimist paikneks mängija portaalitaguses ruumis teise portaaliavause suhtes täpselt samal asukohal, kui ta paiknes enne
teleportimist esimese portaaliavause suhtes. See on vajalik selleks, et teha portaali läbimine
sujuvaks ja tähelepandamatuks – kui mängija siseneks näiteks portaaliavause vasakust osast
ja väljuks hoopis paremast osast, siis tunnetaks ta enda ümber ruumi nihkumist ja saaks aru,
et toimus teleportimine.
Lisaks mängijale endale peaksid saama läbi portaali liikuda ka muud objektid. Liigutatavate
objektide puhul toimub portaali läbimine üldiselt samamoodi nagu mängija puhul – portaaliavause tasapinnaga kokkupuutel teleporditakse objekt teise portaaliavause juurde, nii et
objekti asukoht oleks teise portaaliavause suhtes sama, mis see enne teleportimist oli esimese portaaliavause suhtes. Veel tuleb aga objektide puhul arvestada nende liikumissuunda.
Juhul, kui mõlemad portaaliavaused asuvad mängumaailmas sama nurga all, võib portaali
läbinud objekti liikumissuuna jätta samaks. Seda illustreerib joonis 7 – kui rohelises ruumis
olev sinine kast liigub portaali sisse, tuleb ta välja joonisel näha olevas kohas oranžis toas
ning jätkab liikumist punase noolega näidatud suunas.
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Joonis 7. Portaal, mille avaused asuvad mängumaailmas sama nurga all.
Juhul, kui portaaliavaused paiknevad aga mängumaailmas eri nurkade all, peab ka portaali
läbinud objekti liikumissuunda muutma. Seda illustreerib joonis 8 – kui rohelises toas asuv
sinine kast liiguks otse portaali sisse, tuleks ta oranžis toas portaalist välja joonisel näidatud
asukohas ning jätkaks liikumist punase noolega näidatud suunas. Tegelikult aga peaks ta
liikumist jätkama sinise noolega näidatud suunas, kuna need portaaliavaused paiknevad
mängumaailmas erinevate nurkade all.

Joonis 8. Portaal, mille avaused asuvad mängumaailmas erinevate nurkade all.
Seega selleks, et objektidel oleks pärast portaali läbimist mitte ainult õige paiknemine ruumis, vaid ka õige liikumissuund, peab pärast teleportimist muutma objekti liikumissuunda
15

nii, et see oleks teise portaaliavause suhtes sama, mis ta enne oli esimese portaaliavause
suhtes.

2.3 Piirangud portaalide kasutamisel
Ruumiulatuses virtuaalreaalsus seab portaalide kasutamisele siiski mõningad piirangud. Arvestama peab sellega, et mängija paiknemine virtuaalruumis on seotud tema paiknemisega
päris mängualal. Kui mängija liigub päris maailmas näiteks mänguala ühte nurka, siis ei saa
ta enam edasi liikuda. See jääb kehtima ka siis, kui selles kohas on mängumaailmas portaal,
mille kaudu pääseb mängija mängumaailma teise ossa. Mängijat võib portaali abil teleportida mängumaailmas ükskõik kuhu, aga samas suunas edasi liikuda mängija ikkagi ei saa.
Seepärast peavad mängumaailmas kõik mängijale ligipääsetavad avatud alad olema mitte
suuremad kui päris mänguala. Nii saab mängija kogu ala ruumiulatuses avastada päris mänguala piiridest välja minemata. Nende alade sisse saabki aga paigutada portaaliavaused,
mille kaudu mängija erinevate alade vahel liikuda saab.
Portaaliavausi ei saa aga mängumaailma disainimisel paigutada suvalistesse kohtadesse.
Portaali kaudu ühendatud ruumides peavad portaaliavaused paiknema samas suhtelises asukohas ruumisiseselt. Kui portaali üks avaus on ühes ruumis näiteks (pealtvaates) vasaku
seina ääres, siis peab ka portaali teine avaus olema teises ruumis (pealtvaates) vasaku seina
ääres. Nii jääb vaba liikumisruum nii enne kui ka pärast portaali läbimist portaaliavausest
(pealtvaates) paremale. Seda illustreerib ülemine rida joonisel 9 – mängija ei liigu kunagi
mänguala piiridest välja. Seevastu ebasobiva portaaliavauste paigutuse korral (joonisel 9
alumine rida) võib juhtuda, et mängija satub päris mänguala piiridest välja. Portaaliavauste
korrektse paigutusega on tagatud, et mängija püsib alati mänguala piirides.
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Joonis 9. Korrektne portaaliavauste paigutus (ülemine rida) ja ebasobiv paigutus (alumine
rida). Läbi rohelisega tähistatud portaali saab mängija liikuda virtuaalsete ruumide 1 ja 2
vahel. Portaali kummagi avause juurest saab mängija virtuaalruumis liikuda punase noolega
tähistatud trajektoori mööda ning vastav trajektoor on märgitud ka päris mängualal.
Niisugused on lahendused, millega saab mängumaailmas simuleerida mitte-eukleidilist
ruumi. Töö jätkub kirjeldusega, kuidas neid lahendusi praktiliselt teostati.
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3. VR-mängu realisatsioon
Väljapakutud süsteemi reaalseks rakendamiseks arendati välja VR-mäng, mis seda kasutab.
Mäng on leitav lisast I. Peatükk 3.1 kirjeldab tehnoloogiaid, mida mängu arendamiseks kasutati, peatükk 3.2 tutvustab üldist mängu olemust, peatükis 3.3 kirjeldatakse, kuidas sai
mängus rakendatud eelpoolkirjeldatud portaalide süsteem, peatükis 3.4 on välja toodud idee
poolest huvitavaimad mängumõistatused ning peatükis 3.5 kirjeldatakse suuremaid mängu
arendamisel ette tulnud probleeme.

3.1 Kasutatud tehnoloogiad
Videomängu arendamisel on suureks abiks mängumootor. Mängumootorid pakuvad spetsiaalselt videomängude arendamiseks mõeldud keskkonda ja tööriistu, mis oluliselt lihtsustavad arendusprotsessi [11]. Mängumootorid suudavad hoolitseda mängu põhiliste süsteemide eest nagu füüsika simuleerimine, graafika ja sisenditöötlus [11].
Mängu arendamiseks valiti Unity mängumootor [12]. Unity on laia funktsionaalsusega mängumootor, mis võimaldab luua ka VR-mänge ning mida täiustatakse pidevalt [13]. Unity on
ka üks populaarsemaid mängumootoreid ning seetõttu leidub internetis hulgaliselt materjale
ja õpetusi selle kohta. Samuti oli oluliseks põhjuseks Unity valimiseks asjaolu, et töö autor
oli juba varem kõige tuttavam selle mängumootoriga. Alternatiiviks oleks olnud näiteks Unreal Engine [14], mis on silmapaistev muuhulgas oma graafikalise võimekusega ja võimaldab samuti VR-mängude arendamist [15], aga Unreal Engine’iga oli töö autoril kogemust
vähem kui Unityga.

3.2 Mängu olemus
Kuna mitte-eukleidilise ruumi ja portaalide kogemine virtuaalreaalsuses on juba idee poolest uudne ja mõtlemapanev elamus, siis on loomulik valida loodava VR-mängu žanriks
mõistatusmäng. Lisaks on mõistatusmängude puhul tihti kõige olulisemaks komponendiks
mängu põhielement, mille ümber on mõistatused koostatud – kui see töötab mängu tuumana
hästi, siis on mäng juba suure tõenäosusega põnev. Paljude teiste videomängužanrite puhul
on hädavajalikud ka näiteks sujuvad animatsioonid, hea graafika või hästi koostatud narratiiv, mis eeldavad sageli ka suurt arendusmeeskonda.
Mõistatusmängu keskseks elemendiks valitigi ülalmainitud portaalid, mille abil luuakse
mitte-eukleidiline mänguruum. Mängu mängija ülesanne mängus on mängumaailma avas18

tada ja üritada aina edasi pääseda. Selleks peab mängija lahendama erinevaid mängumaailmas leiduvaid mõistatusi. Mõistatused põhinevadki mitte-eukleidilisel ruumil: selleks, et
neid lahendada, peab mängija uurima mõistatuskeskkonna ruumi ja saama aru, kuidas erineb
see tavalisest ruumist. Seejärel peab mängija kasutama leitud ruumiomadusi ära enda kasuks.
Mängu arendamise seisukohalt on eesmärk kasutada portaale võimalikult loovalt ja innovatiivselt, et luua mitte-eukleidilisi mängukeskkondi, milles mängijal oleks huvitav viibida.
Oluline on ka, et loodud mitte-eukleidiline mänguruum oleks märgatavalt suurem kui päris
mänguala, milles mängu mängija päriselus viibib. See võimaldaks praktikas testida, kas
mängu mängijatel tekib tunne, nagu nad saaksid mängusiseselt ringi liikuda suuremal alal,
kui päris mänguala võimaldaks.

3.3 Portaalide teostus
Peatükis 2.3 kirjeldati, et ruumiulatuses VR-mängus portaale kasutades on vaja mängumaailma disainides paika panna kindlad päris mänguruumist mitte suuremad alad, mille piires mängija saaks liikuda. Need alad saidki mängus paika pandud staatiliste mänguobjektidena, millest igaüks kujutab endast sisuliselt ühe virtuaalse ruumiala, kus mängija saab liikuda, keskpunkti (edaspidi ruumikeskmed). Nendel ruumikeskmetel endal pole funktsionaalsust, aga nende külge saab panna teisi objekte, mis kuuluvad vastava virtuaalse ruumiala
juurde. Muuhulgas on need kasulikud ka mängija teleportimiseks erinevate ruumide vahel.
Mängija asukoht mängumaailmas on esindatud mänguala objektiga (vt joonist 10): mängija
pea ja käed paiknevad selle sees samadel asukohtadel nagu VR peaseade ja mängupuldid
päris mänguala sees. Seega piisab vaid mänguala objekti ümberpaigutamisest teise virtuaalse ruumikeskme külge, et teleportida mängija teise ruumi ja säilitada seejuures tema
paiknemine ruumikeskmete suhtes (vt ka teooria peatükis esinenud joonist 9).
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Joonis 10. Mängija asukoht mängumaailmas on esindatud virtuaalse mänguala objektiga
(oranž ala), mida saab mängumaailmas ringi liigutada.
Kuna kõik mängumaailmas olevad portaalid peaksid töötama samamoodi ja koosnema samadest komponentidest, siis valmistati portaaliavause valmisobjekt (ingl prefab) (vt joonis
11), mida saab mugavalt paljundada ja mänguruumi eri kohtadesse paigutada. Valmisobjekt
sai tehtud ainult ühest portaaliavausest eraldi, mitte kogu portaalist (mõlemast avausest)
seetõttu, et portaali avaused võivad üksteisest paikneda ükskõik kui kaugel ja neid ei oleks
seepärast sobilik käsitleda ühe tervikuna.

Joonis 11. Portaaliavause valmisobjekt. Komponente ja nende nimesid on näha vasakul paneelil.
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Nagu kirjeldati peatükis 2.1, sobib portaaliavauseks tasapind, kuhu peale kuvada stereoskoopilist pilti teisest ruumist. Kuna stereoskoopilist pilti peab kumbki silm nägema veidi
erinevalt, siis pandi portaaliavause valmisobjekti ühe asemel kaks tasapinda, millest üks on
nähtav vaid vasakule silmale ja teine ainult paremale silmale (joonisel 11 RenderPlaneLeftEye ja RenderPlaneRightEye).
Lisaks tasapinnale on portaaliavausel veel vaja kahte virtuaalset kaamerat, mis asuksid portaalitaguses ruumis ja renderdaksid sellest pilte, kummagi silma jaoks üks kaamera. Selleks
ongi ka valmisobjekti sees kaks virtuaalset kaamerat (joonisel 11 CameraLeftEye ja CameraRightEye). Portaaliavause tasapindadele saab lisada materjali, mille peale renderdatakse
kaamera pilti. Ainult vasakule silmale nähtava tasapinna peale saabki lisada vasaku silma
materjali ja ainult paremale silmale nähtava tasapinna peale parema silma materjali. Veel
on valmisobjekti sees nähtamatu tasapind, mis tuvastab kokkupuuteid teiste mänguobjektidega (joonisel 11 ColliderPlane).
Peatükis 2.1 kirjeldati, et virtuaalsete kaamerate renderdatud pilti ei saa otse panna portaaliavauste tasapindade peale, vaid sellest tuleb veel välja lõigata täpselt see osa, mis läbi
portaali mängijale paistab. Selleks loodi portaaliavauste tasapindade materjali jaoks spetsiaalne varjutaja3 (ingl shader). Varjutaja arvutab iga piksli renderdamisel välja selle piksli
asukoha ekraanil ja kuvab selle piksli väärtuseks sama väärtust, mis on virtuaalse kaamera
renderdatud pildil selles samas asukohas. Selle tulemusena kuvataksegi kogu renderdatud
pildist ainult mängijale nähtav osa (vt joonist 6).
Kaamerate ja kokkupuuteid tuvastava tasapinna küljes on lisaks skriptid, mis hoolitsevad
nende funktsionaalsuse eest. Unity mängumootoris kasutatakse programmeerimiskeelt C#,
seetõttu on skriptid selles keeles. Kaamera skripti ülesanne on tagada kaamera õige paiknemine ruumis – kaamera peab alati paiknema oma ruumis samas asukohas nagu mängija oma
ruumis. Seega on kaamera skriptil esiteks vaja viidet mängija silmale, mida ta peab jälgima,
ning ka viiteid mängija ruumile ja enda ruumile. Neid andmeid kasutades saab skript reaalajas iga kaadri vältel välja arvutada positsiooni, kus kaamera peaks paiknema, ning kaamera
ka sellele positsioonile liigutada (vt joonist 12).

3

Varjutaja - koodiprogramm, mis käivitatakse graafikakaardis ja on tavaliselt kindla ülesandega graafika stan-

dardses töövoos [18]
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Joonis 12. Kaamera skripti põhiline osa, mis liigutab kaamera õigele positsioonile.
Kokkupuuteid tuvastava pinna küljes olev skript vastutab selle eest, et kokkupuutel portaaliga teleporditakse mängija korrektselt teise ruumi. Seega on sellel skriptil vaja viiteid mänguala objektile ja sellele ruumikeskmele, kuhu mängijat teleportida. Neid kasutades saab
lihtsalt panna mänguala objekti uue ruumikeskme külge, teleportides nii mängija teise ruumi
ja säilitades mängija paiknemise ruumisiseselt (vt joonist 13).

Joonis 13. Kokkupuutepinna skripti osa, mis telepordib mängija portaalitagusesse ruumi.
Eelnevalt kontrollib skript ka, kas mängija ikka asub portaaliavause ees, mitte taga.
Teiste mänguobjektide liikumise võimaldamiseks läbi portaalide ei saa kasutada samamoodi
ruumikeskmeid. See on tingitud sellest, et mänguobjektid võivad liikuda mängumaailmas
vabamalt kui mängija ning neid ei saa seetõttu ühe konkreetse ruumikeskme külge panna.
Siiski saab kasutada ruumikeskmeid objekti oleku ülekandmiseks ühest ruumist teise. Portaali skript arvutab kõigepealt välja portaali sisenenud objekti relatiivse oleku selle ruumikeskme suhtes: relatiivse positsiooni, pöördasendi ja liikumisvektori. Seejärel arvutatakse
välja sama suhteline olek sihtruumi suhtes ning antakse see objektile (vt joonist 14). Selle
tulemusel teleporditaksegi objekt portaalitagusesse ruumi ning sel on pärast teleportimist
õige positsioon ja liikumissuund.
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Joonis 14. Kokkupuutetasapinna skripti osa, mis telepordib portaaliavausega kokkupuutunud objekti portaalitagusesse ruumi ja annab sellele õige liikumissuuna.
Niisuguste omadustega sai tehtud portaaliavause valmisobjekt. Mängumaailma loomisel
saab seda järjest paljundada ja tasapindade mõõtmeid muuta, et luua erinevate suurustega
portaaliavausi. Portaaliavaustele on vaja anda vaid õiged viited mänguala objektile ja vastavatele ruumikeskmetele.

3.4 Mängumõistatused
Nagu öeldud, on mängumõistatuste põhielemendiks portaalid ja nende abil eri alade vahel
liikumine. Selleks, et mängu mängija jaoks huvitavaks teha, on proovitud portaale kasutada
võimalikult erinevates oludes ja erinevatel viisidel. Kokku on loodud mängus 12 erinevat
portaali ja 5 suuremat mõistatust, kusjuures mõni mõistatus koosneb omakorda mitmest alamülesandest. Järgnevalt kirjeldatakse kõige efektsemaid mõistatusi loodud mängus.
3.4.1 Horisontaalselt liikudes üles
Selles mängu osas viibib mängija platvormi peal kuristiku kohal. Platvormi äärest kaugemale minnes satub ta läbi portaali rõdule, mis asub eelmainitud platvormi kohal ning millel
seistes näeb mängija enda all sama platvormi, kus ta enne oli (vt joonis 15). Kuna portaalid
on siin terve seina laiused, siis ideaalis ei pruugi mängija aru saadagi, et ta liikus läbi portaali. See tekitab huvitava efekti, mis päris maailmas võimalik ei oleks – mängija kõnnib
horisontaalsel tasapinnal, aga satub kõrgemale, kui ta enne oli.
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Joonis 15. Mängumõistatus, kus mängija viibib platvormil, mis on portaali abil ühendatud
platvormi kohal oleva rõduga. Portaaliavauste tasapinnad on joonisel valged, kuid mängu
alustades hakatakse nende peale renderdama pilti portaalitagusest ruumist. Oranžid nooled
illustreerivad liikumist alumiselt platvormilt läbi portaali ülemisele rõdule.
Selleks et avada ust, mille kaudu edasi liikuda, peab mängija liigutama pruunid vertikaalsed
vardad õigesse positsiooni, et nad annaksid ukse lukule signaali. Kuna varraste signaali andvad osad on näha ainult allpool olevalt platvormilt, aga vardaid saab liigutada ainult ülemisel
rõdul seistes, siis ei ole vardaid liigutades otse näha, mis on varraste õige positsioon. Seetõttu peab mängija esiteks enda ümbrust jälgides aru saama, et tema liikumisala üks osa on
teise osa kohal, kuigi kogu liikumisala tundub olevat horisontaalne tasapind. Seda teadmist
ära kasutades on võimalik varraste liigutamise ajal vaadata hoopis selja taha ja näha läbi
portaali varraste signaali andvaid osasid ning niiviisi vardad õigesse positsiooni liigutada.
3.4.2 720-kraadine silinder-ruum
Siin satub mängija ruumi, mille keskel on sammas, mille ümber saab liikuda. Kui aga ümber
samba ühte pidi liikuma hakata, ei jõua alguspunkti tagasi mitte ühe täistiiruga, vaid selleks
on vaja kõndida kaks täistiiru ümber samba. Niisugune efekt on saavutatud kolme portaaliga, läbi mille saab mängija tegelikult liikuda kolme erineva ruumiosa vahel (vt joonis 16).
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Joonis 16. Mänguala, kus saab ümber keskse samba liikuda 720 kraadi ulatuses. Ülemises
reas on kolm portaalidega ühendatud ruumi ja alumises reas neile vastavad pealtvaates plaanid. Numbritega on tähistatud portaaliavaused, kusjuures ühe ja sama portaali mõlemad
avaused on sama värvi. Valge ala on mängijale ligipääsetav, kuid hall ala mitte. Numbrid
on illustratiivsed, mängus neid ei ole.
Jooniselt 16 võib näha, et siniselt tähistatud portaal (nr 2) ühendab joonisel ruumiosasid A
ja B, punaselt tähistatud portaal (nr 3) ühendab ruumiosasid A ja C ning roheliselt tähistatud
portaal (nr 4) ühendab ruumiosasid B ja C. Lilla portaali (nr 1) kaudu saab mängija sellesse
mõistatusalasse siseneda ja oranži portaali (nr 5) kaudu sellest alast väljuda. Jooniselt võib
näha, et ruumiosas A saab liikuda ümber keskse samba 180 kraadi ulatuses ja ruumiosades
B ja C mõlemas 270 kraadi ulatuses – kokku teebki see 720 kraadi ehk kaks täistiiru. Lisaks
portaalidele on selles mõistatusalas ka tavalisi uksi ja võtmeid, mis neid avavad.
Sellest mõistatusalast edasi pääsemiseks peab mängija ümber samba erinevates suundades
liikuma, võtmeid leidma ja nende abil tavalisi uksi avama, et lõpuks portaali nr 5 kaudu
sellest alast edasi pääseda. Keeruliseks teeb selle mõistatusala seesama asjaolu, et päriselus
ei saa niisugust ruumi eksisteerida ja seetõttu on mängijal raske intuitiivselt mõista, kuidas
erinevad uksed üksteise ja ruumi suhtes paiknevad ning kummas suunas tuleks ümber samba
liikuda, et soovitud sihtkohta jõuda.
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3.4.3 Kahandav tuba
Esmapilgul tundub see ruum tavaline tuba erinevate mööbliesemetega: laud, toolid, kapid
(vt joonis 17). Suuremasse kappi (joonisel 17 tähistatud tähega A) sisenedes satub mängija
aga tühja ruumi, mis on suurem, kui kapi sisemusse ära mahtuda võiks. Selle ruumi ühe
seinaosa sees on ka väikesed praod, läbi mille võib näha sedasama tuba, kust kappi siseneti
(vt joonis 18).

Joonis 17. Kahandav tuba pealtvaates. Kapi A sees on portaal, mille kaudu saab näiliselt
seina B tagusesse ruumi.
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Joonis 18. Seina sees olev auk, kuhu saab läbi toas asuva kapi ja mis asub joonisel 17 tähega
B tähistatud seina osa taga.
Selle mõistatuse lahendamiseks tuleb lahti teha seina küljes oleva kapi (joonisel 17 tähistatud tähega C) ukse lukk. Selleks on olemas võti, mis on aga liiga suur, et luku sisse mahtuda.
Mängija peab kõigepealt mõistma, et kapisisene ruum on samaaegselt ka toa seinaosa B taga
ning kui seinaosasse B teha auk, siis pääseks kapitagusest ruumist otse toa seina ääres oleva
laua peale. Lähemal vaatlusel on ka näha, et seina osas B on juba praod sees. Mängijal piisab
vaid toast üles leida haamer ja selle abil lüüa auk seinaosa B sisse. Seejärel pääseb mängija
kapitagusest ruumist edasi sellesama toa laua peale.
Läbi kapi laua peale minnes on mängija aga näiliselt kahandatud – laua peal ühest laua äärest
teiseni kõndimiseks tuleb teha 5-6 sammu. Sellest asjaolust võib mängija tuletada, et minnes
läbi kapi A laua peale, ei kahane mitte ainult mängija ise, vaid ka kõik ülejäänud objektid.
Seega saab mängija läbi kapi laua peale minnes võtta võtme kaasa, jätta see laua peale ning
ise ilma võtmeta läbi kapi tuppa tagasi minna. Seejärel on võti laua peal, kuhu mängija selle
jättis, aga kahandatud kujul. Seetõttu on võti nüüd paraja suurusega, et mahtuda kapi C luku
sisse ja kapp avada. Kapi sees on kast, mille sees omakorda on portaaliavaus, mille kaudu
saab mängija edasi järgmisesse ruumi.
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Mängija tajutav kahandav efekt on tegelikult saavutatud portaaliga, mille üks avaus on kapi
A sees ja teine avaus hoopis teises ruumis. See teine ruum on esimese täpne koopia, aga
suurendatud versioonis. Seepärast tundubki mängijale selles ruumis, et ta ise on väiksem.
Selleks, et mõlemas toas oleksid ka liikuvad objektid samades kohtades, on kõik liikuvad
objektid nendes tubades dubleeritud – väiksem objekt, mis asub väiksemas toas, ja selle
suurem koopia, mis asub suuremas toas. Kui mängija liigutab ühte neist seotud objektidest,
liigub teine automaatselt samamoodi teises toas.
Niisugused on mõned mõistatused, mida mängija peab lahendama. Mõistatusi on veel, kuid
siin on välja toodud neist vaid kõige efektsemad.

3.5 Arendusel ette tulnud probleemid
VR-mängu arendamisel tuli ette ka erinevaid probleeme. Esiteks tekkis probleem mängu
jõudlusega. Mängu lõppversioonis on 12 erinevat portaali ehk 24 portaaliavaust ning iga
portaaliavause pinnale on vaja renderdada eraldi stereoskoopilist pilti. Nagu kirjeldatud peatükis 3.3, on stereoskoopilise pildi saamiseks vaja eraldi kahte virtuaalset kaamerat. See teeb
kokku juba 48 erinevat virtuaalset kaamerat, mis kõik renderdavad eraldi pilte. Kui mängumaailma ehitamisel oli loodud alles umbes 4 portaali ehk 8 portaaliavaust, oli juba märgata,
et mängu kaadrisagedus langes nii madalale, et häiris oluliselt mängukogemust.
Selle probleemi lahendamiseks optimeeriti mängus portaalide renderdamist. Kuna mängumaailm on suur, siis ei näe mängija korraga kõiki portaaliavausi, vaid ainult neid, mis on
temaga samas ruumis. Seetõttu anti igale portaaliavausele parameeter, millega saab seadistada, mis ruumi(de)s peaks mängija parasjagu viibima, et see portaaliavaus oleks aktiivne.
Kui mängija liigub mõnda teise ruumi, siis deaktiveeritakse portaaliavausele renderdavad
virtuaalsed kaamerad. Mängijale on keskmiselt nähtavad kaks portaaliavaust: üks, mille
kaudu ruumi siseneda, ja teine, mille kaudu ruumist väljuda. Niisuguse süsteemiga saab
seega hoida igal hetkel aktiivsete portaaliavauste arvu piisavalt madalal.
Portaaliavauste pinnale pildi renderdamisega oli seotud ka teine ette tulnud probleem. Nimelt oli portaaliavauste pinnal näidatav pilt kahe silma vahel märgatavalt nihkes: vasaku
silma jaoks oli pilt liiga paremal ja parema silma jaoks liiga vasakul. Erinevus oli nii suur,
et muutis portaaliavauste tasapindade vaatamise väga ebameeldivaks. Probleemi põhjust otsides selgus, et selle põhjustas alampeatükis 3.3 kirjeldatud varjutaja, mida kasutatakse virtuaalse portaalikaamera renderdatud pildist õige osa välja lõikamiseks. Kaadri renderdami28

seks kasutavad kaamerad Unitys erinevaid maatrikseid (mudeli, vaate ja projektsiooni maatriks) [16], ning stereoskoopilt pilti renderdades on nende maatriksite väärtused veidi nihkes,
kuna vasak silm on tegelikult kaamera objektist veidi vasakul ja parem silm veidi paremal.
See sama nihe tuleb sisse ka piksli asukoha arvutamisel ekraanil: vasaku silma pildi renderdamisel arvutatakse pikslite asukoht liiga paremale ja parema silma pildi renderdamisel liiga
vasakule.
Selle probleemi lahendamiseks tehti varjutajasse täiendus, mille tõttu nihutatakse pilt horisontaalselt tagasi paika. Nihutamise suund sõltub silmast, mille jaoks pilti renderdatakse:
kui tegu on vasaku silmaga, nihutatakse pilti vasakule, ja kui parema silmaga, siis paremale.
Proovimise teel leiti sobiv funktsioon, millega arvutada, kui palju täpselt pilti nihutada tuleks.
Nii valmis VR-mäng, mis simuleerib mitte-eukleidilist ruumi. Töö jätkub valminud mängu
testimise kirjeldusega.
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4. Testimine
Selleks, et näha, kuidas hindavad valminud mängu mängimiskogemust erinevad inimesed,
korraldati mängu testimine. Alampeatükk 4.1 kirjeldab, kuidas testimine läbi viidi, ning
alampeatükis 4.2 on kirjeldatud küsimusi, mis testijate käest küsiti, ja testijate vastuseid
neile.

4.1 Testimismetoodika
Testimine toimus Tartu Ülikooli Delta õppehoones Arvutigraafika ja Virtuaalreaalsuse Laboris. Testijad kasutasid mängimiseks HTC Vive Pro peaseadet (vt joonis 19). Testimiseks
korraldati mitu testsessiooni, kus kokku osales 6 testijat.

Joonis 19. HTC Vive Pro peaseade.
Testijatele anti enne mängu alustamist vaid juhtnöörid, et mängus peaksid nad avastama
ümbritsevat keskkonda ja üritama järjest edasi pääseda. Selgitati ka mängu mängimiseks
kasutatavaid mängupuldi nuppe. Seejärel sai iga testija algusest lõpuni mängu läbi mängida.
Pärast mängu lõpetamist küsiti testijate käest küsimusi mängukogemuse kohta.

4.2 Küsimustik testijatele
Testijate käest küsitud küsimused olid valminud VR-mängu eri aspektide kohta. Kõikidele
küsimustele, välja arvatud viimased kaks, sai vastata 5 palli skaalal, kus 1 tähendas kõige
madalamat ja 5 kõige kõrgemat hinnangut.
Esiteks küsiti testijatelt, kuidas nad hindavad VR-mängu haaratuse- või kohalolekutunnet.
Keskmiseks hinnanguks anti 3,67 punkti viiest (siin ja edaspidi ümardatud kahe komakohani), standardhälbega (ingl standard deviation, SD) 0,52. Probleemidena, mis hinnangut
alla viisid, mainiti tehnilisi vigu mängus, näiteks objektid haihtusid kohati ära ja mängus oli
võimalik liikuda läbi seinte.
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Testijatelt küsiti hinnangut üldiselt mänguruumis ringi liikumise kogemusele. Sellele anti
keskmiseks hinnanguks 4.33 palli viiest, standardhälbega 0,47. Liikumise kohta kommenteeriti jällegi asjaolu, et mängus sai seintest läbi kõndida ja ka pea seina sisse pannes vaadata
läbi seina teisele poole.
Testijatelt küsiti hinnangut mängumaailma ruumi arusaadavuse ja huvitavuse kohta (vt joonist 20). Nendele aspektidele anti keskmised hinnangud vastavalt 4 palli viiest (SD 0,58) ja
4.66 palli viiest (SD 0,47). Nagu kirjeldati peatükis 3.4, on mängus väga keerulisi ruume,
seega on tähelepanuväärne, et testijad hindasid ruumi arusaadavust nii kõrgeks. Mängumaailma ruumi kohta kommenteeriti, et ruum oli põnev ja oli rakendatud lahedaid ideid
ruumi loomisel. Näiteks meeldis testijatele peatükis 3.4.3 kirjeldatud kahandav tuba.

Joonis 20. Testijate hinnang mänguruumi arusaadavusele.
Peatükis 2 kirjeldati portaalide abil mitte-eukleidilise ruumi simuleerimise teooriat ja peatükis 3.3 kirjeldati, kuidas portaale VR-mängus realiseeriti. Küsimustikus küsiti testijatelt,
kuidas nad hindaksid portaalide sujuvust. Vastajate keskmine hinnang oli 3,33 palli viiest
(SD 0,47). Portaalide puhul toodi probleemidena välja esiteks seda, et portaali tasapinnad
veidi virvendasid ja eristusid ülejäänud keskkonnast. Veel mainiti, et objekte läbi portaalide
liigutades kadusid objektid mõnikord ära või sattusid ootamatutesse kohtadesse.
Testijatelt küsiti, kui hästi tajusid nad mängu mängimise ajal oma asukohta päris ruumis (vt
joonist 21). Seda aspekti hindasid eri testijad väga erinevalt: igale võimalikule hinnangule
leidus vähemalt üks testija. Keskmine hinnang ruumitajule oli 3 palli viiest ja standardhälve
1,29. Hinnangute varieeruvust võib seletada asjaolu, et testijad võisid kuulda samas ruumis
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viibivate teiste inimeste juttu, mõned testijad rohkem, mõned vähem. Päris ruumis kuuldavad helid võisid aidata testijatel säilitada ruumitaju päris ruumis.

Joonis 21. Testijate hinnang päris ruumi tajule.
Viimase numbrilise skaalaga küsimusena sai küsitud üldise hinnangu kohta kogemusele.
Keskmine vastus oli 4,83 (SD 0,37) ja kõik testijad vastasid, et neile elamus meeldis. Kommenteeriti, et mäng oli põnev ja uudne kogemus ning et vaja oleks veel vaid veidi tehnilist
viimistlemist.
Lisaks paluti testijatel joonistada mängumaailma ruumist pealtvaates plaan või kaart (joonisel 22 on näha mõned joonistatud kaartidest, kõiki kaarte saab näha lisas II). Igapäevaelus
puutuvad inimesed kokku kaartidega tavapärastest eukleidiliste geomeetriatega aladest,
seega on huvitav näha, kuidas kujutaksid nad kaardil mitte-eukleidilisi alasid. Enamustel
joonistel oli mitte-eukleidilisi ruume kujutatud kõige lähedasemal võimalikul moel eukleidilistena. Näiteks peatükis 3.4.2 kirjeldatud tuba, kus sai ümber samba liikuda 720 kraadi
ulatuses, kujutati kaardil enamasti lihtsalt tavalise nelinurkse toana, mille keskel on sammas
(vt joonist 16). See on ka oodatav, kuna mitte-eukleidilise ala kujutamine kahemõõtmelise
kaardi peal on sisuliselt võimatu.
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Joonis 22. Kahe testija joonistatud kaardid mänguruumist.
Koos mänguruumist kaardi joonistamisega küsiti testijatelt ka, kui suurel alal nad mängu
sees hinnanguliselt ringi liikuda said (vt joonist 23). Keskmine vastus sellele küsimusele oli
29,5 ruutmeetrit.

Joonis 23. Testijate hinnang mänguruumi pindalale.
Testimine andis valminud VR-mängu kohta olulist informatsiooni. Töö jätkub aruteluga
testimistulemuste ja valminud mängu kohta.
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5. Arutelu
Testimisküsitluse vastused näitasid, et üldine tagasiside elamusele oli positiivne – testijatele
elamus meeldis ja nende arvates oli see põnev ja uudne kogemus. Mängu arendamisel oli
eesmärk luua virtuaalruum, kus mängijad saaksid liikuda suuremal alal, kui päris maailma
mänguruum võimaldaks. Nagu näha testijate hinnangust mänguruumis liikumisele, haaratusele ning mänguruumi huvitavusele, siis seda eesmärki mäng ka täidab. Paljudel testijatel
vähenes märgatavalt päris ruumi taju, mis näitab, et mängumaailma ruum oli küllaltki erinev
päris mänguruumist. Samas ei tundunud mängumaailma ruum testijatele ka liialt keeruline
ega nii segadusse ajav, et halvendaks mängukogemust, arvestades hinnangut mänguruumi
arusaadavusele.
Testijad hindasid mängumaailma ruumi pindalaks keskmiselt 29,5 ruutmeetrit. Kui kõikide
mängijale kättesaadavate alade pindalad kokku liita, oleks tegelik vastus ligikaudu 90 ruutmeetrit. Mängumaailmas on aga ka alasid, mis ongi mõeldud mängijale tunduma ühe ja
sama alana, näiteks peatükis 3.4.3 kirjeldatud kahandav tuba, mis koosneb tegelikult kahest
erinevast ruumist. Kui niisuguseid alasid mitte topelt arvestada, oleks kogupindala veidi
väiksem, kuid siiski umbes 80 ruutmeetrit, mis on üle 2,5 korra suurem kui testijate poolt
pakutud pindala. See on seletatav, arvestades, et hinnang pindala kohta anti põhinedes joonistatud kaardil. Kuna kaardil joonistati mitte-eukleidilised alad tavaliste aladena, siis tundub ka nende joonistatud alade pindala joonisel väiksem, kui see tegelikult on.
Testijad hindasid mängumaailma pindala küll oluliselt väiksemaks, kui see tegelikult oli,
kuid päris mänguala, kus testijad liikuda said, pindala oli ainult 9 ruutmeetrit (3m x 3m).
See tähendab, et testijatele tundus, et nad said mängus liikuda umbes 3 korda suuremal alal,
kui päris mänguruum oleks võimaldanud. Mängu arendamisel oligi eesmärk lahendada piiratud mänguruumi probleem ja seetõttu võib selle lugeda täidetuks.
Valminud mänguga esines siiski ka märgatavaid probleeme. Kõige rohkem segasid testijaid
mängu tehnilised vead nagu objektide haihtumine ja vigane füüsika. Probleeme oli ka
mängu põhielemendi, portaalidega – portaaliavaustest nähtav pilt väreles, ei olnud nii sujuv,
et sulanduks ümbritsevasse keskkonda, ning kohati ei toiminud ka objektide liigutamine läbi
portaalide. Seega on mängu juures mitmeid aspekte, mida tulevikus parandada ja viimistleda.
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Mängu juures on ka ruumi muude edasiarenduste jaoks. Esiteks ei ole praegusel kujul mängus peaaegu üldse helisid, kuna see ei olnud mängu põhielemendi, portaalide, jaoks prioriteetne. Helide lisamine mängu kindlasti suurendaks mängija kohalolekutunnet mängus,
kuna siis saaks mängija ka oma kuulmismeele abil VR-keskkonda tajuda. Mängukeskkonda
saaks muuta ka oluliselt detailsemaks ja realistlikumaks, kui lisada mängumaailma juurde
erinevaid objekte, mida mängija saaks kätte võtta ja ringi liigutada. Näiteks peatükis 3.4.3
kirjeldatud kahandavasse tuppa võiks paigutada mööblit ja tavalisi toas leiduvaid esemeid.
Lisaks teeksid mängu realistlikumaks detailsemad mudelid objektidest ja ka loomulikuma
kujuga seinad ja muud pinnad, mis praegusel kujul on üldiselt ebarealistlikult tasased ja
sirged.
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Kokkuvõte
Töö eesmärk oli simuleerida virtuaalreaalsuses mitte-eukleidilist ruumi, et luua virtuaalkeskkond, kus saaks ruumiulatuses ringi liikuda suuremal alal, kui päris maailma mänguala
suurus võimaldaks.
Esmalt uuriti alternatiivseid lahendusi, kuidas ruumiulatuses VR-s avastada suuri mänguruume. Käsitleti ümberorienteerimist, ümbersuunatud kõndimist ja muutuvat virtuaalruumi
ning leiti, et kõigil neil on omad vead.
Seejärel kirjeldati teoorias, kuidas VR-s mitte-eukleidilist ruumi simuleerida. Varasematele
katsetele tuginedes otsustati, et seda on mõistlik teha portaalide abil. Kirjeldati süsteemi,
kuidas mängumaailma luua portaalid, mille avaused telepordivad mängijat ja teisi mänguobjekte ühe portaaliavause juurest teise juurde.
Töö tulemusena arendati valmis VR-mäng, mis niisugust portaalide süsteemi kasutab. Arendamiseks kasutati Unity mängumootorit. Mängu žanriks valiti mõistatusmäng ja mängu põhielemendiks saidki eelpoolmainitud portaalid, mille abil loodi mängu mängijale võimalikult huvitav keskkond.
Selgitati portaalide teostust VR-mängus ning kirjeldati erinevaid mänguobjekte ja skripte,
mis vajalikku funktsionaalsust täidavad. Tutvustati ka kolme kõige huvitavamat mängumõistatust: kuidas need loodi ja kuidas saab mängija neid lahendada.
Selleks, et näha, kuidas hindavad valminud VR-mängu mängimise kogemust erinevad inimesed, korraldati mängu testimine. Selleks leiti 6 inimest, kes mängisid kõigepealt mängu
läbi ja vastasid seejärel küsimustikule mängukogemuse kohta. Testijate tagasiside mängule
oli üldiselt positiivne: nad hindasid kõrgelt nii mängu kaasahaaravust, mänguruumis liikumise kogemust kui ka mängumaailma ruumi huvitavust. Probleemidena toodi välja erinevad
tehnilised vead mängus: portaaliavauste tasapinnad värelesid, mänguobjektid kohati haihtusid, võimalik oli vaadata ja liikuda läbi seinte. Seega on mängu juures aspekte, mida parandada ja viimistleda, ning ka ruumi edasiarenduste jaoks. Mängu põhieesmärk sai aga täidetud, sest mängijatele tõepoolest tundus, et nad said mängus sees ringi liikuda ligikaudu 3
korda suuremal alal, kui päris maailma mänguruum võimaldas.
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Lisad
I.

Mäng

Tööga on kaasas mängu kompileeritud versioon, mida saab käivitada faili „NonEuclideanVrGame.exe“ abil. Mäng kasutab virtuaalreaalsuse jaoks tarkvara SteamVR, seega on enne
mängu käivitamist vajalik, et ka SteamVR oleks käimas. Ruumiulatuses virtuaalreaalsuse
seadistamiseks tuleb samuti kasutada SteamVR-i.
Mängu lähtekoodi võib näha projekti repositooriumis: https://github.com/HSellis/NonEuclideanVrGame.
Eelistatud VR-peaseade mängu mängimiseks on HTC Vive Pro, seda seadet kasutasid ka
mängu testijad (vt peatükk 4). Mängu on testitud ka Oculus Quest 2 peaseadme peal, kuid
selle seadmega ei pruugi kogemus olla sama hea nagu HTC Vive Pro peaseadmega. Muude
peaseadmete tugesid mängule spetsiaalselt lisatud ei ole.
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II.

Testijate joonistatud kaardid mänguruumist
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