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Op een natuurlijke wijze kunnen samenwerken in een realistische omgeving met twee of 
meerdere personen, die zich niet noodzakelijk op eenzelfde locatie bevinden, is een idee dat 
al ontstaan is voor de eerste computer graphics bestonden. Het virtueel interageren met 
anderen in een omgeving die niet te onderscheiden valt van de echte wereld blijft het 
ultieme doel van Virtual Reality (VR). De realisatie hiervan is echter minder triviaal en 
omvat meer dan het toevoegen van een communicatiekanaal aan alleenstaande, niet- 
genetwerkte VR-applicaties. Genetwerkte Virtuele Omgevingen (GVO's) zijn bijgevolg 
complexe, multidisciplinaire softwaresystemen die aspecten van onder andere graphics, 
animatie, computersimulatie, mens-machine-interactie en netwerktechnologie zo efficiënt 
mogelijk trachten te combineren. 

Deze Techno heeft als doel een overzicht te geven over wat GVO's zijn. We bekijken hoe ze 
ontstaan zijn en welke mogelijkheden ze bieden. We starten met een historisch overzicht en 
bespreken hun evolutie tot de dag van vandaag. Daarna definiëren we de belangrijkste 
concepten in de context van GVO's en beschrijven we welke componenten nodig zijn om 
deze systemen te realiseren. Tot slot geven we een illustratie van mogelijke applicaties. 

2. Geschiedenis  

Doorheen de geschiedenis zijn er tal van namen en definities gebruikt voor systemen die 
samenwerking in een gedeelde virtuele wereld mogelijk maken. Enkele van de meest 
voorkomende zijn: Collaborative Virtual Environments, Distributed Virtual Reality, Shared 
Virtual Worlds, Distributed Interactive Simulation en Computer Supported Cooperative 
Work. De allereerste systemen die als GVO beschouwd kunnen worden en die al in de late 
jaren zeventig verschenen, zijn de Multi-User Dungeons (MUD's). Dit waren volledig 
tekstgebaseerde rollenspelen die zich meestal in een fantasiewereld afspeelden. De gehele 
virtuele wereld, inclusief objecten, spelers en interacties werden in natuurlijke taal 
beschreven. Ze waren vooral erg populair in de academische wereld en waren dan ook vaak 
terug te vinden op de universitaire netwerken. Een voorbeeld van een MUD-scherm is 
weergegeven in Figuur 1.  

Met de opkomst van de pc en de computer graphics begin jaren tachtig evolueerden de 
MUD-interfaces meer en meer van een tekstuele naar een grafische representatie. Sommige 
applicaties gebruikten de grafische mogelijkheden enkel om de tekstuele interface wat te
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Figuur 1: een voorbeeld van een tekstgebaseerde MUD-interface. 

verbeteren, terwijl andere sneller naar een volledige grafische omgeving overgingen. Ook de 
interactietechnieken veranderden. Tekstgebaseerde natuurlijke taal werd als invoer meer en 
meer vervangen door snellere point-and-click-methodes met behulp van de muis. De 
technologie waarmee MUD's gerealiseerd werden, werd langzaamaan ook meer en meer 
voor professionele doeleinden gebruikt, wat leidde tot het ontstaan van tal van zogenaamde 
Computer Supported Cooperative Work (CSCW) applicaties. Dit resulteerde in tal van 
professionele collaboratieve applicaties zoals: group-decisionsystemen om gezamenlijk 
beslissingen te nemen via een computersysteem, collaboratieve editors die gelijktijdige 
samenwerking aan eenzelfde document toelaten, CAD/CAM-applicaties voor 3D-design en 
tal van andere. In diezelfde periode begon ook het Amerikaanse leger, dat al heel wat 
ervaring had met alleenstaande VR-systemen voor simulatie, het nut van genetwerkte 
applicaties in te zien. Het DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) 
lanceerde daarom in 1983 het SIMNET-project, dat als doel had de bestaande militaire 
simulatietoepassingen aan elkaar te koppelen om zo interactie tussen meerdere menselijke 
deelnemers mogelijk te maken. Om interoperabiliteit te garanderen, werd het protocol DIS 
(Distributed Interactive Simulation) ontworpen. DIS werd IEEE-standaard 1278 en wordt 
tot op de dag van vandaag nog in heel wat toepassingen gebruikt.  

Het was pas enkele jaren later dat de onderzoeksgemeenschap de ideeën van SIMNET 
begon toe te passen voor meer professionele toepassingen. In 1991 presenteerde het 
Swedish Institute of Computer Science het eerste niet-militaire GVO-platform: DIVE 
(Distributed Interactive Virtual Environment). In tegenstelling tot SIMNET, dat ontwikkeld 
was voor het gebruik op dedicated netwerken en veelvuldig gebruik maakt van 
broadcasting, was DIVE ontwikkeld met het publieke internet in het achterhoofd. Een 
belangrijk element binnen DIVE was het onderzoek naar het voorstellen van de gebruikers 
in de virtuele wereld. Een dergelijke virtuele representatie van de gebruiker noemt men 
vandaag de dag een avatar. Deze term is in feite afkomstig uit het hindoeïsme, waar hij 
verwijst naar de incarnatie van een god op aarde. Een ander GVO-platform dat in die 
periode ontstond was NPSNET, dat het DIS-protocol over het internet gebruikte. Dit werd 
mogelijk door de DIS-broadcasting te vervangen door multicasting over de Internet 
Multicast Backbone (MBone). NPSNET was bovendien de eerste GVO die Area Of Interest 
Management (AOIM) toepaste. Door een “bubbel” rond de avatar in de virtuele wereld te 
creëren, worden de objecten bepaald die relevant (zichtbaar) zijn voor de gebruiker. Door 
enkel de data van deze objecten door te sturen naar die gebruiker wordt zowel rekenkracht 
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Figuur 2: twee verschillende interfaces op eenzelfde MASSIVE-wereld:                

grafisch met blockie avatars (links) en volledig tekstueel (rechts). 

als bandbreedte uitgespaard. De MASSIVE-omgeving brouwde verder op het AOIM-
concept, met de ontwikkeling van het spatial model of interaction. Dit is een meer granulair 
AOIM-systeem waarbij de data enkel worden uitgewisseld wanneer zowel het bereik van 
het element als de area of interest van de gebruiker elkaar overlappen. Per type element kan 
de gebruiker zijn interessegebied ook aanpassen. MASSIVE richtte zich oorspronkelijk op 
de teleconferencingmarkt, maar groeide uit tot een systeem met veel meer mogelijkheden. 
Bovendien was het een van de eerste systemen dat over internet werkte met Peer-to-Peer 
(P2P) unicast berichten. Tot dan werkten zo goed als alle andere GVO-systemen (zeker deze 
gebaseerd op DIS) met het rechtstreeks broadcasten of multicasten van updates tussen 
gebruikers. Als interface ondersteunde MASSIVE zowel een tekstuele als een grafische en 
een auditieve interface, die op zich ook nog eens gecombineerd konden worden. Hierdoor 
konden gebruikers met verschillende types hardware toch onderling samenwerken. Deze 
problematiek stelt zich vandaag de dag ook weer, door de opkomst van allerhande mobiele 
devices met breedband internetmogelijkheden. Figuur 2 toont de twee visuele interfaces van 
MASSIVE. Andere bekende platformen uit die periode zijn VEOS, VLNET en SPLINE. 

Door de toenemende rekenkracht van pc’s in de jaren negentig en de invoering van 
performante grafische processoren (GPU's) evolueerden de interfaces van VR-applicaties 
van 2D naar 3D. De bloeiende entertainment-industrie was hierbij een stuwende kracht. 
Terwijl binnen de onderzoekswereld de interesse naar nieuwe VR-architecturen en 
mogelijkheden een beetje stilviel, begon het Amerikaanse leger steeds meer samen te 
werken met de zeer snel evoluerende gaming-industrie. Deze begon de mogelijkheden van 
pc’s voor tal van nieuwe types games te gebruiken zoals: first person shooters (FPS), sport- 
en race-simulaties, real-time strategy games, role-playing games (RPG), etc. In 1996 
ontwikkelden US Marine experts MARINE DOOM als tactisch trainingswerktuig. Dit was 
een aangepaste versie van de populaire FPS game DOOM II en is geïllustreerd in Figuur 3. 
Militainment was geboren en zou later nog uitmonden in vele trainings- en rekruteringstools 
waaronder het bekendste America’s Army dat ook vandaag nog gebruikt wordt.  

Niet alleen de grafische weergave van de virtuele werelden evolueerde, ook op het gebied 
van in- en uitvoerapparatuur gebeurde er heel wat. Naast de zogenaamde desktop-VR 
werden er meer immersieve systemen ontwikkeld. Deze laten de gebruiker toe meer te 
worden ondergedompeld in de virtuele omgeving en er op een natuurlijkere manier mee te 
kunnen  interageren.  

Vermits efficiënte datadistributie misschien wel de belangrijkste component is van GVO's, 
heeft ook het internet een belangrijke rol gespeeld in de evolutie. Breedband internettoegang 
in combinatie met toegenomen rekenkracht zorgde ervoor dat GVO-systemen enorm 
verbeterden. Werelden werden groter en realistischer en ondersteunden steeds meer 
gelijktijdige gebruikers, multimedia-inhoud en communicatie. Aan deze evolutie is ook 
vandaag nog steeds geen einde gekomen en entertainment-GVO’s zijn populairder dan ooit. 
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Figuur 3: enkele beelden van Marine Doom, een tactische trainingstool van het 

Amerikaanse leger gebaseerd op het spel DOOM II. 

Denk hierbij aan de Massively Multiplayer Online RPG's (MMORPG's) zoals SecondLife, 
World of Warcraft, EverQuest, There.com en Ultima Online. Dit geldt niet enkel voor de 
gaming-industrie, maar ook voor meer professionele toepassingen. Zo wordt GVO-
technologie vandaag de dag in tal van domeinen gebruikt waaronder: medische simulaties 
en trainingen, vliegtuigsimulatoren, teleconferencing, collaboratieve modellering, virtuele 
klaslokalen, ontmoetingsplaatsen, etc. Enkele belangrijke toepassingen worden besproken in 
sectie 5. 

3. Definitie van een GVO-systeem 

We gebruiken de term GVO omdat die toch iets algemener is dan bijvoorbeeld termen zoals 
collaboratieve of coöperatieve virtuele omgevingen, die meer verwijzen naar het doel van de 
applicatie, namelijk samen werken in een virtuele wereld om een gemeenschappelijk doel te 
bereiken. In 1999 werd de term Networked Virtual Environment of Genetwerkte Virtuele 
Omgeving (GVO) door Singhal en Zyda gedefinieerd als: 

“een softwaresysteem waarin meerdere gebruikers met elkaar kunnen interageren in real-
time, ook al bevinden zij zich op verschillende locaties verspreid over de wereld.” 

Deze algemene definitie beschrijft de belangrijkste kenmerken van een GVO-systeem: real-
time, interactief, meerdere gebruikers en globaal. Om GVO's te onderscheiden van andere 
toepassingen kunnen we stellen dat ze minimum de volgende componenten moeten 
bevatten: 

Gemeenschappelijke ruimtebeleving. Dit geeft de gebruikers het gevoel dat ze zich op 
eenzelfde plaats bevinden. Dit houdt onder meer in dat alle gebruikers dezelfde omgeving 
zien, met dezelfde karakteristieken zoals tijdstip, weer en omgevingsgeluiden. 

Gemeenschappelijke aanwezigheid. Dit wordt gerealiseerd door gebruikers in de virtuele 
wereld en aan elkaar voor te stellen op een grafische manier; de reeds vermelde avatars.  

Gemeenschappelijk tijdsbesef. Door acties van een gebruiker aan andere gebruikers 
gelijktijdig weer te geven, zodat real-time collaboratie mogelijk wordt. 

Ondersteuning voor onderlinge communicatie. Dit kan bijvoorbeeld door middel van 
tekstueel chatten, voice chatting, video en/of gebaren (ook wel gestures genoemd). 

Mogelijkheid om in de virtuele ruimte te delen. Realistische interactie met elkaar moet 
aangevuld worden met interacties met objecten in de virtuele wereld of met de wereld zelf.  

De componenten die nodig zijn om dit alles realiseren, bespreken we in het volgende deel. 
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4. Componenten van een GVO-systeem 

GVO's zijn complexe gedistribueerde systemen die netwerk, grafische en interactieve 
aspecten op een efficiënte manier moeten combineren. Hierbij moet de netwerkcomponent 
ervoor zorgen dat de gedeelde virtuele wereld consistent blijft voor alle gebruikers, rekening 
houdend met netwerkvertragingen, pakketverlies en beperkte bandbreedte. De uitvoer- 
componenten moeten er op hun beurt voor zorgen dat de wereld correct en degelijk 
gepresenteerd wordt naar de gebruiker toe. Dit houdt in dat het lokaal updaten van zowel de 
animatie, de simulatie als het beeld moet gebeuren op een vloeiende manier (25 updates per 
seconde of meer). Op haar beurt vereist real-time interactie dat de veranderingen die een 
gebruiker doorvoert via allerhande invoerapparatuur ook onmiddellijk zichtbaar zijn in de 
wereld. Dit vereist real-time verwerking van gebruikersinvoer, performante simulatie, 
conflictafhandeling en distributie van interacties. Figuur 4 geeft een schematisch overzicht 
van de componenten van een GVO-systeem. Het onderscheid tussen animatie en simulatie 
wordt besproken in sectie 4.1.2. 

Wegens beperkte resources (bandbreedte, CPU en grafische processorkracht) zal de GVO-
ontwikkelaar bij het ontwerpen en implementeren vaak afwegingen moeten maken tussen de 
bovenvermelde aspecten. De keuze of het optimaliseren van één van deze aspecten heeft 
meestal ook een impact op de andere. Bovendien hebben die keuzes een impact op de graad 
van immersiviteit en presence van de gebruiker. Hierbij kan immersiviteit gedefinieerd 
worden als de graad waarmee de virtuele omgeving de gebruiker omringt. Presence heeft 
betrekking op de graad waarmee de gebruiker zich een deel van de virtuele omgeving voelt. 
Presence is afhankelijk van alle aspecten van het GVO-systeem en is kritiek voor het slagen 
of falen van de taken van de gebruiker in de virtuele omgeving. Het is dus rechtstreeks 
afhankelijk van de graad van immersiviteit maar ook van tal van andere factoren waaronder 
reactiviteit, realisme, gevoel van betrokkenheid met de omgeving, etc. Een laatste belangrijk 
begrip is persistentie. Een virtuele wereld wordt persistent genoemd als de wereld en al zijn 
inhoud blijft bestaan wanneer één of zelfs alle spelers de wereld verlaten. 

 Verder in deze sectie bespreken we de verschillende componenten van GVO's in detail.  

INPUT GVO-SYSTEEM OUTPUT 
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Figuur 4: schematisch overzicht van de componenten van een GVO-systeem. 
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4.1. De virtuele werelden 

4.1.1. Objecten in de virtuele wereld 
De basis van een GVO is natuurlijk de virtuele wereld zelf. Deze computergegenereerde 
scène bestaat uit een grafisch model, meestal geïmplementeerd als een gestructureerde 
objectdatabase. In dit model stelt elk object in de database een object voor in de virtuele 
wereld. De 3D-modellen zijn meestal opgebouwd uit polygonen, in het algemeen 
driehoeken omdat grafische hardware geoptimaliseerd is om dit te renderen. Aparte 
modelleringsprogramma’s worden gebruikt om deze 3D-objecten te creëren. Dit kan 
gebeuren op basis van echte data uit de reële wereld door gebruik te maken van vision-
technieken die een 3D-model genereren op basis van foto’s uit verschillende oogpunten 
genomen, 3D-scanners, of touch probes die het model aftasten. De meeste virtuele data 
worden echter nog steeds met de hand gegenereerd met behulp van artistieke tools zoals 3D 
Studio Max, Maya of Blender. Figuur 5 toont een voorbeeld van een dergelijke omgeving. 
Elke tool heeft zijn eigen opslagformaat, maar conversies zijn in het algemeen wel mogelijk. 

De 3D-wereld bestaat dus uit een gestructureerde verzameling van deze objecten. Het 
formaat waarin de wereld is opgeslagen kan nogal variëren. Verscheidene standaardisatie-
pogingen werden ondernomen met de Virtual Reality Modeling Language  (VRML) en haar 
opvolger X3D. VRML 97 is een tekstgebaseerde aanvaarde ISO-standaard1 en biedt de 
mogelijkheid om onder andere 3D-objecten, 2D-objecten, lichten, geanimeerde objecten en 
multimedia-elementen te representeren. X3D is de XML-gebaseerde opvolger met meer 
mogelijkheden en extensies. X3D is eveneens geaccepteerd door de ISO2 en vormt een deel 
van de MPEG4-standaard. In figuur 6 wordt een voorbeeld gegeven van een wereldbol-
object in een 3D-scène in zowel het VRML als het X3D-formaat. 

 
Figuur 5: modelleren van een 3D-model met Blender. 

                                                      
1 ISO/IEC 14772-1:1997 en ISO/IEC 14772-2:2004 
2 ISO/IEC 19775 
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Transform {  
  rotation 0 1 0 3 
   children [ 
     Shape { 
      geometry Sphere { } 
        appearance   Appearance { 
          material {  
            Material 
              { diffuseColor 0 5 1 } 
            texture ImageTexture  
               { url ["earth.png"] }       
   }  }  ]   } 

<Transform rotation='0 1 0 3'> 
  <Shape> 
    <Sphere/> 
    <Appearance> 
      <Material  
          diffuseColor='0 0.5 1'/> 
      <ImageTexture  
          url='"earth.png" /> 
    </Appearance> 
  </Shape> 
</Transform> 

 

Figuur 6: object in een 3D-scène beschreven in VRML (links) en X3D (rechts). 

4.1.2. Animatie en simulatie 
Behalve statische modellen moeten GVO's natuurlijk ook geanimeerde modellen 
ondersteunen. Het is namelijk bekend dat het gebruik van realistische animatie en simulatie 
het gevoel van presence bij de gebruikers sterk verhoogt. Daarom zijn de meeste GVO's dan 
ook uitgerust met een animatie- en simulatiemodule. Hierbij is de animatiemodule 
traditioneel verantwoordelijk voor het vervormen van objecten met het oog op het 
weergeven van een actie (een avatar die wandelt, een vis die rondzwemt,…). De 
simulatiemodule of dynamics generator daarentegen is verantwoordelijk voor de 
bewegingen van objecten onderling en in de omgeving (zwaartekracht, veerkracht, 
botsingen,…). De eerste GVO's waren zeer statisch en hadden weinig of geen animatie of 
simulatie. Ze waren beperkt tot avatars die zich konden verplaatsen. Langzaamaan maakten 
de animatietechnieken die in offline domeinen gebruikt werden, zoals skeletanimatie of 
inverse kinematica, hun intrede. Wat simulatie betreft werden er steeds efficiëntere collision 
detectiontechnieken met bijhorende collision response geïntroduceerd. Naarmate pc’s 
krachtiger werden, kwam er op die manier ook meer en meer fysiek realisme. Op de dag van 
vandaag zijn er tal van animatie- en simulatiepakketten beschikbaar die zeer realistische 
resultaten met zeer veel objecten in real-time aankunnen.  

De grens tussen animatie en simulatie vervaagt echter steeds meer, vermits veel 
animatietechnieken ook gebruik maken van fysieke simulatie. Het bekendste voorbeeld 
hiervan zijn physically based animatietechnieken zoals ragdoll physics. Tegenwoordig is er 
zelfs speciale hardwareondersteuning beschikbaar voor het berekenen van de fysieke 
simulatie. Verwacht wordt dat deze Physics Processing Units (PPU's) in de toekomst zullen 
gecombineerd worden met de grafische kaarten (GPU's). 

4.1.3. Avatars 
Behalve de objecten moeten natuurlijk ook de gebruikers in de virtuele wereld voorgesteld 
worden. Zoals reeds vermeld werd, gebeurt dit in GVO's door middel van avatars. Deze zijn 
dus cruciaal voor de geloofwaardigheid van het systeem, Ze vervullen een hele reeks van 
belangrijke taken. Hiervan zijn de voornaamste het weergeven van volgende aspecten. 

Aanwezigheid. De avatar laat zien of een bepaalde gebruiker zich in de virtuele wereld 
heeft aangemeld of niet. 

Lokalisatie. De avatar toont waar de gebruiker zich in de wereld bevindt. 

Identificatie. De andere gebruikers zien welke gebruiker de avatar voorstelt. 

Acties. De acties die een gebruiker in de virtuele wereld uitvoert. 
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Interesse-focus. Door het hoofd en het lichaam van de avatar correct te oriënteren, kan de 
avatar tonen waar de gebruiker op dat moment naar aan het kijken is. 

Sociale status. Specifieke 3D-karakters kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om 
gebruikers met een specifieke taak of functie herkenbaar te maken. 

Avatars spelen bijgevolg een cruciale rol voor het gevoel van gedeelde presence: het gevoel 
van samen aanwezig te zijn. Avatars zijn net zoals de rest van de 3D-omgevingen 
geëvolueerd. De allereerste avatars bestonden uit bollen met een vector om de richting van 
de focus aan te geven. MASSIVE en DIVE waren iets vooruitstrevender en bevatten avatars 
bestaande uit elementaire geometrische objecten zoals bollen, balken en kubussen. Omdat 
ze er nogal hoekig uitzagen, werden deze dan ook blockies genoemd. Hoewel deze grafisch 
gezien zeer eenvoudig waren, boden ze toch al tal van mogelijkheden met betrekking tot het 
weergeven van de toestand van gebruikers. Langzaamaan evolueerden ze tot meer 
afgewerkte “virtuele mensen” met meer realisme en betere animaties. Vandaag de dag 
bieden vele applicaties en vooral de MMORPG’s de mogelijkheid van volledig aanpasbare 
avatars met tal van keuzes voor type, geslacht, haarkleur, kapsel, kledij, accessoires,… 
hetgeen het verpersoonlijken van avatars nog sterk verbetert. Het verbeteren van avatar-
animatie en de controle over avatars is en blijft een actief onderzoeksonderwerp in de 
academische wereld. De evolutie van avatars is met enkele voorbeelden weergegeven in          
Figuur 7.  

 

 
         Figuur 7: de avatar-evolutie: blockie uit DIVE (links boven), virtuele mensen uit VLNET (links 

beneden), volledig adaptieve avatar uit SecondLife (rechts). 

4.2. Consistentie en netwerkdistributie 
Consistentie binnen GVO's stelt dat de staat waarin de virtuele wereld zich bevindt bij alle 
gebruikers dezelfde moet zijn. Dit houdt onder andere in dat er moet verzekerd worden dat 
alle objecten, inclusief de avatars, zich op eenzelfde positie en oriëntatie bevinden in de 
virtuele wereld. Dit is een van de belangrijkste eigenschappen van een GVO, vermits het 
praktisch onmogelijk is om in real-time samen te werken als aan deze voorwaarde niet 
voldaan is. Bovendien moeten GVO's communicatie tussen de gebruikers ondersteunen en 
wordt er binnen GVO's meer en meer gebruik gemaakt van multimedia streams, zoals audio 
en video. Ook deze moeten simultaan weergegeven worden bij de gebruikers. De 
netwerkcomponent vormt dus de kern van een GVO-systeem. Helaas bestaat het perfecte 
netwerk niet en moet er bij het ontwerpen van GVO's rekening gehouden worden met de 
beperkingen van computernetwerken. We sommen de belangrijkste beperkingen op. 
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Beperkte bandbreedte of transmissiecapaciteit. Dit verhindert oneindige hoeveelheden 
data te distribueren naar alle gebruikers. Bovendien stijgt de benodigde bandbreedte met het 
aantal gebruikers. Dit zorgt ervoor dat er op elk moment moet afgewogen worden welke 
data mogen of kunnen verzonden worden en naar wie. Meer beschikbare bandbreedte biedt 
dan logischerwijs de mogelijkheid om “rijkere” omgevingen te realiseren. 

Vertraging en jitter. Netwerkvertragingen zijn inherent aan netwerken. Fysische 
beperkingen (snelheid van het licht en elektrische signalen) en het routeren en verwerken 
van berichten spelen hierin een rol die nooit helemaal weggewerkt kan worden. Dit 
probleem wordt voor GVO’s nog vergroot door mogelijke variaties in deze vertragingen. 
Dit wordt ook wel jitter genoemd. Behalve voor het realiseren van de consistentie kunnen 
deze twee parameters ook een enorme impact op de reactiviteit van GVO-systemen hebben, 
afhankelijk van hoe en waar de simulatie berekend wordt. Algemeen wordt aangenomen dat 
een vertraging van 200 ms tussen het uitvoeren en het weergeven van het resultaat van een 
interactie zowat het maximum aanvaardbare is. 

Betrouwbaarheid. Netwerken zijn inherent onbetrouwbare media. Buffer overflows en 
interferenties zorgen ervoor dat datapakketten corrupt kunnen worden of zelfs in hun geheel 
verloren gaan. 

Deze problemen kunnen nog extra vergroot worden als gebruikers met verschillende 
netwerken of netwerktypes met verschillende eigenschappen (LAN, internet, draadloos,…) 
tot de GVO toegelaten worden. Sommige netwerktransportprotocollen zoals TCP hebben 
ingebouwde detectie voor dataverlies en vangen dit dan ook zo goed mogelijk op door 
verloren pakketten opnieuw te verzenden. Dit herzenden brengt echter weer grotere 
vertragingen met zich mee en extra bandbreedteverbruik. In sommige gevallen komen de 
herzonden pakketten echter te laat aan om nog zinvol te zijn (bijvoorbeeld audio of video 
streams) en is volledige betrouwbaarheid niet zinvol. Hiervoor zijn protocollen zoals het 
Real-time Transport Protocol (RTP) dan weer uitermate geschikt. Voor andere data zoals 
chatberichten is het echter wel noodzakelijk dat alle berichten overal aankomen en zijn 
vertragingen van minder belang. De keuze van protocollen gebruikt voor het distribueren 
van data in de virtuele omgeving speelt dus een zeer belangrijke rol in het garanderen van 
consistentie. Wegens deze netwerkeigenschappen en de noodzaak van GVO's om 
interactiviteit voor alle gebruikers te voorzien, is het praktisch onmogelijk om perfecte 
consistentie te garanderen. In de rest van deze sectie bespreken we hoe dit in de praktijk 
gebeurt. Eerst bespreken we kort welke netwerkarchitecturen er bestaan voor het 
distribueren van GVO-data. Daarna bekijken we hoe en waar de simulatie van de virtuele 
wereld wordt uitgevoerd en hoe conflicterende interacties opgelost worden. Tot slot 
bekijken we welke technieken er bestaan om de bandbreedte te beperken. 

4.2.1. Netwerkarchitecturen voor consistente simulatie in GVO's 
Om consistente simulatie in GVO's te realiseren, moet er heel wat data gedistribueerd 
worden. Traditioneel zijn er twee architecturen die hiervoor aangewend kunnen worden. 
Een eerste aanpak is gebaseerd op een gecentraliseerd mechanisme en noemt men de 
Client/Server-architectuur (C/S). De tweede aanpak is volledig gedistribueerd en er wordt 
naar verwezen als Peer-to-Peer-architectuur (P2P). Vandaag de dag worden deze twee 
aanpakken ook vaak gecombineerd. In deze hybride architecturen worden de verschillende 
datatypes over de meest efficiënte architectuur gedistribueerd. Een C/S-aanpak kan dan 
bijvoorbeeld gebruikt worden voor administratie, autorisatie en het bewaren van de 
persistentie. De datadistributie van real-time updates kan dan met P2P gebeuren. 

De Client-Server-architectuur. In de beginjaren van GVO's was het vaak te duur om een 
dedicated machine op te zetten voor de ondersteuning van één applicatie. Bovendien waren 
de GVO's meestal beperkt tot een lokaal netwerk met voldoende bandbreedte voor de 
consistentiebewaring. Daarom werd er vaak broadcasting toegepast. Hierbij wordt elke 
update naar alle pc’s op het netwerk gedistribueerd. Dit was erg inefficiënt met betrekking  
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Figuur 8: Client/Server-architectuur (links), peer-to-peer (rechts). 

tot bandbreedteverbruik. Met het oog op schaalbaarheid op het internet was dit dus geen 
optie. Multicasting zou hier een oplossing kunnen bieden. Bij multicasting worden berichten 
enkel naar geïnteresseerde locaties verstuurd. De verdeling van de berichten gebeurt door 
het netwerk zelf. Helaas geniet multicasting tot op de dag van vandaag nog maar zeer 
weinig ondersteuning op het internet en is het dus onmogelijk op grote schaal te gebruiken. 

De C/S-architectuur biedt hierop een antwoord. Hierbij wordt één dedicated machine (de 
server) verantwoordelijk voor de distributie van alle updates naar alle gebruikers (de 
clients). Figuur 8 illustreert deze aanpak. Het grote voordeel van deze architectuur is dat 
gebruikersmachines zich slechts tot één locatie moeten richten voor het verzenden of 
aanvragen van wijzigingen in de wereld. Ze hoeven dus geen informatie bij te houden van 
andere gebruikers. De server daarentegen moet wel op de hoogte zijn van alle gebruikers. 
Interactieaanvragen van elke gebruiker worden door hem verzonden naar alle gebruikers die 
hierover ingelicht moeten worden. Gebruikers worden dus niet belast met het beheren van 
de andere gebruikers en het opzetten van connecties met elke andere gebruiker. Bijgevolg 
zal hun netwerkcomponent relatief eenvoudig zijn. De complexere centrale server kan 
bovendien ook voor andere doeleinden gebruikt worden. Voorbeelden zijn de centrale 
administratie van gebruikers, de persistentie van de wereld en het optimaliseren van de te 
distribueren gegevens. Het grote nadeel van deze aanpak is dat de server een bottleneck en 
single point-of-failure vormt vermits alle dataverkeer via de server passeert. Bovendien 
levert deze architectuur ook een extra vertraging op, vermits elk bericht eerst naar de server 
verstuurd wordt, daar vervolgens verwerkt wordt en pas dan wordt doorgestuurd naar de 
overige gebruikers. Zowel de extra tussenstop als de verwerking van het pakket vergroot de 
vertraging. Als de server om een of andere reden uitvalt of onbereikbaar wordt, wordt ook 
meteen de hele GVO onbruikbaar vermits alle verkeer op dat moment lam ligt. Tot slot, met 
het oog op schaalbaarheid, is de oplossing met één server voor GVO's uiteraard niet 
realistisch. Tal van oplossingen bestaan om dit probleem transparant voor de gebruiker op te 
lossen. Typisch gebeurt dit door delen van de wereld of de gebruikers te distribueren over 
meerdere goed gesynchroniseerde servers.  

De Peer-to-Peer-architectuur (P2P). In tegenstelling tot de C/S-architectuur is er bij de 
P2P-architectuur geen centrale machine aanwezig. Elke gebruiker distribueert zelf de 
updates of interacties die hij uitvoert naar de andere gebruikers van de GVO. Figuur 8 
illustreert deze aanpak. Dit lost enkele problemen van de gecentraliseerde aanpak op, zoals 
het single point-of-failure, de netwerk-bottleneck en de extra vertragingen. Anderzijds 
brengt P2P andere nadelen met zich mee. De client is zelf verantwoordelijk voor het beheer 
van de connecties met andere gebruikers en voor de distributie van updates. Dit is veel 
complexer dan bij een centraal beheerd systeem en legt dus zwaardere eisen op aan de 
clients met betrekking tot rekenkracht en netwerkcapaciteit. Vermits multicasting amper 
ondersteund wordt en broadcasting op het internet onmogelijk is, moet de P2P-client dus 
een unicast connectie opzetten met elke andere gebruiker. De extra kosten voor een server 
moeten bij een P2P-netwerk uiteraard niet gemaakt worden. De keerzijde is dat er geen 
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centrale opslagplaats voor bestanden en applicaties is. Dit vormt een probleem voor het 
garanderen van de persistentie. De implementatie van een autorisatie- of 
administratiesysteem in een P2P-architectuur is bovendien ook veel complexer.  

4.2.2. Gedeelde virtuele simulaties 
Ook op het simulatieniveau moet de GVO-designer kiezen waar de simulatie van de virtuele 
wereld berekend wordt en waar conflicterende interacties van verschillende gebruikers 
opgelost of vermeden worden. Enerzijds willen we dat de staat van de wereld bij alle 
gebruikers consistent blijft. Aan de andere kant willen we zoveel mogelijk interactiviteit aan 
de gebruikers aanbieden. Een conflict treedt bijvoorbeeld op wanneer twee gebruikers een 
object gelijktijdig manipuleren op een manier die niet combineerbaar is.  

De meest eenvoudige aanpak is een gecentraliseerd systeem waarbij één machine de 
simulatie uitvoert en beslissingen neemt over conflicterende interacties. Voor het oplossen 
van conflicten zijn er tal van oplossingen ontwikkeld. Deze variëren van erg expliciete 
access control technieken waarbij telkens toegang gevraagd moet worden om te werken met 
een bepaald object tot volledig transparante conflictafhandeling gebaseerd op een first-
come-first-serve basis. Andere methodes gebruiken dan weer intelligente planning om 
conflicterende interacties te ordenen en zo consistentie bij alle clients te garanderen. Hoewel 
deze centrale aanpak perfect over te brengen is op een C/S-architectuur is dit even goed 
mogelijk bovenop een P2P-aanpak. Bij C/S zal het uiteraard meestal de server zijn die de 
simulatie zal uitvoeren, vermits deze krachtiger is dan de pc’s van de gebruikers. Bij een 
P2P-distributiearchitectuur zal er dan één machine geselecteerd moeten worden die deze 
taak op zich neemt. De selectie kan bijvoorbeeld gebeuren op basis van de tijd van inloggen 
(eerste gebruiker die in de GVO inlogt), de prestatiemogelijkheden (de meest krachtige pc 
of de pc met de beste netwerkconnectie), de locatie in de netwerkarchitectuur (de meest 
centrale pc) of volledig willekeurig. De andere gebruikers versturen dan enkel interactie-
aanvragen naar de simulatiemachine. Hier worden de aanvragen behandeld en conflicten 
opgelost. De nieuwe staat van de wereld wordt dan van hieruit gedistribueerd. De voor- en 
nadelen zijn vergelijkbaar met de C/S-aanpak: lichte gebruikerssoftware, centraal 
conflictbeheer, maar bottleneck en single point-of-failure. Extra vertragingen worden hier 
veroorzaakt omdat de interactieresultaten pas te zien zijn nadat een update ontvangen werd 
van de simulatiemachine. Vermits dit erg hinderlijk kan zijn met het oog op interactiviteit, 
hebben vele GVO-clients een vorm van lokale simulatie, die de interacties meteen verwerkt. 
Enkel in het geval van conflicten met interacties van andere gebruikers zal de software na 
een update verkregen door de server de lokale interactieresultaten gaan corrigeren. 

Een andere aanpak is gedistribueerde simulatie. De berekeningen voor de interacties worden 
hierbij verdeeld over de verschillende clients (en eventueel de server). Bij deze aanpak is er 
geen centrale eenheid die beslist over hoe interactieconflicten opgelost worden en moeten 
de clients met elkaar onderhandelen. Hoewel de gedecentraliseerde simulatie perfect te 
projecteren is op een P2P-netwerkarchitectuur is dit niet noodzakelijk. 

4.2.3. Optimalisaties voor datadistributie 
De netwerkarchitecturen voorgesteld in de voorgaande sectie zorgen ervoor dat 
updatepakketten gedistribueerd kunnen worden naar de verschillende gebruikers. Ze bieden 
echter nog geen oplossing voor de beperkingen van netwerken. Om de situatie te verbeteren, 
maken GVO-systemen meer en meer gebruik van netwerkoptimalisaties. Omdat rekenkracht 
over het algemeen meer beschikbaar is dan netwerkcapaciteit, buiten deze technieken dit uit. 
Ze veranderen bijgevolg niet de manier waarop data verspreid wordt, maar wel de 
hoeveelheid data die verstuurd moet worden. 

Compressie. Door compressie toe te passen op berichten kan het bandbreedtegebruik van 
een GVO drastisch naar omlaag gehaald worden. De updatepakketten worden door de 
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verzender gecomprimeerd en door de ontvanger gedecomprimeerd. Dit vereist extra 
rekenkracht. Compressiealgoritmen kunnen lossy of lossless zijn. Bij een lossless algoritme 
zullen de data enkel verkleind worden zonder verlies van informatie. Bij lossy algoritmen 
zal er wel een deel van de informatie verloren gaan tijdens compressie. Verder kan de 
compressietechniek intern of extern zijn. We spreken over interne compressie als het 
algoritme enkel op data van het te comprimeren bericht werkt. Externe compressie 
daarentegen buit ook informatie uit die verzonden werd in voorgaande berichten. Zo wordt 
nog meer compressie mogelijk. De keuze van de techniek is sterk afhankelijk van de 
applicatie en het type data dat verzonden wordt (audio, video, positie-updates, tekstbericht,…). 
Aggregatie vermindert de frequentie van de verstuurde berichten door informatie van 
meerdere berichten samen te voegen in één bericht. De bandbreedte vermindert dan 
voornamelijk doordat er minder header-informatie verzonden wordt. Elk UDP/IP-bericht 
heeft namelijk een header van 28 bytes. Voor een TCP-pakket is dit zelfs 40 bytes. Voor 
kleine updatepakketten die weinig data bevatten, zoals een positie-update, is dit dus een 
serieuze overhead. Door gebruik te maken van aggregatie kan dit tot 50% teruggedrongen 
worden. Het nadeel van aggregatie is wel dat er een extra vertraging optreedt. De verzender 
gaat namelijk moeten wachten op voldoende updateberichten vooraleer deze te verzenden. 
Timeout-gebaseerde aggregatie gaat steeds een bepaalde tijd wachten om pakketten te 
verzamelen en ongeacht de hoeveelheid wordt de informatie na de timeout verzonden. Op 
deze manier wordt er toch een maximale extra vertraging gegarandeerd. Bij quorum-
gebaseerde aggregatie daarentegen gaat men wachten tot er voldoende data zijn die moeten 
verzonden worden. Dit garandeert uiteraard wel de bandbreedtereductie, maar geeft geen 
garanties over de vertraging. Op deze aanpakken bestaan er veel variaties die de vertraging 
en bandbreedtereductie voor bepaalde types datastromen zo performant mogelijk maken. 
Dead Reckoning is een andere techniek die reeds bestaat sinds de ontwikkeling van de 
eerste GVO's. Deze techniek wordt meer specifiek gebruikt om het aantal positie-updates te 
verminderen. De positie-informatie die ontbreekt wordt dan bij de andere gebruikers lokaal 
met behulp van een voorspellingstechniek berekend aan de hand van eerder ontvangen 
updates. Nieuwe posities blijven hiermee berekend worden totdat er nieuwe positie-
informatie beschikbaar is. De correctheid van de berekende posities is dan ook rechtstreeks 
afhankelijk van de accuraatheid van de voorspellingstechniek en het kan gebeuren dat de 
effectieve locatie van het object afwijkt van de reële positie. Dit wordt geïllustreerd in 
figuur 9. Links zien we een object bestuurd door een gebruiker (A) en rechts zien we een 
andere client die op basis van updates en dead reckoning de posities tracht te voorspellen 
(B). We gaan ervan uit dat op tijdstip t1 de tank rijdt in de richting aangegeven door het 
pijltje aan een bepaalde snelheid. Gebruiker B gaat er dan (met een naïeve voorspelling) van 
uit dat de tank in diezelfde richting blijft rijden tot er een update ontvangen wordt. Op t2 

verzendt A een positie-
update. Deze wordt door 
B ontvangen op t3, en 
resulteert in een  
correctie van de positie 
op basis van die 
informatie (tussen t3 en 
t4). Daarna gaat B 
opnieuw de bewegingen 
van A voorspellen met 
behulp van de 
bijkomende informatie 
uit de nieuwe update.                        

  
Figuur 9: illustratie van dead reckoning voor positiebepaling.  

B A 
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Area of interest management. AOIM, ook wel awareness management genoemd, is 
verantwoordelijk voor het identificeren van objecten en informatie in een GVO-systeem die 
relevant zijn voor een bepaalde gebruiker. Het bepaalt welke status-updates een gebruiker 
van de wereld moet ontvangen en met welke kwaliteit. Deze interesse kan bepaald worden 
aan de hand van een aantal parameters zoals de locatie van de gebruiker in de virtuele 

wereld, de rekenkracht 
van zijn hardware, zijn 
netwerk. Deze kunnen 
uitgedrukt worden in 
zogenaamde interesse-
expressies. Aan de 
hand van die interesse 
bepalen andere gebrui-
kers of servers welke 
data naar die gebruiker 
verzonden moeten 
worden (figuur 10).  

Figuur 10: area of interest management: stuur enkel de data naar mensen die jouw 
interacties kunnen waarnemen en ook binnen je bereik liggen.  

Scènesegmentatie heeft ongeveer dezelfde karakteristieken als AOIM met dit verschil dat 
de interesse enkel bepaald wordt op basis van de locatie in de 3D-wereld. Hierbij wordt de 
wereld op voorhand ingedeeld in een aantal regio’s en connecteren de gebruikers zich enkel 
met de server of clients in hun regio. Op deze manier kan men toch zeer grote werelden met 
zeer veel gebruikers ondersteunen zolang deze evenredig over de regio’s gedistribueerd zijn. 
Een typisch geval waar deze techniek nuttig kan zijn is wanneer er zich een gebouw in de 
scène bevindt. Er kunnen dan twee regio’s gedefinieerd worden, één voor de groep van 
gebruikers die zich buiten het gebouw bevinden en niet binnenin kunnen kijken, en een 
tweede voor de gebruikers binnenin die dan weer de andere groep niet zien. Dit wordt vaak 
toegepast bij first person shooter (FPS) games en andere applicaties waar veel snelle 
interacties gebeuren die enkel van belang zijn voor de gebruikers die zich in het 
gezichtsveld bevinden. Ook in MMORPG's zoals SecondLife die zeer grote werelden 
ondersteunen wordt segmentatie uitvoerig gebruikt. 

Levels of Detail (LoD). Details van objecten op een grote afstand zijn in de echte, fysieke 
wereld amper waarneembaar. Een vliegtuig op grote hoogte of een klein object op grote 
afstand kunnen er uitzien als een puntje. In een GVO is het ook niet nodig om gedetailleerde 
informatie te ontvangen van deze objecten. Dit wordt uitgebuit door LoD-technieken. 
Hierbij worden bijvoorbeeld voor elk object een aantal LoD's gecreëerd. Afhankelijk van de 
afstand tussen de virtuele camera van de gebruiker en elk object wordt dan een meer of 
minder gedetailleerd model gebruikt. Dit kan tijdens het renderen gebeuren door middel van 
real-time modelvereenvoudiging of door het op voorhand berekenen van een aantal LoD-
modellen. Voor GVO's die alle 3D-modellen van de objecten moeten doorsturen na het 
inloggen in de wereld kunnen LoD's ook gebruikt worden. Zo kan voor elk object de laagste 
LoD eerst gestuurd worden, zodat de gebruiker snel een ruwe versie van de wereld heeft. 
Dit kan dan verbeterd worden door fijnere LoD's door te sturen van objecten die in detail 
zichtbaar zijn voor de gebruiker. Figuur 11 toont verschillende LoD's van een 3D-model. 

 
Figuur 11: LoD's van een model met 6000, 3000 en 1000 driehoeken. 
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Voor GVO's kan dit begrip nog uitgebreid worden tot de frequentie en detail van de te 
versturen update-pakketten. Van ver verwijderde objecten is de snelheid en oriëntatie 
moeilijk waar te nemen. Bijgevolg mogen synchronisatieberichten voor deze objecten een 
lagere prioriteit hebben en minder frequent doorgestuurd worden naar de gebruiker. Bij het 
gebruik van dead reckoning kan men ook gebruik maken van minder precieze algoritmen, 
waardoor de vereiste rekenkracht vermindert. Het LoD-principe kan bovendien ook op 
andere data worden toegepast zoals: animatie, communicatie en multimedia. 

4.3. Technieken voor in- & uitvoer, interactie en immersiviteit 

4.3.1. Interactiviteit en invoerapparatuur 
Een ander essentieel onderdeel van GVO's is interactie. Dit is een vrij ruim begrip, en de 
literatuur is dan ook verdeeld over de exacte betekenis ervan. Het best beschouwen we een 
interactie als een actie van een gebruiker die resulteert in veranderingen in de virtuele 
wereld. Invoer in het systeem wordt over het algemeen geregistreerd door een 
invoerapparaat. Dit omvat elke hardware die de mogelijkheid biedt om gebruikersacties te 
registreren. De geregistreerde acties moeten dan door het systeem omgevormd worden tot 
virtuele acties. Deze vertaling van gebruikersacties naar gebeurtenissen in de virtuele wereld 
noemt men interactietechnieken. Goede interactietechnieken zullen de virtuele beleving en 
het gevoel van aanwezigheid sterk ten goede komen. Inefficiënte of onintuïtieve technieken 
daarentegen kunnen de gebruikerservaring ondermijnen. Interactietechnieken en invoer-
apparatuur dienen goed op elkaar afgestemd te worden. Bovendien speelt ook de uitvoer een 
rol. Een gebruiker met een head mounted display (zie 4.3.2) kan bijvoorbeeld geen gebruik 
maken van interactietechnieken die vereisen dat de gebruiker zijn invoerapparaten ziet.  

Vermits interacties en interactietechnieken zo belangrijk zijn voor het gevoel van presence 
en het realisme van de GVO's is er zeer veel onderzoek uitgevoerd in dit domein. Bovendien 
werden er tal van invoerapparaten ontwikkeld. Hierbij werd vooral veel aandacht besteed 
aan technieken en apparaten voor navigatie en objectmanipulatie in 3D. De expressiviteit 
van een invoerapparaat wordt meestal uitgedrukt in het aantal vrijheidsgraden (Degrees of 
Freedom). Veel VR-apparatuur werd ontwikkeld met het oog op het registreren van de 
positie en oriëntatie van een bepaald object of van de gebruiker (hand, hoofd of zelfs het 
volledige lichaam). De meest gebruikte apparaten, zeker bij desktop GVO-applicaties, 
blijven de muizen, trackballs, keyboards en game controllers zoals joysticks en gamepads 
(zie figuur 12). Een invoerapparaat kan discrete invoer leveren waarbij eenmalige acties 
geregistreerd worden zoals het indrukken van een drukknop of pedaal of een continue 
stroom van gegevens genereren zoals gebeurt bij 3D-localisatiesensoren, geluid of 
lichtsensoren, camera’s, etc.  

Het meest eenvoudige 3D-invoerapparaat is de stylus. Dit is een penvormig apparaat dat via 
mechanische of elektro-magnetische weg informatie levert over de positie en de oriëntatie 
van het apparaat. Meestal is er ook een drukknop voorzien. Deze apparaten zijn vooral 
handig voor het selecteren en manipuleren van 3D-objecten (positie of oriëntatie aanpassen). 
Ze kunnen ook gebruikt worden om de vorm van objecten uit de wereld te registreren. 
Voorbeelden zijn de MicroScribe en de PHANToM (figuur 13). Deze laatste kan bovendien 
ook force feedback genereren en dient dus ook als uitvoerapparaat.  

Data gloves (figuur 14) zijn dan weer een iets complexere vorm van natuurlijke interactie-
apparatuur. De eenvoudige modellen beperken zich tot enkele detectoren op de vinger-
toppen en registreren zo de toestand van de hand (open of gesloten). Deze noemt men pinch 
gloves. Meer geavanceerde modellen registreren continu de volledige houding van de hand 
inclusief elke vinger. Invoer hiervan kan gebruikt worden om de hand volledig realistisch te  
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Figuur 12: traditionele game controllers: joystick (links), stuur met pedalen voor 

race games (midden) en een joypad (rechts). 

                         
Figuur 13: stylus-gebaseerde 3D-invoerapparaten: Microscribe (links) en 3 

PHANToM’s. 

animeren in de virtuele wereld en de acties van de gebruiker zodoende perfect virtueel na te 
bootsen. Interactietechnieken kunnen bovendien specifieke bewegingen (gestures) 
herkennen om meer complexe taken uit te voeren. Deze gloves bestaan ook in allerhande 
variaties al dan niet met force-feedbackondersteuning. 

Gloves worden bovendien vaak uitgebreid met een tracking-apparaat voor het registreren 
van de globale positie van in dit geval de hand. Trackers zijn apparaten die continu de 
positie (en oriëntatie) van een bepaald object of deel van het lichaam registreren. Er bestaan 
mechanische (exoskeletons), optische (gebaseerd op vision-technieken), akoestische 
(ultrasone) en inertie-gebaseerde trackingsystemen. Behalve voor de hand worden ze 
gebruikt om de positie van een object of het hoofd te registreren. Door verschillende 
trackers te combineren en meerdere objecten gelijktijdig te tracken, kan ook het volledige 
lichaam getrackt worden (figuur 15). Interactietechnieken kunnen bovendien input 
geregistreerd met behulp van meerdere invoerapparaten combineren om het aantal 
mogelijke interacties en vrijheidsgraden te verhogen.  

Een laatste invoermethode is spraakherkenning. Herkende woorden of zinnen worden 
gemapt op commando’s gekend door het systeem. Spraakherkenningssystemen kunnen 
onafhankelijk of afhankelijk van de gebruiker zijn. Gebruikersafhankelijke systemen 
vereisen dat het systeem getraind wordt om de stem van een bepaalde gebruiker beter te 
kunnen interpreteren.  

 
Figuur 14: voorbeelden van data gloves: een pinch glove (links), twee buiging-
sensor gloves   op basis van optische signalen (centraal) en een exoskeleton 

(rechts). 

15/20 

 



Virtuele werelden: van games tot collaboratieve werktools December 2008 

TECHN     34 

 

             
Figuur 15: trackingsystemen: mechanisch-hydraulische exoskeleton (links), elektro-
magnetische trackingset (centraal bovenaan), vision-gebaseerde tracking (centraal 

beneden) en een inertie-gebaseerde body suit (rechts). 

4.3.2. Uitvoer en immersiviteit 
Om de gebruiker het gevoel te geven dat hij in de virtuele omgeving aanwezig is, moet hij 
de virtuele wereld kunnen waarnemen. GVO-systemen moeten dus de zintuigen van de 
gebruiker zien te prikkelen. Net zoals bij de invoer zijn er doorheen de jaren tal van 
uitvoerapparaten ontwikkeld om VR-werelden zo realistisch mogelijk weer te geven. Bij 
immersieve systemen tracht men de gebruiker volledig onder te dompelen in de 3D-wereld. 
Dit wordt gerealiseerd door zoveel mogelijk van zijn zintuigen te prikkelen en externe 
factoren zo goed mogelijk uit te schakelen. Enkele belangrijke factoren voor het realiseren 
van meer immersiviteit zijn: een zo groot mogelijk gezichtsveld invullen, stereo vision, real-
time reactie op bewegingen van de gebruiker, 3D-geluid en force feedback. VR-output-
apparatuur stimuleert vaak verschillende zintuigen gelijktijdig en wordt vaak geïntegreerd in 
invoerapparatuur of vice versa.  

Een van de bekendste en meest gebruikte immersieve display-technologieën is de head 
mounted display (HMD figuur 16). Deze VR-helm voorziet vandaag de dag stereo 
beeldrendering via LCD of CRT-schermpjes, 3D-audioweergave en ingebouwde 
hoofdtracking. Een alternatief voor de HMD is de BOOM (Binoccular Omni Oriented 
Monitor figuur 16). BOOM’s hebben meestal een hogere resolutie en verminderen de 
fysieke last op de gebruiker omdat ze op een mechanische arm gemonteerd zijn. Een derde 
immersieve display-technologie is de CAVE (Cave Automatic Virtual Environment figuur 
16). Dit is een ruimte waarbij de virtuele wereld geprojecteerd wordt op de muren, de vloer 
en het plafond. Virtuele werkbanken gebruiken ongeveer dezelfde technieken als CAVE's, 
maar op een kleinere schaal. Het grote voordeel hiervan is dat ze door meerdere gebruikers 
gelijktijdig gebruikt kunnen worden. Factoren die bepalend zijn voor het selecteren van een 
display zijn onder andere: de kostprijs, de graad van immersiviteit, het mogelijke aantal 
simultane gebruikers, de mogelijkheden tot combinatie met invoerapparatuur en 
interactietechnieken, de resolutie en de mogelijkheid tot langdurig gebruik. 

Bewegende platformen worden vaak gebruikt in vliegtuig-, autorace- en andere simulatoren 
en kunnen gecombineerd met visuele uitvoerapparaten het gevoel van snelheid en 
versnelling realiseren. Haptische systemen zijn systemen die weerstand en 
krachtterugkoppeling voor de gebruiker genereren. De meeste systemen zoals de 
PHANToM (figuur 13) en de exoskeleton-systemen (figuur 15) richten zich op het 
weergeven van krachten. Andere systemen bieden ook de mogelijkheid om tactile feedback 
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te geven. Deze spelen in op het gevoel van texturen van oppervlakken. Game controllers 
realiseren dit vrij eenvoudig door het genereren van een trilling.  

De professionele force-feedbacksystemen werden tot voor kort meestal custom en op kleine 
schaal geproduceerd en waren bijgevolg zeer duur. Tegenwoordig zijn er echter ook 
goedkopere alternatieven beschikbaar, maar meestal met een beperkter werkbereik. Net 
zoals bij invoerapparatuur bestaan deze van eenvoudige pen-achtige apparaten tot harnassen 
en pakken voor het hele lichaam. 

           

            
Figuur 16: enkele immersieve interfaces: een HMD met glove (links boven), een 

virtuele workbench (rechts boven), een BOOM met gloves (links beneden) en een 
CAVE (rechts beneden). 

5. Huidige GVO applicaties 

Om een idee te geven van de mogelijkheden bespreken we hier een aantal 
voorbeeldapplicaties die vandaag de dag gerealiseerd zijn met GVO-technologie. Deze lijst 
is louter illustratief en heeft niet de bedoeling om volledig te zijn.  

De veruit meest gebruikte toepassingen zijn gericht op entertainment. Hierbij zijn vooral de 
multi-player-spellen populair. Deze omvatten zowel eenvoudige traditionele spellen met 
twee spelers als first person shooters met een twintigtal actieve gebruikers zoals Halflife, 
Call of Duty, Battlefield, Counterstrike. Maar verder omvatten ze ook volledig persistente 
Massively Multi-player Online Role Playing Games (MMORPG's) met duizenden simultane 
gebruikers. Voorbeelden hiervan zijn Secondlife, World of Warcraft, There.com, Active 
Worlds, Ultima Online. Andere mogelijke entertainmenttoepassingen zijn gezamenlijke 
virtuele bezoeken aan musea, het bijwonen van virtuele toneelstukken of concerten en 
virtueel toerisme. Dit gebeurt vandaag meer en meer in online persistente werelden zoals 
SecondLife. Een aantal van deze toepassingen worden geïllustreerd in figuur 17. 
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Figuur 17: entertainment-GVO's: Call of Duty (links boven), World of Warcraft 
(rechts boven), een virtueel concert in SecondLife (links onder) en een virtueel 

museum (rechts onder). 

Een tweede groep toepassingen heeft vooral training en simulatie als doel. Hieronder vallen 
bijvoorbeeld medische toepassingen waarbij artsen in een GVO getraind worden om be-
paalde medische handelingen uit te voeren. Dit is vaak goedkoper en minder risicovol dan 
het werken op echte patiënten. Ook telechirurgie kan met GVO-technologie gerealiseerd 
worden. Militainment hoort ook bij deze groep van applicaties hoewel het zeer nauw 
aansluit bij entertainment. Het doel is om militairen te trainen op bepaalde tactische situaties 
en ze te leren samenwerken. Er bestaan ook vele professionele simulatie-applicaties zoals 
vliegtuig- en ruimtesimulatoren, rijschoolsimulaties en andere jobtrainingtools waarbij hoge 
kosten en gevaarlijke situaties vermeden worden. Voorbeelden worden getoond in figuur 18. 

Voor het collaboratief ontwikkelen van prototypes van producten via Computer Aided 
Design/Computer Aided Modeling (CAD/CAM) werden er tal van producten ontwikkeld 
(figuur 19). Maar er bestaan ook andere tools om professionele samenwerking te verbeteren 
voor mensen die zich fysiek niet op dezelfde locatie bevinden. Denk bijvoorbeeld aan 
virtuele vergaderzalen of teleconferencing tools (figuur 19).  

Een laatste groep van GVO-systemen richt zich op de educatieve markt. Online lessen 
volgen in een gesimuleerde leeromgeving kan oplossingen bieden voor mensen die zich op 
grote afstand van de school bevinden of die zich moeilijk naar de school kunnen begeven. 
Bovendien kan het ook efficiënter zijn voor zowel buitenlandse professoren als studenten 
die zich dan niet langer naar de campus moeten verplaatsen. 

    
Figuur 18: collaboratieve training-GVO's. Een operatiesimulatie (links), een 

militainment-applicatie (midden) en een virtuele rijschooltoepassing (rechts). 
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Figuur 19: professionele GVO-toepassingen: CAD/CAM (boven) en GVO meeting 

rooms (onder). 

6. Besluit 

In deze Techno hebben we GVO's in al hun aspecten besproken met aandacht voor hun 
evolutie, technische aspecten en mogelijke toepassingen. Hopelijk leidt deze Techno tot een 
beter begrip van de evoluties in dit gebied en zet hij de fantasie in werking met het oog op 
de hedendaagse en toekomstige communicatiemogelijkheden van individuen, 
ondernemingen en de overheid. 

Wat betreft mogelijke toepassingen binnen de sociale zekerheid en gezondheidszorg zouden 
GVO’s op termijn gebruikt kunnen worden voor het realiseren van virtuele contactpunten of 
loketten voor de instellingen. Hierdoor zou de gebruiker zich niet meer fysiek naar de 
instellingen moeten begeven. Ook zou de gebruiker van thuis uit kunnen spreken met een 
virtuele bediende, die al dan niet gecontroleerd wordt door een echte medewerker van de 
instelling. Een virtuele infobalie zou de gebruiker in de virtuele wereld kunnen helpen met 
het doorverwijzen naar de correcte locatie of instelling in de 3D-wereld. Op lange termijn 
zou dit dan een vervanging of uitbreiding kunnen zijn voor de portaalsite van de sociale 
zekerheid, waarbij de toepassingen en informatie van de instellingen via de GVO 
geraadpleegd kunnen worden. 

Een bestaand project is BEDNET1. Dit heeft als doel om met behulp van GVO-technologie 
langdurig chronisch zieke kinderen lessen te laten volgen in hun thuisschool. Dit kan van op 
afstand (thuis of vanuit het ziekenhuis). Hierbij worden zowel de educatieve als de sociale 
aspecten aangepakt. De Bednet-applicatie is te zien in figuur 20.  

                                                      
1 www.bednet.be 
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Een andere mogelijke toepassing voor de sociale zekerheid zouden de virtuele meeting 
rooms kunnen zijn. Deze bieden een alternatief voor vergaderingen in real-life en hebben 
ook meer mogelijkheden dan bestaande videoconferencing systemen. Ze zouden de 
verplaatsingstijd en -kosten van medewerkers kunnen verminderen zonder het face-to-face 
aspect van real-life vergaderingen te verliezen.  

Kortom, mogelijke applicaties zijn zo goed als oneindig en welke GVO-toepassingen er 
zullen ontstaan en welke succesvol zullen zijn is onmogelijk te voorspellen. Eén feit staat 
vast, GVO’s zijn er en zullen steeds meer deel gaan uitmaken van ons dagelijks leven. 

 

   
Figuur 20: virtuele klaslokalen gerealiseerd m.b.v. GVO-technologie. De Bednet-

toepassing (links) en een klas in SecondLife (rechts). 
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