10 Ki

SUNNUNTAINA 29. MAALISKUUTA 2015 KALEVA

ff3 UUTISET

Virtuaalilasit hittiaine sta
ii Professori

Steve
LaValle kehitti
Oculus Rift -laseja
Puolivälinkankaalla
Oulussa 2012
PASI KLEMETTILÄ
OULU

Oululla on tavallaan kytkös ame
rikkalaisen Oculus VR -yhtiön Ocu
lus Rift -virtuaalilaseihin, jotka te
kivät monista firman omistajista
ja työntekijöistä monimiljonääre
jä USA:ssa viime vuonna.
Linklci Ouluun on virtuaafflasien
kehittäjiin kuulunut amerikkalai
nen professori Steve LaValle.
Robotiikan ja algoritmien tut
kimukseen perehtynyt professo
ri LaValle oli sapattivuonnaan Ou
lun yliopistossa vierailevana pro
fessorina vuonna 2012, kun häntä
yllättäen pyydettiin mukaan Ocu
lukseen.
Oculus VR:n perustajat olivat
googlaamalla löytäneet tietoa La
Vallen tutldmuksista ja pyysivät
häntä mukaan tutkimaan teknolo
giaa, jota vhtuaalilaseissa tarvitaan
päätä liikuteltaessa.
LaVallesta tuli firman johtava
tutldja, jonka tutlcirnukset laaje
nivat muun muassa psykologian,
tietokonenäön ja terveysasioiden
puolelle.
LaValLe asui Oulussa Puolivälin
kankaalla ja teki kehitystyötä jon
kin aikaa asunnossaan. Virtuaali
lasien prototyyppi oli ensimmäis
tä kertaa ulkomailla juuri Puolivä
linkankaalla LaVallen asunnossa.
Hän jätti muutaman kuukauden
kuluttua vierailuprofessuurinsa
Oulun yliopistossa kesken ja muut
ti Kaliforniaan.
LaValle ei ollut aikaisemmin ol
lut läheisesti tekemisissä virtu
aalitodellisuusteknologian kans
sa, mutta hänestä tuntui siltä, että
kannatti lähteä mukaan.
Ja totisesti kannatti, sillä kevääl
lä 2014 Fabebook osti Oculus VR:n
huikealla kahdella miljardila dol
larilla.
LaVallella oli muiden työnteki
jöiden tapaan firman osakkeita.
Nyt hän toimii taas professorina 11-

Pouke Ocutus Rift -lasien mannekiinina.

linoisissaja bisnesenkelinä.
Viime viikolla LaValle vierai
li Oulussa, ja piti myös muun mu
assa seminaarin CIE:n tiloissa yli
opistolla.

on täysin uudenlainen keinotodel
lisuus, LaValle sanoo.
Tietokoneiden grafiikkasuoritin
ten- kehitys puolestaan takasi lait
teisiin entistä paremman kuvan.

Virtuaalimaailma saattaa
ihastuttaaja yököttää

VirtuaaliLaseista on puhuttu jo
1990-luvun alusta lähtien, ja niitä
on tullut kuluttajamarkldnofflekin.
Ne eivät ole lyöneet läpi, laitteet
olivat huonoja ja aiheuttivat lähin
nä päänsärkyä ihmisille.
Nyt ajat ovat LaVallen mukaan
muuttuneet. Teknologia on kyp
synyt eri alueifia niin, että homma
alkaa toimia. LaVallen mukaan tär
kein muuttunut asia on matkapu
helinten mukana kehittynyt näyt
töteknologia.
Toinen tärkeä asia on sensöritek
nologia, joka halventui ja keventyi
rajusti kännyköiden massatuotan
non taida.
Nämä kaksi asiaa yhdessä an
tavat mahdollisuuden tehdä hyvin
pitkälle jotakin sellaista, joka on

TuotekehittäjilLe
tarkoitettuja
Oculus Riftin laitteita onjo saatavil
la 350 dollarilla. Varsinaisffle kulut
tajamarkkinoille ensimmäisiä lait
teita tulee ehkä jo ennen joulua.
LaValle uskoo, että vuoden pääs
tä marklcinoilla voi olla usean val
mistajan laitteita.
Virtuaalilasit ovat olleet lähimä
tietokonepeleistä kiinnostuneiden
mielenldinnon kohteena.
LaValle uskoo, että virtuaalito
dellisuudella on pelien lisäksi mui
takin käyttökohteita. Esimerkiksi
liikuntarajoitteisffle ne voivat tar
jota mahdollisuuksia laajentaa elämaansa.
Elokuvia voi katsella näillä lait
teilla. Virtuaalinen nojatuolimat
kailu on sekin mahdollista.K
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Satunnaiselle koekaniinille koke
mus Oculus Rift -virtuaalilaseista
on yllättävän hyvä. Lasit tuntuvat
päässä äldciseltään ihan mukavilta.
Virtuaahilasit ovat tuttua kauraa
virtuaaliympäristöjä kehitteleväs
sä Oulun yliopiston CIE-yksikössä
jo muutaman vuoden ajalta. Kuu
lemma tyypillinen kommentti en
si kertaa laitetta kokeilevilta käyt
täjiltä onkin, että “nämähän ovat
paremmat kuin odotin”.
Umpinaisia virtuaalilaseja pääs
sään pitävä henkilö näyttää pöh
költä, mutta lasien käyttäjä itse
unohtaa ajatella mahdollista type
ryyttä, kun katselee maisemaa.
Näkökenttään tulevat asiat

näyttävät ihan hyviltä, eikä gra
fiikkaa osaa peleihin perehtymä
tön moittia.
Päätä pyörittelemällä voi katsella
maisemaa eri suuntiin, myös taak
se päin ja ylös.
Satunnaiselle keski-ikäiselle koe
kanllnille käyttökokemus on kui
tenkin hieman yököttävä. Virtu
aalimaailmassa rauhallinen katse:
lu ympärlinsä on pelkästään mu
kavaa, mutta samanaikainen liik
kuminen aiheuttaa äklötystä. Vir
tuaalinen kävely alamäkeen ku
vottaa, samaten uskalias ja typerä
hyppy jyrkänteeltä alas.
Kaikille käyttäjille ei suinkaan
käy näin, suurelle osalle ei tule pa
hoinvointia virtuaalilasien käytös
tä.K

