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GRAU EN DISSENY I PRODUCCIÓ DE VIDEOJOCS

106807 - EXPERIÈNCIES DE REALITAT VIRTUAL I ENTORNS 3D

Informació general

Tipus d'assignatura : Optativa
Coordinador : Ester Bernadó Mansilla
Curs: Quart
Trimestre: Segon
Crèdits: 6
Professorat: 

Daniel Candil Gil-ortega  <dcandil@tecnocampus.cat>

Idiomes d'impartició

Català
Castellà

L'assignatura s'impartirà en Castellà i Català si bé l'àmplia majoria de noms i conceptes associats al camp de la Realitat Virtual seran referits en anglès.

Competències que es treballen

Específica

E2. Dissenyar les mecàniques, regles, estructura i narrativa de videojocs seguint els criteris de jugabilitat i balanceig per oferir la millor experiència 
de joc possible.

E8. Representar de forma visual conceptes i/o dades per a la ideació i creació de videojocs.

E10. Dissenyar i desenvolupar la modelització d'escenes i personatges 3D.

General

G1. Demostrar tenir i comprendre coneixements avançats de la seva àrea d'estudi que inclouen els aspectes teòrics, pràctics i metodològics, amb un 
nivell de profunditat que arriba fins a l'avantguarda del coneixement.

G2. Resoldre problemes complexos del seu àmbit laboral, mitjançant l'aplicació dels seus coneixements, l'elaboració d'arguments i procediments, i 
l'ús d'idees creatives i innovadores.

G3. Reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes 
rellevants d'índole social, científica o ètica.

G4. Comunicar informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat com no especialitzat.

G5. Desenvolupar les habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Transversal

T2. Treballar com a membre d'un equip interdisciplinari ja sigui com un membre més o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a 
desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos i tenint en compte els recursos disponibles.
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Descripció

En Experiències de Realitat Virtual i Entorns 3D els alumnes aprendran els principis bàsics de la narrativa i el desenvolupament tant artístic com tècnic de 
la VR. Utilitzant com a excusa la creació d'un escenari 3D que compleixi els requisits tècnics que demana una aplicació de Realitat Virtual, els alumnes 
s'enfrontaran a esquemes d'interacció, ús de la llum, ús del color, oferiment d'objectes i disseny d'espais per acabar creant una experiència VR satisfactòria.

Resultats d'aprenentatge

En acabar l'assignatura el o la estudiant ha de ser capaç d'aplicar coneixements bàsics de la Realitat Virtual, la percepció de la forma, el color, la llum 
o l'optimització a escenaris 3D renderitzats dins d'un motor de videojocs. 

Repassant el flux de treball real que té la indústria del videojoc l'alumne dissenyarà un entorn des de zero tenint en compte les característiques especials de 
la Realitat Virtual.

En acabar serà capaç de:

Entendre què és la Realitat Virtual i què implica en el futur dels videojocs.
Crear plans de narrativa VR i aprendre a comunicar-se amb l'usuari a través de l'escenari.
Portar des de l'esbós fins a la pràctica el disseny d'un escenari complex.
Crear plans d'il·luminació i aplicar-los seguint la metodologia del món del cinema.
Optimitzar l'escenari per complir amb els rigorosos requeriments que a dia d'avui té la Realitat Virtual.
Generar una demo del seu propi entorn 3D i provar-la amb un rigg de VR.

Les activitats que es treballaran estan dissenyades per simular els mateixos problemes que un Artista 3D especialitzat en VR es troba en el sector.

Metodologia de treball

La metodologia docent que es vol implementar és la d’aprenentatge mitjançant exemples (learning by example). A teoria, grup gran, es fa una 
presentació i discussió de les activitats (1,2 i 3) que l’alumne desenvoluparà i fruit d’aquest anàlisi, s’expliquen els conceptes més importants per tal d’assolir 
els objectius d’aprenentatge de l’assignatura.

Les activitats estan pensades perquè s’assoleixin els objectius de forma incremental, és a dir, en cada activitat es presenten i treballen aspectes nous que 
ens serviran en totes les activitats futures.

Continguts

Tema 1 - El tallador de gespa: benvinguts a la Realitat Virtual
          1.1 Història de la Realitat Virtual D'on venim? On anem?
          1.2 Tecnologies en la VR
          1.3 Mètodes d'Interacció, Creació de persones i Narrativa
          1.4 Motion Sickness
          1.5 Consells a tenir en compte

Tema 2 - Jugant a ser Déus: creant Mons en 3D que entrin pels ulls
          2.1 Antropologia del Disseny d'objectes
          2.2 Concepte i Modelatge
          2.3 La llum i les emocions (“Feel Engineering”)
          2.4 L'ús del color i la forma
          2.5 Unint l'escenari en Unity

Temi 3 - Optimització i implementació VR
          3.1 Treballant amb llums en temps real i lightmaps (Charts)
          3.2 LoD, reducció de Drawcalls, Occlusion Culling
          3.3 Provant les nostres demos.
          3.4 Test de Motion Sickness
          3.5 Correccions, feedback i llançament.

Activitats d'aprenentatge

Activitat / Milestone 1 - Creació d'una narrativa i un disseny d'escenari VR amb Whiteboxes

Descripció General:
Segons els principis bàsics de la realitat virtual i el flux de treball per crear tipologies de "persones", esquemes d'interacció i narratives els alumnes han de 
presentar un document "VRGDD" en què definiran tant la seva demo VR com les pautes estètiques i visuals del món que crearan.
 

Material de suport:
Enunciat de la pràctica, l'alumne podrà buscar referències d'estil i documents de disseny sobre narrativa VR.
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Lliurables i vincles amb l'avaluació:
L'alumne lliurarà un set de documents en què entrarà tant el VRGDD com el Llibre d'estil visual de la que serà la seva demo VR. En ells quedaran clars els 
referents estètics, els models d'interacció i l'anàlisi de "persones" que validin la seva idea.

A més de la primera demostració en primera persona realitzada amb "White boxes" en què ja es poden començar a entendre els volums i les mides dels 
objectes que conformaran l'escenari.

El resultat de l'activitat s'incorporarà a l'assignatura amb un valor del 20% de la nota.

Objectius específics:

Aprendre models d'interacció VR.
Generar un llibre d'estil estètic
Seguir un procés creatiu i iteratiu.
Plantejar la creació d'un món virtual abastable tant a nivell tècnic com artístic mitjançant l'ús de "White Boxes".

 

Activitat / Milestone 2 - Creació del món: Assets 3D, estudi d'il·luminació i primera demo amb assets integrats

Descripció General:
La creació d'un món 3D no només té a veure amb tenir bons assets modelats. El major impacte visual i emocional s'aconsegueix amb un bon estudi sobre la 
il·luminació. Els alumnes modelen en 3D els assets definits en el seu Llibre d'Estil, per després generar Lods i  estudiar la il·luminació de l'entorn per 
aconseguir una imatge d'impacte.
 

Material de suport:
Enunciat de la pràctica. També, l'alumne podrà buscar referències d'estil i il·luminació per acabar de desenvolupar el seu propi estudi de la llum en l'escena.

Lliurables i vincles amb l'avaluació:
L'alumne lliurarà el seu entorn 3D amb els assets ja col·locats i la il·luminació definitiva funcionant en temps real. Per això a més generarà un document 
d'estudi de la llum que anirà d'acord amb el que desenvolupat en el motor 3D. L'objectiu és aconseguir evocar alguna emoció en l'usuari.

El resultat de l'activitat s'incorporarà a l'assignatura amb un valor del 20% de la nota.

Objectius específics:

Aprendre a muntar un escenari 3D en Unity des d'una composició de White Boxes.
Generar Assets 3D amb diversos nivells de geometria.
Entendre i valorar la llum com una eina principal per provocar emocions.

 

Milestone 3 - Optimització de l'entorn per complir els requisits VR i de Motion Sickness.

Descripció General:
En la creació de contingut VR l'optimització es torna un element clau del desenvolupament. Els alumnes hauran de optimitzar l'entorn creat aplicant diverses 
tècniques i canviar el necessari per aconseguir la millor estabilitat d'execució. A més entraran en procés els diversos test de Motion Sickness que hauran 
d'aplicar per assegurar-se que el seu demo compleix amb l'objectiu marcat en la primera Milestone.

Material de suport:
Enunciat de la pràctica.

Lliurables i vincles amb l'avaluació:
L'alumne lliurarà el seu entorn 3D amb els assets optimitzats i utilitzant per primera vegada Lightmaps per millorar el rendiment de l'aplicació. És vital que en 
aquest pas s'hagin pogut aplicar tots els processos d'optimització i que el temps de generació de Lightmaps sigui raonable.

Es lliurarà, a més del executable optimitzat, una actualització del document original VRGDD en la qual s'especificaran com les diverses operacions 
d'optimització han millorat el rendiment.

El resultat de l'activitat s'incorporarà a l'assignatura amb un valor del 20% de la nota.
 

Objectius específics:

Aprendre la importància de l'optimització en la creació de contingut VR.
Aprendre diverses tècniques per reduir el pintat i l'ús de la CPU i la GPU.
Aprendre a Lightmapear de manera correcta respectant l'Estudi de la Llum que van realitzar a la Milestone 2.

Sistema d'avaluació

La nota final del curs s’obtindrà de la següent ponderació:

NFinal = 0,6 Npràctiques + 0,4 NEntrega Final

La NPràctiques és el promig de les activitats 1, 2 i 3.

L'entrega final es farà en la darrera setmana de classe dins l’horari de classe. Si en acabar el curs l’estudiant no ha obtingut una NFinal igual o superior a 5.0, 
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podrà recuperar-la amb un treball adicional en les dates que determini el Cap d’estudis.

Normes de realització de les activitats

Les pràctiques (activitats 1, 2 i 3) es realitzen individualment i en classe. L'alumne ha de portar el material tant de dibuix indicat a principi de curs (fulles, llapis 
de diferents dureses, colors…) com l'ordinador amb el software recomanat amb tal de realitzar les diferents proves.

Les notes d'aquestes pràctiques no es podran recuperar. La pràctica final és una activitat individual.

Qualsevol intent de còpia o parany per part de l'alumne detectat per part del professorat comportarà el suspens directe de l'assignatura i la impossibilitat de 
recuperació.

 

Recursos

Bàsics

Bibliografies

The VR Book - Human Centered Design for Virtual Reality
Jason Gerald PhD
ACM Books - ISBN: 978-1-97000-115-0

Unreal Engine VR Cookbook: Developing VR
Mitch McCaffrey
 

VR UX: Learn VR UX, Storytelling & Design
Casey Fictum 
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