Vad Är Det För Skillnad Mellan Augmented Reality Och
Virtual Reality?
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Man kan säga: ”Förstärkt vs Påhittat”

Utveckligen av spel och spelupplevelser står aldrig still. Kreativa genier försöker hela tiden skapa nästa nivå av spel-nirvana. På 90-talet
var det att ta spelen in i 3D, på 10 talet har det handlat om skapa en känsla av att man är i spelet. Här ﬁnns det två olika tekniker som
trots snarlika namn skiljer sig åt kraftigt. Jag pratar så klart om Augmented Reality vs Virtual Reality.
Så vad är egentligen skillnaden mellan dessa två? Här är en kort och enkel förklaring av skillnaden mellan de olika teknikerna,
samt deras styrkor/svagheter, sett ur ett Gaming-perspektiv.

Augmented Reality
Precis som namnet avslöjar så handlar AR (Augmented Reality) om att förstärka och förbättra verkligheten. Den riktiga världen är
spelrummet och hårdvaran man använder sig av (i dagsläget våra telefoner) adderar det lager på verkligheten som är spelet.
Eftersom alla känner till Pokémon Go så är det ett tacksamt exempel att använda sig av.

När vi spelar Pokémon Go så rör vi oss i samma värld som alltid, och vår karaktär i spelet rör sig likadant som vi gör. Men på telefonens

skärm så ser vi skogar, grässlätter och vattendrag som i vår värld kanske bara är en helt vanlig gata eller en liten skogsdunge. Och i den
här skogsdungen ser vi att olika typer av Pokémons lever, och väntar på att fångas av oss.

Det fantastiska med AR är att man med väldigt små medel kan skapa en riktigt cool upplevelse, eftersom man får chansen att gå på
upptäcksfärd i sin egen värld. Plötsligt blir vägen till jobbet spännande igen.

Vilka typer av spel kan funka bra som Augmented Reality?

Det mest självklara exemplet på en speltyp som kan fungera fantastiskt bra som AR-spel är MMORPGn (massive multiplayer online role
playing games) så som World of Warcraft. Men även First Person Shooters (FPS) kan funka riktigt bra. Tänk dig själv att köra en match
Capture the Flag med dina kompisar i parken. Telefonerna funkar som vapen och kameran är ditt sikte. Möjligheterna är mer eller
mindre oändliga.

Pokémon Go tog Augmented Reality till folket

Virtual Reality
Även här så är namnet ganska självförklarande. Där Augmented Reality förstärker vår värld så skapar VR en helt ny värld istället. Vi

kopplar bort oss från verkligheten och kliver in i ett annat universum. Tanken med VR är att man skall styra sin spel-karaktär med hjälp
av sin egen kropp och på så sätt uppnå den ultimata verkligehetskänslan.

Problemet med Virtual Reality
Det stora (och väldigt svårlösta) problemet med Virtual Reality-spel är att det enda som i dagsläget går att göra riktigt bra är styrningen

av blicken. Alltså att man ser det man själv tittar på, när du vrider huvudet på riktigt så vänder du blicken i spelet. Men det räcker tyvärr
inte för att skapa en riktigt bra VR-upplevelse.
Att styra blicken är bara en liten detalj av spelupplevelsen, att gå, slå, hoppa, klättra och krypa är betydligt större delar, och eftersom
de inte går att lösa på ett bra sätt i dagsläget så faller VR rätt platt. (dock så jobbar företaget Virtuix på en lösning, deras ”Omni Treadmill

För att få till styrningen av hela kroppen så skulle man behöva spela i en stor gympasal som är uppbyggd precis som spelvärlden.
Men då är man ironiskt nog tillbaka på Augmented Reality istället.

Det här räcker tyvärr inte för att det skall kännas som att man försöker komma undan från en drake på toppen av ett
snötäckt berg

Vilka typer av spel kan funka bra som Virtual Reality?
Om vi slutar vara negativa ett litet tag och kollar på vilka typer av spel som faktiskt skulle kunna funka bra så vänds blicken direkt till
olika typer av Casinospel. Tänk dig att med din egen hand få dra i slotmaskinens arm, eller plocka upp korten runt pokerbordet, eller
framförallt, känslan att få dra markerna till sig när man vunnit!
Att köra spelautomater online ger i dagsläget ofta adrenalinﬁxen man söker, men det ger aldrig riktigt samma kick som att faktiskt
höra och se mynten fylla upp den lilla behållaren när man får jackpot. Och på tal om casinospel så skulle även poker funka klockrent.
Spelar man poker på nätet så får man tyvärr aldrig en känsla för sina motspelare och hur de reagerar på sina kort och korten på

bordet, alla som spelat Texas Hold’em vet att nyckeln till att vinna är att läsa sina motståndare och att betta smart. Här skulle VR kunna
revolutionera hela upplevelsen.
Utöver Casinospel så kan diverse pusselspel och mysteriespel funka, eftersom man sällan rör sig speciellt mycket i dem.
Tyvärr lär det dröja åtskilliga år innan vi ser bra FPS, Racing och Rollspel i VR-format. Men när de väl släpps, då kommer det att vara
helt magiskt.

Sammanfattningsvis
VR handlar om att skapa en helt ny värld och att koppla loss sig från vår verklighet. Augmented Reality handlar om att förstärka och
förbättra vår värld, t.ex. genom att sprida ut monster och skatter på platser där vi rör oss dagligen.

Sebastian
Allt från personlig utveckling till sköna sneakers är intressant! Kvalitetstid för mig är en kall, ljus, amerikansk öl i solen på en uteservering, gärna "i
goda vänners lag" om man nu skall slänga in något klyschigt också.

