XR lab

LOOKING GLASS
Onderzoeksrapport

Looking Glass

Experiment Looking Glass
In samenwerking met de NPO
HELLO!
Wij zijn XR lab: een immersief innovatielab, gelegen in het Mediapark. We zijn een jong en innoverend leerbedrijf waarin mbo-studenten en mbo-docenten experimenteren met state-of-the-art
technologie aan echte cases en in nauwe samenwerking met bedrijven. We gaan in multidisciplinaire teams aan de slag en komen in een aantal weken tot een concept, proof-of-concept of
prototype, afhankelijk van de onderzoeksvraag. Onder intensieve begeleiding en met methodes
als design thinking en scrum onderzoeken we mogelijke antwoorden die onze gezamenlijke kennis en ervaring verder kunnen brengen. Elke opdracht heeft een innovatief karakter en speelt in
op de nieuwste immersieve technieken (VR/AR/XR).
XR lab is in 2018 ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen het Mediacollege Amsterdam, ROC van Amsterdam Mbo College Hilversum en Media Perspectives. Het hoofddoel van
XR lab is om het beroepsonderwijs sneller en beter in te laten spelen op de snel veranderende
arbeidsmarkt. We willen een plek zijn waar je kunt pilotten, experimenten en falen, kansen kunt
grijpen en zoeken, maar vooral een plek om je te ontwikkelen tot de media-professional van de
toekomst, die zich proactief kan aanpassen binnen de snel veranderende mediawereld.

2 |Looking Glass

Het onderzoek
In maart 2020 is XR lab in samenwerking met NPO innovatie een onderzoek gestart naar de
potentie van de Looking Glass. Dit onderzoek heeft totaal 3,5 maand in beslag genomen. In dit
rapport bundelen wij onze experimenten en conclusies puntsgewijs. We hopen op deze manier
de potentie van het medium over te brengen, zodat meer mensen geïnteresseerd raken in het
medium.
Ons startpunt was de onderzoeksvraag:
“Wat zijn de mogelijke toepassingen van de Looking Glass voor de toekomst van TV?”
We hebben gekozen om het onderzoek te richten op 3 gebieden:
— Volumetric video
— Interactie
— Relatie met de laptop
Het onderzoek is uitgevoerd met verschillende experimenten:
1. Hoe werkt hand tracking op de Looking Glass?
2. Heeft het bekijken van photogrammetry op de Looking Glass een toegevoegde waarde?
3. Kun je stereoscopische 360 video bekijken op de Looking Glass?
4. Welke engine gaan we gebruiken om op te ontwikkelen voor de Looking Glass?
5. Kun je foto’s en video’s met diepte-informatie bekijken op de Looking Glass?
6. Op welke manier kan een kind interacteren met een kinderserie d.m.v een character?
7. Op welke manier kan de Looking Glass aanvullende 3d informatie geven op een tv programma?
8. Wat zijn de mogelijkheden van volumetric video op de Looking Glass?
De uitkomst van dit onderzoek is opgeleverd in twee verschillende prototypes en dit onderzoeksdocument.
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1 - Hoe werkt hand tracking op de
Looking Glass?
Onderzoek
Bij de Looking Glass wordt ook standaard de Leap Motion bijgeleverd, waardoor hand tracking
mogelijk is. De leap is een apparaat wat je aan kan sluiten op de Looking Glass. De tracking gebeurt
door het gebruik van infraroodcamera's, welke je hand- en vingerbewegingen scherp volgen,
om vervolgens te vertalen naar een 3D-input. Deze technologie zorgt er voor dat bewegingen
nauwkeurig gevolgd worden. Er ontstaat echter een probleem als de handen elkaar overlappen.
Hand tracking met de leap werkt efficiënt in Unity en ook in Unreal Engine.
We zijn begonnen met spelen van de meegeleverde demo’s, vooral Squishy Squad, Blob Pack,
Froggo zijn aan te raden omdat voor deze de interactie goed laten zien.
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Hand tracking in Unity
Aangezien we met Unreal erg veel problemen ondervonden (zie hoofdstuk 4), hebben
wij de focus verlegd naar hand tracking werkende te krijgen in specifiek Unity. Hier was
een plugin voor beschikbaar die vrij snel werkte. We zijn eerst begonnen met überhaupt
de hand tracking zichtbaar te krijgen, vervolgens hebben we geëxperimenteerd met
verschillende interacties.
Het vergt wel wat fijne motoriek om ook werkelijk voorwerpen te kunnen oppakken,
maar dit is ook een kwestie van vertrouwd raken met het medium.

Bronnen: HoloPlay unity SDK , LeapMotion Modules & Leap motion Interaction Engine
XR lab 7
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Conclusies
Hand tracking was redelijk eenvoudig te realiseren in combinatie met
Unity. Hierdoor kun je op een meer natuurlijke manier interacteren met
content op de Looking Glass. We hebben deze techniek later in ons
onderzoek toegepast in een prototype. Bij de uitwerking hiervan hebben
wij geprobeerd de interacties zo eenvoudig mogelijk te houden. Hierbij
moet je denken aan het scriptmatig magnetisch vastklikken van twee
objecten, waardoor de foutmarge aanzienlijk kleiner wordt.
Prototype: Video van hand tracking voor het prototype van Breintje
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2 - Heeft het bekijken van photogrammetry op de
Looking Glass een toegevoegde waarde?
Onderzoek
Photogrammetry is een techniek
waarbij een object wordt vastgelegd
door vanuit veel verschillende hoeken
foto’s te maken. Vervolgens komt hier
een point cloud uit, die wordt omgezet in
een 3d object met een fotorealistische
texture. Eigenlijk maak je dus een 3d
scan van een object, waardoor je snel
tot een realistisch model kunt komen.

Vanuit een ander project hadden we
nog photogrammetry-materiaal liggen
welke we graag wilden gebruiken
voor de Looking Glass. We waren erg
benieuwd hoe dit eruit zou zien en
vooral of het iets toe zou voegen door
dit te bekijken op de Looking Glass.
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Conclusies
De photogrammetry objecten zagen er goed uit op de looking glass,
maar aangezien het gaat om het bekijken van statische 3d elementen,
leverde dit onderzoek weinig interessante conclusies op. We hebben
ervoor gekozen om dit stukje niet verder te onderzoeken, omdat
ons de potentie van interactie interessanter leek. De mogelijkheid
van photogrammetry is echter wel fijn om te hebben voor eventuele
projecten in de toekomst. Meerdere toepassingen zijn hiervoor te
verzinnen zoals een statische natuuromgeving.
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3 - Kun je stereoscopische 360 video bekijken op
de Looking Glass?
Onderzoek
Stereoscopische 360 opname bootst
de manier na waarmee het menselijk
oog diepte ziet. Er worden twee
verschillende beelden vastgelegd
die ongeveer 6 cm uit elkaar staan,
dezelfde
gemiddelde
afstand
tussen de ogen. Door deze twee
verschillende opnames aan de twee
verschillende ogen te tonen, krijgt
de kijker een perceptie van diepte.
Daarnaast worden stereoscopische
360 opnames vanuit één punt alle
richtingen op vastgelegd. Er ontstaat
dus een beeld om de camera heen.
Hierdoor kan de kijker rondkijken in
de bol die ontstaat.
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360 video bekijken in Unity
Als eerste stap hebben wij een opname opgevraagd bij een partner, zodat wij een
360 video konden testen. Deze hebben we in Unity werkend gekregen, waarna we
deze vervolgens in de Looking Glass konden bekijken.

Conclusie
We kwamen er door deze test vrij snel achter dat stereoscopische 360 video niet
werkt op de Looking Glass. Je kan de opname wel bekijken en in de ‘bol’ rondkijken,
maar er is geen perceptie van diepte. De onderstaande visual licht dit toe.

12 |Looking Glass

Final Rapport

4 - Welke engine gaan we gebruiken om op te
ontwikkelen voor de Looking Glass?
Onderzoek
We hadden vanaf het begin twee engines op ons wensenlijstje
staan: Unreal en Unity.
Het voordeel van Unity is dat wij hier al veel ervaring mee hebben,
dus we potentieel sneller resultaat kunnen boeken. Het voordeel
van Unreal is dat de grafische mogelijkheden uitgebreider zijn en
we dus waarschijnlijk een mooier resultaat kunnen boeken.
Aangezien we graag iets wilden neerzetten met hoge grafische
specificaties en we ervaring op wilden doen met Unreal, hebben
wij ervoor gekozen om deze optie eerst te onderzoeken. We liepen
hierbij echter al snel tegen verschillende problemen aan.

XR lab 13

Looking Glass

Unreal plugin
In het begin van dit onderzoek was de plugin voor Unreal nog in beta en niet open
voor publiek. Toen we de beta bemachtigd hadden, bleek deze nog steeds erg
instabiel te zijn. De framerate ziet er slecht uit en is aan de lage kant en Unreal
crasht constant of crasht tijdens het laden van het project.
Toen de plugin uiteindelijk werd vrijgegeven voor het publiek, bleek deze alsnog
niet goed te werken. De meekomende leap plugins wil deze niet converteren naar
de versie die we gebruiken, iets wat deze niet eens zou hoeven doen aangezien
we de Unreal versie hebben gebruikt die ook op de website staat aangegeven die
gebruikt moet worden. Na het deleten van deze plugin start Unreal nu wel op maar
crasht direct tijdens het opstarten door te Looking Glass (Holoplay) plugin.
Bron: https://lookingglassfactory.com/devtools/holoplay-plugin-for-unreal-engine
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Conclusie
Momenteel is het niet haalbaar om met Unreal te werken, het blijkt nog te
instabiel te zijn. We gaan de prototypes verder in Unity ontwikkelen, dit blijkt wel
betrouwbaar. We zien nog steeds wel de potentie van de engine, dus blijven de
ontwikkelingen volgen en zullen het misschien weer in de toekomst oppakken
wanneer het wel stabiel is.
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5 - Kun je foto’s en video’s met diepte informatie
bekijken op de Looking Glass
Onderzoek
Voordat we konden starten met het onderzoek naar photogrammetry op de lookingglass,
moestdn we eerst onderzoeken hoe we met foto's met diepte informatie konden werken.

Dit is een foto gemaakt met de Google Pixel 4. Se camera van deze telefoon legt ook diepte
informatie vast, zichtbaar in zwart. Het laatste beeld laat zien waar de randen van objecten
zich bevinden.
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Dit is een still uit een video gemaakt met Cinema 4D, in deze render is de diepte
informatie op dezelfde manier zichtbaar gemaakt zoals in de foto eerder.
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Diepte informatie gebruiken in Unity
In Unity kun je door een depth texture te gebruiken, fake 3d maken. Er is dus geen
echte diepte, maar het ziet er wel uit alsof er diepte is.
Bron: https://docs.unity3d.com/Manual/SL-CameraDepthTexture.html

Video met diepte informatie zonder Unity bekijken
We kwamen er tijdens ons onderzoek achter dat als een video op een bepaalde manier
gedistort, je deze op de Looking Glass kunt bekijken met diepte informatie. Met deze
werkwijze kun je een video bekijken die niet realtime 3d is, maar wel een ruimtelijk
effect oplevert.
Bronnen: Video van distorted video op de Looking Glass, Originele video met distort
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Conclusie
Diepte informatie in foto of video is bruikbaar te maken via een camera depth
texture in Unity.
Als je een video hebt die al een diepte distort heeft, kun je deze via elke
mediaplayer op de Looking Glass bekijken. Dit maakt het mogelijk om een foto
of video te bekijken die niet realtime 3d is, dus veel minder zwaar is en daardoor
zeer makkelijk te verspreiden. Je zou dit op elke pc kunnen bekijken die je kunt
koppelen aan de Looking Glass. Dit biedt dus erg veel mogelijkheden en is dan
ook een van de belangrijkste ontdekkingen binnen dit onderzoek.
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6 - Wat zijn de mogelijke toepassingen van de
Looking Glass voor de toekomst van TV?
Onderzoek
Voor dit specifieke experiment wilden we kijken of het mogelijk zou zijn om de interactie
op de Looking Glass te koppelen aan een actie op een browser op bijvoorbeeld je laptop
of smart tv. Wat als je de Looking Glass als een soort afstandsbediening kunt gebruiken,
maar de media tegelijk ook thematisch laat aansluiten op elkaar? We hebben gekozen
voor een jonge doelgroep, omdat de educatieve toepassing ons een uitdaging leek.
Daarnaast is het voor kinderen misschien leuker én logischer om een interactie aan te
gaan met een character, dan met een afstandsbediening.

Concept Breintje

Breintje omringt door objecten op de
Looking Glass

Kind geeft Breintje een object

De bijbehorende aflevering start op het
grote scherm

We hebben een eigen personage in het leven geroepen: Breintje. Het kind geeft Breintje een
item, wat er voor zorgt dat op een ander scherm de bijbehorende aflevering wordt gestart.
Een mogelijke toepassing zou kunnen zijn dat de Looking Glass gebruikt zou kunnen worden
om een de aflevering te starten via chromecast op bijvoorbeeld een tv.
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Prototype Breintje
Bij dit concept kun je Breintje een object geven door middel van hand tracking. Wanneer
Breintje het object vastpakt, verandert de omgeving waarin Breintje zich bevindt.
Vervolgens wordt er vanuit Unity contact gemaakt met een server, deze draait al lokaal
op de computer. Vervolgens maakt de server contact maakt met de browservenster die
open staat op de Looking Glass, hierop start de bijbehorende aflevering.
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Koppeling met browser
Het onderzoek naar de koppeling tussen de Looking Glass en een browser was
ingewikkeld, omdat deze functie niet veel vaker gebruikt wordt. We hebben gekozen
om verbinding te maken van een standalone naar local server.
Dit hebben we gedaan met behulp van socket.io
https://assetstore.unity.com/packages/tools/network/socket-io-for-unity-21721
We hebben deze handleiding gevolgd om verbinding te maken van een local server
naar browser: https://socket.io/docs/

Conclusies
Het prototype van Breintje laat zien hoe de Looking Glass in de huidige uitvoering aanvullend
zou kunnen zijn op tv van de toekomst. In dit prototype ligt de focus op communicatie tussen
de Looking Glass met een groot scherm en is de Looking Glass geen op zichzelf staand
product, maar is het een aanvulling op bestaande media. We hebben de interacties helaas
nog niet kunnen testen met de doelgroep (kinderen) i.v.m. de corona maatregelen. We
merkten wel tijdens het testen, dat de hand tracking nog best lastig was in de bediening.
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7 - Op welke manier kan de Looking Glass aanvullende
3d informatie geven op een tv programma?
Onderzoek
Na het voorgaande onderzoek met Breintje werden wij ook nieuwsgierig of het ook mogelijk
zou kunnen zijn om vanaf je laptop een actie op de Looking Glass te triggeren, precies
het omgekeerde proces dus. Voor dit specifieke experiment hebben wij de koppeling
gemaakt met de webserie van Klokhuis, zoek het uit!

Gebruiker bekijkt aflevering van webserie
Klokhuis: zoek het uit in browser

Aanvullende informatie wordt getoond op
de Looking Glass
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Prototype Klokhuis
In Klokhuis, zoek het uit! wordt elke aflevering in een korte video uitleg gegeven over
een bepaald onderwerp. Bij de aflevering over de werking van de hersenen leek het ons
van toegevoegde waarde om ook werkelijk deze hersenen in 3D te kunnen zien.
De getoonde content op de Looking Glass is 3d en kan dus meer laten zien dan de platte
video in de browser.

Bij het Klokhuis concept start je allereerst in een browservenster de video. Op een
bepaald vaststaand punt/tijdstip in de video start op de Looking Glass een browser
venster met daarop een pre-rendered video van hersenen die draaien. Deze content
klopt qua timing met het onderwerp wat op dat moment behandeld wordt in de video.
Prototype: Video van het Klokhuis prototype
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Broadcast
Om de video met de Looking Glass te koppelen, is het nodig om de twee browservensters
met elkaar te laten communiceren. Dit was redelijk eenvoudig te realiseren via
broadcast. Broadcast zorgt ervoor dat twee tabbladen van een browser met elkaar
kunnen praten. Aangezien we bij onderzoeksvraag 6 hebben ontdekt dat je zonder
Unity heel eenvoudig video’s met diepte-informatie kunt bekijken, is deze oplossing
erg ‘goedkoop’ qua rekenkracht. De video is immers niet realtime 3d, maar heeft een
distort, waardoor de Looking Glass dit als diepte laat zien
Bron: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/BroadcastChannel

Conclusies
Het Klokhuis prototype laat zien op welke mogelijke manieren de Looking Glass in zijn
huidige uitvoering aanvullend zou kunnen zijn op tv van de toekomst. De focus ligt bij
dit concept op communicatie vanuit een computer terug naar de Looking Glass en is
geen op zichzelf staand product, maar een aanvulling op bestaande media.
Het biedt interessante mogelijkhedien voor toepassingen als een soort tweede scherm,
aanvullende informatiebron.
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Bron: Video van disported brein
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8 - Wat zijn de mogelijkheden van
volumetric video op de Looking Glass?
Onderzoek

Het onderzoek naar het gebruik van volumetric video op de Looking Glass kwam voort uit de
behoefte om echte mensen weer te kunnen geven op dit medium. Is het bijvoorbeeld mogelijk
om een bekend persoon een programma te laten presenteren? En welke toepassingen
zouden hier nog meer voor te vinden zijn? Is er een ‘simpele’ opstelling mogelijk om dit op
te nemen zonder grote set-up?
We zijn begonnen met onderzoek doen naar de techniek zelf. Bij het opnemen van volumetric
video wordt met veel camera’s uit verschillende hoeken gefilmd en worden de beelden
omgezet in een 3d object.

Meestal wordt volumetric video opgenomen in een studio, aangezien je hier een speciale
opzet voor nodig hebt met camera’s vanuit alle richtingen en een green screen. Dit is
natuurlijk heel kostbaar. Er zijn echter ook experimenten te vinden online van personen
die dit bijv. met 24 webcams gedaan hebben.
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Platform voor volumetric captures
Vervolgens zijn wij gaan kijken hoe wij zelf aan volumetric video zouden kunnen
komen, zonder het zelf op te nemen. Onderstaand een platform waar je volumetric
captures kunt bekijken en downloaden.

Bron: https://ef-eve.com/platform/
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Volumetric video opnemen
Maar wat als we wel zelf materiaal wilden opnemen? Er is een plek in
Nederland waar dit al mogelijk is, bijvoorbeeld 4DR Studios in Eindhoven.
Achter de schermen bij 4DR Studios
Zij gebruiken het Holosys-systeem 4D Views wat het mogelijk maakt om
maximaal 3 personen op te nemen binnen 3m².
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Conclusies
Uiteindelijk hebben we door de uitbraak van de corona-crisis geen studio
kunnen bezoeken om werkelijk zelf volumetric video op te nemen. Ook het
huren van apparatuur hebben we van afgezien, aangezien we niet op kantoor
konden werken. Wel zien we de potentie van deze techniek en zijn we van
plan om ons in de toekomst er verder in te verdiepen. De optie om werkelijk
een herkenbaar persoon te zien op het medium is zeer interessant en kan
echt een meerwaarde vormen.
Puntsgewijs:
•
•
•
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Het is niet makkelijk om zelf volumetric video op te nemen met
bestaande apparatuur van het XR lab.
Er zijn camera’s beschikbaar die volumetric video op akunnen nemen,
deze zouden we kunnen huren.
Er zijn studio’s in Nederland die zich focussen op volumetric video
en eventueel in een samenwerking tot een interessante video zouden
kunnen leiden.
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Algemene conclusie
Onderstaand de samenvatting van de belangrijkste conclusies:

Unreal nog niet bruikbaar
Helaas is Unreal momenteel nog niet geschikt als engine voor de Looking Glass,
er kan dus momenteel het beste in Unity developed worden.

Verschil tussen 3d content en fake 3d
Tijdens het onderzoeken kregen we een steeds beter besef van de manier
waarop de Looking Glass diepte laat zien. Zo kwamen wij erachter dat er een
verschil is tussen 3d en fake 3d content. Met fake 3d bedoelen wij een object
wat er 3d uitziet, maar eigenlijk een platte video is met diepte informatie. In het
Klokhuis prototype (hoofdstuk 7) gebruiken wij een pre-rendered filmpje met
een 3d distort. Als je deze platte video bekijkt op de Looking Glass, ziet dit eruit
alsof de hersenen 3d zijn.

Pre-Rendered 3d is heel makkelijk te bekijken op Looking Glass
Door een video met diepte informatie een 3d distort te geven, kun je heel
eenvoudig pre-rendered 3d video’s bekijken op de Looking Glass. Deze video’s
kun je vanuit iedere mediaplayer bekijken op de Looking Glass en dan krijgt het
diepte. Dit betekent dat je heel makkelijk content kunt verspreiden (webplayer)
en kunt afspelen, zonder dat het de computer zwaar belast.
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Vooral aanvulling op bestaande media
De prototypes die gebouwd zijn tijdens dit onderzoek zijn vooral aanvullingen
op bestaande media. Wij zien in de huidige vorm nog niet echt een toepassing
die standalone zou kunnen werken in plaats van bijvoorbeeld tv.
• Standalone executable op Looking Glass naar ander scherm
Er draait op de Looking Glass een applicatie, die via een lokale server een
video start op een ander scherm. In ons prototype voor Breintje (hoofdstuk 6),
was dit op de gekoppelde laptop. Dit zou ook gekoppeld kunnen worden aan
een smart tv of chromecast.
• Browser naar Looking Glass
Er wordt in de browser een video gekeken en op een bepaald moment start op
de Looking Glass aanvullende 3d content. In ons prototype voor Klokhuis, zoek
het uit! (hoofdstuk 7) was dit een 3d model van hersenen.
Wij zien dit onderzoek als een verkenning van deze nieuwe technologie en
medium. We hopen dat deze technologie en het medium verder ontwikkeld
zullen worden, zodat de mogelijke toepassingen nog relevanter worden. De
potentie van het medium is overduidelijk. Het kan nu al gebruikt worden als een
tweede scherm, maar ook als een soort Intuïtieve manier om met content te
interacteren.
De nieuwere editie van de Looking Glass ziet er al veelbelovend uit. Deze is
een stuk groter en een standalone device, en hierdoor meer te gebruiken zoals
een reguliere tv. We kijken er naar uit om met nieuwere versies van dit medium
aan de slag te kunnen en uit te bouwen.
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