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Het Virtuele Muziekcentrum van Enschede

Virtual Reality op het Internet

In maart ‘97 is de eerste paal “geslagen” voor het virtuele muziekcentrum van Enschede
(VMC). Het model (een model van het bestaande gebouw van het Muziekcentrum
Enschede) geeft Internet gebruikers de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan het
muziekcentrum, zonder de deur uit te hoeven. Op deze manier is het mogelijk om van alles
te weten te komen over het muziekcentrum. Je kunt er bijvoorbeeld achter komen hoe de
grote zaal eruit ziet, welke voorstellingen er binnekort komen, wat de beste zitplaats is enz.
Tevens biedt dit virtuele gebouw huisvesting aan een intelligente baliemedewerkster, Karin
genaamd. Karin communiceert met ‘virtuele’ bezoekers en kan allerlei informatie geven. De
intelligentie van Karin is te danken aan het SCHISMA systeem1. Dit schouwburg-informatie &
reserveringssysteem kan natuurlijke zinnen verwerken en op een natuurlijke manier
antwoord geven. Het SCHISMA systeem is gespecialiseerd in het geven van informatie over
de programmering van het muziekcentrum. Als je besloten hebt naar welke voorstelling je
wilt, dan kun je ook direct reserveren. Vragen die je aan Karin kunt stellen zijn bijvoorbeeld:
“Welke voorstellingen zijn er komende maand?” , ‘Wat kost een bezoek aan het Orkest van
het Oosten?’ en “Kan ik een kaartje reserveren voor het Orkest van het Oosten?”.

Kortom, in het virtuele theater komen een aantal hot-items samen zoals: (natuurlijke)taal,
spraak, virtual reality, animatie, internet etc. Omdat het I/O Vivat deze keer als thema Virtual
Reality heeft, zal ik vooral ingaan op VRML  en het ontwerp van het VMC.

Wie een virtuele omgeving of een 3D object via het internet beschikbaar wil stellen, kan
gebruik maken van VRML (Virtual Reality Modeling Language). Het is een taal waarmee je
een wereld kunt beschrijven. VRML is geen programmeertaal in de strikte zin van het woord.
Het maakt geen gebuik van een compiler of interpreter zoals bij bekende programmeertalen
wel het geval is. VRML code bestaat uit een verzameling van objecten die samen een
wereld vormen. Hierbinnen valt ook de beschrijving van het gedrag van objecten binnen de
wereld, eventueel gebaseerd op acties van de gebruiker. Bij het bouwen van een virtuele
wereld kun je beschikken over 55 verschillende VRML bouwstenen (nodes). Elke bouwsteen
heeft een eigen (unieke) functie en een aantal instelbare eigenschappen (fields).
Voorbeelden van nodes zijn: de Transform node (om objecten te roteren, transleren, schalen
etc.), de Sound node (om geluid aan een object toe te kunnen voegen),  de Sphere node
(om een bol  in de wereld te plaatsen) enz.  Door de bouwstenen in een bepaalde volgorde
te plaatsen (scene graph), en door de eigenschappen goed in te stellen kun je de wereld
naar je eigen wensen kneden. Heb je uiteindelijk de beschrijving van de wereld af dan kun je
het gaan bekijken met een browser/viewer (renderen). Hiervoor gebruik je een
internetbrowser met VRML plugin of een stand-alone VRML browser.

Om enig idee te krijgen hoe je kunt ‘programmeren’ in VRML, bekijken we een simpel
voorbeeld.

In figuur 1 is de VRML code te zien van een muur. Rechts is de muur zichtbaar zoals die
door een VRML browser wordt weergegeven. De muur wordt gevormd door een doos (Box
node) waarop een foto van bakstenen wordt geplakt (texture mapping).

                                                          
1 Zie http://wwwseti.cs.utwente.nl/~schisma/schisma/schisma.html
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#VRML V2.0 utf8

Transform {

  rotation    0 1 0  0

  translation 0 0 -4.67

  children [

    Shape {

      appearance Appearance {

        texture ImageTexture {

          url "wall.bmp"

        }

      }

      geometry Box { size 2 2 1 }

    }

  ]

}

In de VRML code zijn de nodes (Transform, Shape, Appearance, ImageTexture, Box) en de
fields (rotation, translation, children, appearance, texture, url, geometry) zichtbaar. Elke node
heeft weer andere fields ter beschikking omdat zijn functie anders is. Bij een Transform node
zul je daarom fields als ‘rotation’, ‘translation’, ‘scale’ tegenkomen, terwijl een Box node
enkel het ‘size’ field bevat. Voor de volledige lijst van nodes en fields verwijs ik naar de
officiele VRML97 Node reference, die op het Internet beschikbaar is:
http://www.vrml.org/Specifications/VRML97/part1/nodesRef.html

Terug naar het VMC. Om het muziekcentrum goed gemodelleerd te krijgen, hebben we
gebruik gemaakt van de orginele bouwtekeningen (door het kadaster vrij ter beschikking
gesteld). Met behulp van deze tekeningen hebben we een draadmodel in AutoCAD
getekend.

gedeelte van het draadmodel van het muziekcentrum

In het draadmodel worden alle ‘betonnen’ onderdelen getekend, zoals muren, plafonds,
pilaren en trappen.



32

Het draadmodel wordt met behulp van een converter (3dstudio bestand naar VRML1
bestand) naar VRML geconverteerd. Hebben we een bestand dat voldoet aan de VRML

standaard dan kunnen we gaan
werken aan het ‘verven’ van de
betonnen onderdelen. Een goede
tool is hierbij wel erg wenselijk.
Een ‘kleur’ wordt namelijk aange-
geven met 6 fields. Gebruik je
geen tool dan moet je zelf die
fields goed instellen, wat vrijwel
onmogelijk is. Bij een goede tool
hoef je de fields niet in te stellen
maar kun je kiezen uit een
bibliotheek met materialen. Je
kunt aangeven dat een bepaald
object gemaakt is van bijvoor-
beeld goud of plastic. Als je naast
de ‘kleur’ ook een patroon wilt
toevoegen dan kun je het object
‘behangen’ met een texture. De
textures die in het VMC gebruikt
zijn, zijn grotendeel afkomstig
van een gedigitaliseerde film, die
wij destijds zelf hebben gemaakt.

Voorkant van hetVMC bekeken  met de Cosmo2  Plugin binnen Netscape 4

Links: ingang muziekshop Rechts: Foyer beneden

Als laatste wordt het gebouw opgevuld met bezienswaardigheden. Er worden
schilderen/tekeningen opgehangen en ook het bronzen ‘beeld’ van de grondlegger Klaas de
Rook mag niet ontbreken. In de muziekshop is een boekenkast te vinden met verwijzingen
naar www-pagina’s. Naast deze boekenkast staat een verkoper die (zij het erg beperkt) met
bezoekers kan communiceren. Als je de verkoper nadert zal een soort ‘chat-window’
geopend worden waarin de conversatie plaatsvindt. Bij de implementatie van de verkoper
wordt gebruik gemaakt van een node die een event genereert als er iemand nadert (de



33

Proximity Sensor Node). Het event activeert het Java programma dat verantwoordelijk is
voor het ‘chat-window’. Binnen VRML kun je gebruik maken van Java en JavaScript.

Tegenover de verkoper staat Karin achter de balie, klaar om ingewikkelde vragen te
beantwoorden. Voorlopig werkt Karin nog met een link naar de www-pagina van SCHISMA.
Binnenkort zal ze, net als de verkoper, een conversatie-window krijgen. Uiteraard werken we
toe naar een Karin die echt luistert, praat, en emoties toont.

Naast de bovengenoemde bezienswaardigeheden zijn er nog meer onderdelen de moeite
van het bekijken waard zijn, bijvoorbeeld automatisch openende deuren, bewegende spots
op het podium, een tafel met interessante boeken, een informatiebord met komende
voorstellingen enz. En wat te denken van Youp van’t Hek die een grap vertelt of het carillion
van Enschede. Reden genoeg om zelf een keer naar het VMC te gaan kijken.

Wil je een bezoekje brengen aan het VMC of wil je meer informatie over het project, dan kun
je terecht bij de volgende www-pagina:

http://www.cs.utwente.nl/~sellesr/vivat_pages/index.html

Eduard Selles
Sellesr@cs.utwente.nl

Langs de wachttoren

'Er moet toch', zei de clown tegen de dief,

'een uitweg zijn uit al dit ongerief

De patsers drinken wijnen uit mijn gaarde,

ploegen mijn grond, maar niemand kent de waarde.'

De dief zei: 'Hou je rustig, heb geen grief.

Voor velen mist het leven perspectief.

Wij laten achter ons wat ons bezwaarde.

Niet kwaadspreken. Het wordt al laat op aarde.'

En langs de wachttoren, waar prinsen staarden,

was het verkeer van vrouwvolk intensief,

rond wie blootsvoetse dienaren zich schaarden.

Een kater jankte verre van poeslief.

Twee ruiters kwamen nader op hun paarden,

terwijl de wind zich huilende verhief.

KOOP:

 Jan Kal, 1000
Sonetten, Nijgh &
Van Ditmar


