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Dancing in the Stars - VR!

Velkommen til Dancing in the Stars VR! Kom inn i studio du

tidligere kun har sett på skjermen, dans, stem og opplev følelsen

av å være til stede i studio.

MIX202

Gruppe 3

Kandidatnummer: 100, 102, 105, 107, 109
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Pitch video: https://youtu.be/D4Us687WhwU

Velkommen til Dancing in the Stars!

“Dancing in the Stars” er en fremtidsrettet VR-opplevelse hvor stemmegivning i en

fiktiv dansekonkurranse står i sentrum. I denne opplevelsen plasseres brukeren i

studio der de kan stemme og utforske fritt. Konseptet skal gjøre stemmegivning og

interaksjonen med programmet mer engasjerende og lar seeren dykke inn i

TV-universet. Denne spesifikasjonen tar for seg designprosessen vår, prototypens

gang og designvalg gjort under utviklingen av denne.

Mål og målgruppe

Målgruppen for Dancing in the Stars er det vi har valgt å kalle etternølere (engelsk:

laggards). En etternøler vil i denne oppgaven bety en person som er skeptisk til ny

teknologi og som enten ikke har behov eller tør å prøve nye ting. Vi vil nå de

etternølerne som ser fast på konkurranseprogrammer som Skal vi danse og Idol.

I modul 1 fikk vi innsikt i etternølernes vaner rundt ny teknologi. Gjennom intervjuer

kom det frem at de ikke opplevde behov for å prøve nye ting, fremfor redsel eller

mangel på ferdigheter. Flere hadde faste programmer de så på og var lojale i

strømmingen sin. Etternølerne var altså vanedyr av egen vilje. Fordi målgruppen vår

ikke er av den utforskende typen, har vi forsøkt å lage noe som kan engasjere med

innhold de er kjent med.

Med en spekulativ prototype får vi mulighet til å utforske fantasi, tanker om

fremtidens strømmetjenester og alternative opplevelser. Designspekulasjoner kan

bidra til å redefinere forholdet vi har til virkeligheten. Dancing in the Stars: VR! har

som mål å åpne for diskusjon for hvordan stemmegivning og live-sendinger kan

utvikle seg i fremtiden.
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Programlederen Trip
I det du kommer inn i Dancing with the Stars VR møter du Trip, en jente med en

personlighet basert på hele Norges Stian Blipp. Personlighetsmessig er Trip jovial,

humoristisk, småfrekk, uformell, men samtidig profesjonell. Hun har en moderne stil,

med innslag fra science fiction og matcher miljøet. Trip er brukerens guide gjennom

opplevelsen og kan svare på spørsmål om konkurransen, stemming, seg selv og

omgivelsene. Hun har en bakhistorie, meninger og skal huske brukerens tidligere

handlinger. For å gjøre Trip mer menneskelig ser hun på deg mens hun snakker og

bruker personlige pronomen som “jeg” og “du”.
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Dancing in the Stars: VR!

Prototypens gang

Dancing In the Stars: VR! er et fremtidsrettet underholdningskonsept der vi har

kombinert det vi i dag kjenner som Eurovision Song Contest og Skal vi danse.

Programmet minner om Eurovision i struktur og Skal vi danse i konsept. Hvert land

sender en finalist videre til en kontinent-finale. Vinneren av denne representerer sitt

kontinent i finalen av Dancing in the Stars.

Prototypen tar brukeren inn i studioet til Dancing in the Stars der de kan stemme og

utforske fritt. Opplevelsen består av ulike rom med ulike hensikter:

- Ankomstrom med kryonisk søvnkammer.

- Studioet fra TV - fullt av detaljer og knapper.

- Stemmegivningsrom med informasjonsskjermer og deltakere.

- StarBar med utsikt til verdensrommet og objekter som kan plukkes opp.

- Kontrollrom med forskjellige objekter og knapper brukeren kan interagere

med.

I romstasjonen er programlederen tilgjengelig for spørsmål og kan guide brukeren

rundt de ulike funksjonene.

Tekniske detaljer

Prototypen er utviklet i Unity med elementer fra Synty Polygon-pakker og karakterer

fra Sketchfab. Logo, skilt og informasjonskjermer er designet i Figma og videoene

som looper av deltakerne er hentet med åpen lisens fra nettstedet Pexels. En

ulempe ved dette er at prototypen som helhet får et litt blandet uttrykk med

elementer i ulikt utseende. Samtalen med Trip er kodet i AIML og her har vi brukt

nøkkelord, mulighet for å kalle på andre ord og wildcards for å gi en optimalisert og

personifisert samtale. Gjennom oversiktlig AIML-kode var målet at samtalen senere

kan endres og tilpasses ved behov.
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Begrensninger

Ettersom prototypen vår kun er en visuell fremstilling har den flere begrensninger.

Fremfor å utvikle alt vi ville, så har vi heller åpnet for muligheter som kan utvikles

senere. Dette gjør at prototypen ikke er en fullverdig opplevelse. Vi opplevde også

at tale-til-tekst oppfatningen var veldig sensitiv og vi har måttet være veldig

spesifikke i AIML-en for å unngå feil så langt det er mulig. Siden vi ikke har mulighet

til å ha en AI som er lærende eller faktisk husker brukeren, har vi vært nødt til å

bruke user-input lagring som blir borte hver gang opplevelsen startes på nytt.

Designvalg

Forholdet mellom bruker og agent

Gjennom språklig og visuell kommunikasjon har vi forsøkt å få frem personligheten

til Trip. I “vanlig” samtale er det viktig ikke bare ordene som sies, men felles

forståelse og intensjon (Clark et al., 2019, 4). I tillegg nevnes det andre faktorer som

aktiv lytting og at man har tillit til samtalepartneren sin. Dette forsøker vi å

gjenskape gjennom aktiv-lytting animasjon, at hun følger brukeren med blikket og

er mobil. I tillegg er hun åpen og brukeren har mulighet til å bli kjent med henne

gjennom dialog. Ideelt sett ville vi også lagt på animasjon på munnen sånn at

brukeren virkelig følte de snakket med karakteren, men dette valgte vi bort på

grunn av tidsbegrensning.

Det er mange figurer til stede i opplevelsen vår, så for å få Trip til å skille seg ut har

vi plassert et podium som lyser opp under henne. For at Trip skal kunne være

tilgjengelig gjennom opplevelsen har vi tre stasjoner der hun kan kalles på slik at

hun dukker opp i det rommet brukeren ønsker. Brukeren snakker med Trip fordi de

må og samtalen er hovedsakelig transaksjonell. Derfor var det viktig som agent at

Trip ikke svarte på feil spørsmål eller måtte høre ting flere ganger. Dette forsøkte vi

å unngå ved å legge inn nøkkelord sånn at brukeren kan stille spørsmål på ulike

måter, men fortsatt få svar på det de lurer på.
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Eksempel på dialog med Trip.

Som man kan se i dialogen over, er humor en viktig del av personligheten til Trip.

Clark m.fl. viser i sin artikkel også til hvordan humor kan være en pådriver i en

samtale (Clark et al., 2019, 5). Trip bruker derfor humor og små kommentarer som

en måte å lette på humøret, gi innsikt i universet og drive brukeren mot ønskede

aktiviteter.

Forholdet mellom bruker og miljø

I det virtuelle miljøet ønsket vi at verdenen rundt dem føltes ekte, selv om designet

ikke er hyperrealistisk. En behagelig og sømløs opplevelse var sentral for å la

brukeren føle seg omsluttet av miljøet og som en del av det. Dette har vi gjort ved å

sørge for at hvert rom har en dør, kjente elementer som bord, stoler og skilt i tillegg

til bakgrunnsstøy. Hvert rom har i tillegg en spesifikk funksjon, som for eksempel

dansing, stemming eller objekter brukeren kan interagere med. Dette gjør at

brukeren kan utforske og få ro til å gjøre de ulike aktivitetene.

Vi har valgt å bruke en omgivende “romskipsstøy” som bakgrunnslyd i hele miljøet.

På enkelte steder som dansegulvet har vi musikk. Vi valgte å lokalisere musikken til

danserommet for å skape en mer realistisk følelse av å bevege seg fra rom til rom.

Musikken blir lavere og forsvinner når man går ut av danserommet. Du har mulighet

til å skru av lys og musikk med av-og-på-knapper på veggen i danserommet. Dette

gir brukeren mer kontroll og frihet. Denne valgfriheten bidrar til å bygge oppunder

forholdet mellom bruker og miljø.
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Dancing in the Stars-studioet, gjenskapt så “autentisk” som mulig med både sponsorer, dansere og dansegulv.

Miljøet rundt brukeren har vi forsøkt å gjøre så levende som mulig. Utenfor

vinduene har verdensrommet elementer i bevegelse som asteroider, romvesen som

har havnet på villspor samt en roterende jordklode. Inne i romstasjonen finnes det

elementer og objekter som “kan tas” på ved hjelp av en kollisjons-funksjon. Vi har

lagt inn diverse objekter som cocktailglass, menyer som det er mulig å plukke opp,

flytte på og kaste. Med dette har vi forsøkt å skape interaksjon i alle ledd sånn at

opplevelsen føles ubegrenset og oppslukende.

Verdensrom med bevegelige elementer og flere figurer som sitter i romskipet. Det er mulig å flytte på drinker

og ta på elementer og objekter.
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Estetisk utforming

Eurovision og Skal vi danse er to konsepter med mye glitter og

glam. For å oppnå denne følelsen benyttet vi hovedsak

Synty-pakkene “Nightclub” og “Sci-fi space”. Vi valgte å legge inn

glamelementer fra nattklubbpakken og fikk inn både dansegulv og

lyskastere fra denne, men for å beholde romskipsfølelsen har vi

brukt gulv og vegger fra sci-fi-pakken. Fargeprofilen vår er inspirert

av Skal vi danse, Eurovision og galaxy-stilen. Magenta (#CC00FF)

og en mørkere lilla (#4508A6) har vært våre hovedfarger. Den

varme “gull”-fargen (#FFDB21) er inspirert av glitterkonfetti og

stjerner. Gulfargen ligger ovenfor lilla på fargesirkelen og er derfor

en kontrastfarge som skaper blikkfang. Fargeprofilen kommer

tydeligst frem gjennom neonskilt og informasjonskjermer vi selv

har designet i Figma. Mørkegrått (#2E3239) drar inn

romskipfølelsen og brukes på gulv, vegger og struktur i rommet.

Avslutning og videre arbeid

Dancing in the Stars: VR! er en prototype som spekulerer i hvordan stemming og

live-sendinger kan fungere i fremtiden. Vi har lagt vekt på relasjonen mellom

bruker/miljø og bruker/agent, og forsøkt å skape gode og behagelige relasjoner

mellom disse. Ved å bruke kjente objekter som bord og stoler, humor i samtalen

med Trip og interaksjon med miljøet har vi skapt en verden rundt brukeren som

føles ekte og oppslukende.

Selv om denne prototypen er utviklet for å kunne testes og prøves ut allerede i dag,

ser vi for oss at man i fremtiden kan legge inn flere funksjoner for å skape et enda

større underholdningsunivers for danseprogrammet. Dansetimer fra kjendisene på

skjermen, sosiale samlinger i baren og aktiviteter som kan samle hele familien er

mulige veier å utforske dersom denne prototypen utvikles videre.
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Vedlegg: AIML Guide

Dette dokumentet kan brukes som en “fasit” på samtaler det er mulig å ha med Trip. Der vi

har brukt nøkkelord er disse uthevet med magenta. Nøkkelord lar brukeren stille spørsmål

på flere måter - så lenge ordet er til stede i setningen vil Trip svare.

Intro:

“Hi, welcome to Dancing in the Stars! The biggest dance competition in the universe.

Competitors come from planet Earth where they compete to win the all time prize, an

opportunity to live on Mars with their entire family and friends. It's up to you who will win!

What’s your name?” (Hvis brukeren svarer med sitt navn lagres dette som name.)

1. “Hi” - “Hi”

2. “Hello” - “Hey you!”

Personifisering

3. “My name is… ” - “Hello (name).”

4. “I am….” - “Hello (name.)”

5. “Call me….” - “Hello (name).”

6. “I am called…” - “Hello (name).”

7. “What is my name?” - “Your name is (name).”
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8. “You look cool” - “Thank you! You look good (name). Enjoy your time in space and

ask me anything you want!”

Generelle spørsmål

9. “Who are you?” - “My name is Trip and I´m the host on Dancing in the Stars.”

10. “How are you?” - “I am good especially when you are here.”

11. “Where do you come from?” - “I come from Planet Earth, but the rest of me is made

on this spaceship.”

12. “Where are we?” - “We are right outside Planet Earth in the universe.”

13. “What is this place?” - “We are right outside Planet Earth in the universe.”

14. “What is your name?” - “My name is Trip.”

15. “What can I ask you about?” - “You can ask me anything about Dancing in the

Stars.”

16. “What are you talking about?” - “I don't know, I’m just a robot!”

17. “OK” - “I know right!”

18. “What year are we in?” - “The year is 2057.”

19. “What is outside the spaceship”? - “You see other spaceships. Space tourism is

big!”

20. “What is this spaceship?” - “This is the Dancing in the Stars space station.”

21. “What can I ask you about?” - “You can ask me anything about Dancing in the

Stars.”

22. “No.” - “What do you want, jeez…”

23. “Trip.” - “Yes, what are you wondering about?”

24. “Can you dance?” - “Yes, maybe after a few drinks at the StarBar, only if you say

dance for me.”

25. “Dance for me.” - “Check out these moves!”

26. “What’s up?” - “We’re in Dancing with the stars!”

27. “Turn off the lights.” - “You can turn off the lights and music by pressing the panel in

the danceroom.”

28. “Turn off the music.”

- “Why? This is a dance competition.”

- “You are a party pooper ( name).”

- “Music is important for the experience.”
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Spørsmål om konkurransen

29. “Could you tell me about competition?” - “There are competitors from each

continent on this spaceship. Every week you can vote on your favorite, the loser is

sent back to earth. The winner will win a luxury property on Mars for their entire

family.”

30. “What is dancing with the stars?” Dancing in the Stars is the biggest dancing

competition in the universe!

31. “Can I watch Dancing in the Stars?” - “You can watch Dancing in the Stars at home

on your own television.”

32. “What happens to the winner?” - “The winner will win an opportunity to live on Mars

with their entire family and friends. We don’t know who it is yet. Please go and

vote.”

33. “What happens to the loser?” - “The loser is sent back to planet earth. The most self

destructive place in the universe.”

34. “What are the rules?” - “Each dancer shows off their dance style both freestyle and

choreographed. People from all over the world can vote in VR, but some people

prefer this old space called the internet, so there are many options!”

Spørsmål om stemmegivning

35. “Where do I vote?” - “You can vote in the voteroom by choosing your favorite

dancer.”

36. “How do I vote?” - “Push the button to make your vote.”

37. “Can I vote now?” -  “Sure, go ahead and vote on your favorite.”

38. “How many votes can I have?” - “All the votes are not in yet, only the jury has made

their vote, you can vote once.”

39. “When will the results be out?” - “This is a prototype. If you vote now, we’ll show

you the winner immediately.”
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Kommandoer til skjermen

40. “Can I see the dancers' score?” - “Look at the screen to see the total score,

highlights and see a replay from todays competition.”

*Skjermen bytter bilde til scoreboard*

41. “Show me the score.” - “Here are the judges score.”

42. “Show me (Lola/Max/Sara).” - “look at the big screen and see the score and some

information.”

*Skjermen bytter bilde til deltakeren sin profil*

43. “Who is Lola?” - “Lola is from Brazil and is representing the americas. She is a

dancer who is known for her morbid and experimental dances. Tonight she is

dancing “the tsunami of death”. Watch out if you’re in the splash zone!”

44. “Who is Max?” - ”Max is the Mali contestant and is representing Africa. He is known

as the best hip hop dancer in the southern hemisphere and now he wants to

conquer the universe.”

45. “Who is Sara?” - “Sara is from Poland and is representing Europe. She can dance

every style you can imagine, but started out with hip hop before she moved on to

ballet and then musical theater. What a star!”

46. “Can I see (Lola/Max/Sarah) dance?” You can see a dance highlight on the screen

behind her.”

47. “I want to vote for (Lola, Max, Sarah).” - “Thank you for your vote ( Lola, Max, Sarah)

is really popular. Bye bye losers.”

*Deltakeren som brukeren stemte på står igjen, mens de andre forsvinner og

har blitt stemt ut av konkurransen*
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