ROZDZIAŁ 14
ROLA WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W REKLAMIE
MERYTORYCZNEJ1

14.1. Możliwości oddziaływania na potencjalnych kandydatów na studia
Jedną z możliwości oddziaływania na rynek usług edukacyjnych są wszelkiego
rodzaju portale oraz strony www poszczególnych jednostek, i trzeba przyznać,
że świadomość roli tych środków wyrazu znacznie wzrosła2. Jednak dotyczą one
głównie ludzi, ich badań, ostatnich artykułów etc. Dużą niewiadomą jest ogólny potencjał laboratoryjny bądź dydaktyczny, poparty jakąś dokumentacją czy po prostu
wizualizacją. O ile szczegóły techniczne są cenne dla fachowców, o tyle rzadko są
zrozumiałe dla kandydatów na uczelnie – w ich przypadku przekaz musi być bardziej wizualny aniżeli merytoryczny.
W polskich badaniach prowadzonych na początku XXI wieku roku wskazywano,
że „promocję należy traktować jako jedno z zadań współczesnej szkoły, ułatwiające
zwiększenie akceptacji uczelni przez otoczenie, wzbudzenie sympatii i zaciekawienie klientów ofertą uczelni”3.
Szybki rozwój sektora szkół niepaństwowych nasilił konkurencję pomiędzy uczelniami, dlatego ważny jest wybór odpowiednich środków komunikacji:
• w formie komunikacji interpersonalnej,
• w formie komunikacji masowej,
• w formie komunikacji w hipermedialnym środowisku komputerowym.

1
Autorzy: Wiesław Bracha – Pracownia Multimedialna i Komputerowa, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński; Janusz Bielec – Sekcja Usług Sieciowo-Serwerowych,
Uniwersytet Jagielloński; Artur Szkaradek – student III roku Elektronicznego Przetwarzania Informacji,
Katedra Lingwistyki Komputerowej, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet
Jagielloński.
2
Za: http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=598812 (dostęp: 1.02.2011).
3
W. Nowaczyk, Instrumenty promocji stosowane w szkolnictwie wyższym – rola i znaczenie
działań promocyjnych, „Świat Marketingu”, http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=970774 (dostęp: 1.02.2011).
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Środkiem wymienionym na pierwszym miejscu pod względem skuteczności
działań promocyjnych, w badaniach przeprowadzonych w 2003 roku4, był Internet.
Badania ankietowe, które prowadzono wśród słuchaczy studiów podyplomowych
Zakładu Ekonomii Stosowanej w latach 2007–2009, wskazywały na niemal pięćdziesięcioprocentową skuteczność oferty internetowej.
14.2. Wizualizacja III Kampusu jako reklama użyteczna
Rozwijany od 2005 roku Wirtualny Kampus jest przykładem merytorycznej reklamy
uczelni. Pokazuje pewną nieustylizowaną rzeczywistość. Korzystając ze standardowej przeglądarki na jakimkolwiek systemie operacyjnym, możemy przejrzeć dostępne tu panoramy pokazujące rozbudowujący się ciągle III Kampus Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Począwszy od widoku z lotu ptaka, który pokazuje umiejscowienie
całości, poprzez poszczególne budynki, sale wykładowe i laboratoria, skończywszy
na perspektywie pokazującej sposób dojścia do obiektu czy pomieszczenia.
O ile w niektórych przypadkach moglibyśmy się zastanawiać, czy poszczególne fragmenty nie mogłyby zostać sfotografowane w „bardziej korzystnym” świetle,
o tyle już po chwili widzimy, że główną siłą jest tu realność przekazu, a estetyka to
tylko konsekwencja rozwiązań architektonicznych; są tu miejsca ładnie zakomponowane plastycznie, ale przede wszystkim jest to miejsce, gdzie ludzie pracują.
Oczywiście w projekcie widać pewne zmiany. Pierwotnie położono nacisk na
dokładne opisanie tras dojścia do ważniejszych dla studentów miejsc – sekretariatów, dziekanatów. Było to konsekwencją częściowego przeniesienia poszczególnych
jednostek do tymczasowych lokalizacji. Wirtualny Kampus ułatwiał im poruszanie
się po budynkach, których nie znali, albo w których bywali jeszcze bardzo rzadko.
Jednak powoli całe jednostki, wydziały przenosiły się do docelowych lokalizacji.
Studenci spędzali czas w budynkach III Kampusu i problem lokalizacji poszczególnych sekretariatów, dyrektorów etc., stracił nieco na znaczeniu. Korzystają z tego
głównie studenci pierwszych lat oraz ci, którzy przyjeżdżają tu rzadko.
Można powiedzieć, że taka rola Wirtualnego Kampusu nieco się przeżyła – ważniejsza stała się rola reklamowa, pokazująca potencjał, jaki tkwi w tym miejscu.
I trzeba tu powiedzieć, że napotkaliśmy dziwną trudność. Przygotowana trzy lata
temu ankieta, w której dziekani bądź dyrektorzy instytutów mieliby wskazać szczególnie cenne w sensie matketingowym laboratoria, tak aby móc wykonać ich panoramy, nie spotkała się ze zrozumieniem, o entuzjazmie nie wspominając. Naszym
zdaniem jest to konsekwencja niedoceniania roli tego typu informacji. Z reguły strony www prowadzone przez instytuty nie biorą pod uwagę potrzeb potencjalnych,
ale niezdecydowanych kandydatów na studia – z reguły dostarczają tylko i wyłącznie informacji dotyczących warunków rekrutacji.

4

Za: http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=598812 (dostęp: 1.02.2011).
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14.3. Główne idee wizualizacji
Opracowana internetowa wizualizacja Kampusu pozwala na wirtualne wejście do
zamkniętych stref i zaglądnięcie za drzwi pracowni i laboratoriów, pokazanie pracowników naukowych i studentów w ich sterylnym i niedostępnym środowisku pracy przez:
• przechodzenie z jednej panoramy na drugą w formie przenikania i automatycznego ładowania następnej panoramy,
• przybliżanie obiektów w postaci dużych zdjęć,
• uatrakcyjnienie wizualizacji panoramicznej poprzez filmy, autentyczne
dźwięki dla danego miejsca, podkłady muzyczne, narracje,
• zamieszczanie informacji tekstowych opisujących panoramy lub zdjęcia,
• przypięcie przycisków, które będą przypisane do danej panoramy lub zdjęcia
(opcja dla bip-u),
• dodawanie słów kluczowych do wyszukiwarki, charakterystycznych dla danej panoramy, zdjęcia lub filmu,
• pozycjonowanie wirtualnych panoram za pomocą odbiornika GPS – podłączenie do ogólnoświatowej Google Maps,
• umieszczenie flaszowej mapy nawigacyjnej w projekcie,
• dodawanie do systemu map nawigacyjnych z dużych wysokości (z lotu ptaka),
• umieszczenie interaktywnych panoram wirtualnego kraju bezpośrednio na
dowolnych stronach www,
• korzystanie z gry komputerowej opartej na kwizie tematycznym związanym
z danym regionem,
• zapisywanie własnego projektu na CD,
• komentowanie panoram i zdjęć przez internautów,
• korzystanie z Systemu Zarządzania Treścią przez klienta (CMS): sprawdzanie statystyk odwiedzin panoram, zdjęć, filmów i linków, zmianę nazw pod
panoramami w różnych wersji językowych, ustalenie własnej subdomeny,
kontrolę i edycję komentarzy internautów, kontrolę i nadzór nad grą komputerową (kwizem),
• uruchomienie Autoplaya (automatycznej prezentacji obiektu).
Najważniejsze cechy nowego systemu:
• każda panorama umożliwia uzyskanie pełnego widoku obiektu (obrót o 360
stopni). W tym celu należy przytrzymać lewy przycisk myszy i poruszać kursorem w wybranym kierunku. Innym sposobem na poruszanie się wewnątrz
panoramy są strzałki na klawiaturze lub interfejs w prawym dolnym rogu
ekranu;
• przejście z jednej panoramy do drugiej odbywa się poprzez kliknięcie w jasne
strzałki (po zbliżeniu kursora do strzałki powinna być widoczna miniatura
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następnej panoramy). Czas ładowania kolejnych panoram jest niestety zależny od szybkości łącza internetowego5;
w każdym momencie spaceru można powrócić do poprzednio oglądanej panoramy – ich miniatury wyświetlą się po zbliżeniu kursora do lewej strony
ekranu;
nowy interfejs w prawym dolnym rogu panoramy umożliwia: wybór opcji
pełnego ekranu, poruszanie się po panoramie (białe strzałki), wskazanie
wszystkich możliwości przejścia do innej fotografii (zielone strzałki), wyłączenie/włączenie głosu lektora (głośnik), przybliżanie/oddalanie (lupy);
po wczytaniu wybranych panoram w lewym górnym rogu może się pojawić
litera „i”. Kliknięcie w nią wyświetla tekst czytany przez lektora;
po prawej stronie wybranych panoram widoczne są „tabliczki”. Klikając
„Szukaj”, można znaleźć konkretną osobę/dział – po dwukrotnym kliknięciu
na nazwisko i wybraniu opcji „Przejdź”, program ustawi użytkownika przed
pokojem szukanej osoby.

14.4. Wykonane wizualizacje

R y s u n e k 1. Wydział Matematyki i Informatyki, ul. Prof. S. Łojasiewicza 6

Budynek posiada również interaktywny plan6 opracowany przez mgr. Władysława
Kaczorowskiego7.
5
Projekt wirtualnych panoram Kampusu ulega nieustannym zmianom i poprawkom mającym na
celu usprawnienie jego funkcjonowania i czytelności. Wszelkie informacje o zauważonych błędach
i/lub niewłaściwie podpisanych panoramach proszę przesyłać na adres e-mail: wieslaw.bracha@uj.edu.pl.
6
Za: http://www.ii.uj.edu.pl/plan/plan.php (dostęp: 1.02.2011).
7
Za: http://www.ii.uj.edu.pl/~wladek/ (dostęp: 1.02.2011).
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R y s u n e k 2. Budynek Wydziału Chemii i Wydziału Studiów Międzynarodowych
i Politycznych zlokalizowany przy ul. Gronostajowej 3. Mieści się tu również Dział
Administracji Kampusu ważny dla funkcjonowania całości kampusu

R y s u n e k 3. Budynek Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi i Wydziału Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii przy ul. Gronostajowej 7
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R y s u n e k 4. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej,
ul. Prof. S. Łojasiewicza 4

Całość prezentacji obejmująca otoczenie wszystkich budynków została umieszczona na stronie http://www.kampus.uj.edu.pl.
Wizualizacja to ponad 1100 panoram. Jedna panorama to zwykle 54 zdjęcia
w technologii hdr, stąd mamy ponad 70 tysięcy pojedynczych cyfrowych zdjęć (500
GB). Wykonywanie zdjęć plus ich obróbka trwało ponad cztery miesiące. Łączenie,
opisywanie, aktualizacje, opieka nad całością tego projektu trwają nadal.

R y s u n e k 5. Przykładowa galeria panoram
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R y s u n e k 6. Strona główna projektu

Rozwiązania które tutaj zastosowaliśmy, zostały zauważone przez kolejne największe uczelnie Krakowa, np.:
Akademię Górniczo-Hutniczą – http://wkraj.pl/index.php?page=vr&start=50645,
Politechnikę Krakowską – http://wkraj.pl/index.php?page=vr&start=51035.
14.5. Podsumowanie
Naszym zdaniem opisana wizualizacja spełnia kilka funkcji:
• stanowi rzeczową ilustrację potencjału uczelni, podaną w sposób zrozumiały
dla młodych ludzi stojących przed decyzją wyboru uczelni;
• jest istotną pomocą organizacyjną w pierwszym okresie studiów oraz dla studentów sporadycznie zaglądających na III Kampus;
• może stanowić znaczącą pomoc przy organizowaniu konferencji lub spotkań
na terenie Kampusu.
Podziękowania
Rozwój projektu nie byłby możliwy bez zaangażowania Działu Administracji
Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierowanego obecnie przez dra Andrzeja Pikulskiego, oraz bez podpisania umowy o współpracy z firmą e_Kontakt, właścicielem portalu http://www.wkraj.pl.
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The role of virtual reality in advertisement
Key words: virtual reality, computer visualization
Demographic low, announcement of changes in acts about higher education and valid regulations cause that universities function in completely different conditions. On the one hand faculties
can more freely form educational profile on the other hand ministry or market may not appreciate
that educational offer. Nowadays, creating studies and not taking into account market demands may
be detected very quickly by the market. Exchange of information speedup, so young people before
making decision, analyse discussion forum and social networking sites. University should be present in that discussion. Positive marketing is required to show possibilities of university, scientific
background: laboratories, lecture rooms, people.

