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Różne oblicza rzeczywistości wirtualnej

Podstawowe pojęcia, wprowadzenie do ontologii 
VR i teza o nieostrości granic
Kurs: Człowiek vs rzeczywistość wirtualna
Prowadzący: dr hab. Paweł Polak
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2.  Kilka ważnych pojęć

3.  Ontologia VR i płynne granice
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Literatura

Główny przewodnik:
Jacek Gurczyński, C:\>Czym jest wirtualność 
Matrix jako model rzeczywistości wirtualnej_, 
Wyd. UMC, Lublin 2013. (odnośniki opatrzone 
tylko numerem strony wskazują na tę 
publikację)
Uzupełniająca:
Michael Heim, The Methaphysics of Virtual 
Reality, Oxford University Press, 1993.

Zastrzegam, że rysunki przedstawione w prezentacji (jeśli nie 
zaznaczono) pochodzą z zasobów sieci Internet nie są mojego autorstwa. 
Zostały wykorzytane w celach ilustacji treści naukowych i w razie 
zgłoszenia naruszenia praw zostaną usunięte.
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Wirtualność w życiu codziennym

Nasza powszednia cyberprzestrzeń
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Kilka obserwacji na początek

Komputer jako wielka obietnica (reklama Apple)
Komputer i sieć jako środowisko człowieka (mat. 
prasowe)
„Zanurzenie” w rzeczywistość komputera...

… czy można poczuć się jak część komputera...
… czy można być sterowanym przez komputer?

Materiały pochodzą ze strony producenta XBOX z technologią Kinect 
http://www.xbox.com/
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Komputer i człowiek

Komputer sterowany ruchem 
(biofeedback?)
Cyfrowa wersja ciała – model 
naszego ciała w sferze wirtualnej
Rozpoznawanie twarzy – 
identyfikacja
Można bawić się, wykonywać 
trening sportowy, współpracować z 
innymi, komunikować się “będziesz 
mieć wrażenie, że siedzicie w tym 
samym pokoju — nawet, jeśli 
dzielą Was setki kilometrów”.

Materiały pochodzą ze strony producenta XBOX z technologią Kinect http://www.xbox.com/

http://www.xbox.com/
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Kilka ważnych pojęć

“odpowiednie dać rzeczy słowo”
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Mnogość pojęć (1)

Wirtualna rzeczywistość (VR – Virtual Reality) – 
pojęcie spopularyzowane przez Jarona Laniera
W użyciu jest wiele innych bliskoznacznych pojęć (zależne od 
środowiska lub autora), akcentujących różne aspekty:

virtual environment (NASA, MIT)
virtual worlds (Univ. of North Caroline, Univ. of Washington)
cyberspace (W. Gibson)
artifical reality (Myron Krueger)
virtual realism (Morse)
parallel universe (Benedikt)
cyber world (Moravec)
mixed reality / augmented reality (Migram, Kishino)

źródło: J. Gurczyński, dz. cyt., s. 112-113.

Jaron Lanier (ur. 1960), fot. (c) Wikipedia
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Mnogość pojęć (2)

Pojęcia bliskoznaczne VR (cd.):
synthetic environments (Sherman, Craig)
infosphere (Floridi)
electronic sphere / electronic realis (Ostrowicki)
virtual space / virtual landscape / networked environments / 
numerical space / digital world / extended world (Ostrowicki)

źródło: J. Gurczyński, dz. cyt., s. 112-113.
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Próba definicji

„Rzeczywistość wirtualna jest komputerowo generowanym 
środowiskiem, w którym możemy realizować (ucieleśnione) 
działania napotykające opór oraz rozwiązywać problemy” 
(Gurczyński, s. 118).
„Przez 'opór' rozumie się tutaj 'opór fizyczny', a przez 'działanie', 
ostatecznie 'działanie fizyczne' – i właśnie o tyle rzeczywiste. 
Trzeba jednak pamiętać, że warunki fizyczne mogą być 
realizowane/kształtowane na różne sposoby i różnymi środkami” 
(tamże).
„Ciało jest pewnym zasobem, który możemy kontrolować i 
wykorzystywać do wchodzenia w interakcje z otoczeniem” (tamże, 
s. 119).
Clarke – sfera rzeczywistości jest wyznaczona przez sferę 
ucieleśnionego działania (funkcjonalne)

źródło: J. Gurczyński, dz. cyt.
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Próba definicji - cd

Środowisko – nowe media to nie tylko kanał przekazu informacji, 
ale miejsce

przestrzeń geometryczna (np. wizualizacja) lub topologiczna (np. 
struktura plików)
zacieranie się granicy medium-przekaz (por. Marshall McLuhan) 
– środowisko wirtualne jako część przekazu

Komputer jako fundament ontologiczny 
podstawa procesów tworzących VR
tworzenie i podtrzymywanie istnienia obiektów VR (rozszerzenie 
świata, wzbogacenie rzeczywistości)
realizacja procesów przyczynowych, realizacja praw fizyki – 
causal engines
komputery jako „portale do światów, które zamieszkujemy” (s. 
123)

źródło: J. Gurczyński, dz. cyt.
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Próba definicji - cd

Komputer jako fundament ontologiczny i epistemologiczny
stabilność i trwałość (podstawa testowania sądów), 
intersubiektywność lub obiektywność (np. możliwość 
intersubiektywnej weryfikacji tez odnośnie Second Life, 
przekonanie o obiektywności)
człowiek i komputer jako sprzężony (coupled) system poznawczy
człowiek i komputer jako hybrydowy system poznawczy 
(autonomizacja komputerów, komputery poszerzają obszar 
obecności człowieka)

Rola cyfrowości
skończony opis obiektów
możliwość tworzenia dokładnych kopii obiektów (bezstratna 
multiplikacja)

Podane ujęcie opisuje szerokie spektrum zjawisk 

źródło: J. Gurczyński, dz. cyt.
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Podstawowe cechy VR

Cechy wirtualnej rzeczywistości (Gurczyński, s. 118):
jest generowana komputerowo,
jest środowiskiem cyfrowym,
jest interaktywna, czyli umożliwia działanie.

Cechy VR (M. Heim):
symulacja (simulation),
interaktywność (interaction),
sztuczność (artificiality),
immersja (immersion)
teleobecność (telepresence)
komunikacja sieciowa (networked communications)

źródło: J. Gurczyński, dz. cyt.
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Immersja (zanurzenie)

Immersja – doświadczenie zanurzenia w 
świecie ewokowanym przez dzieło (może 
dot. literatury) 
Zjawisko znane i wykorzystywane w 
sztukach plastycznych – np. malarstwo 
iluzjonistyczne (zanurzenie w obrazie); 
panorama 
Umożliwiane dzięki własnościom umysłu!

Carl Spitzweg, 
“Czytelnik”



15

Immersja (zanurzenie) - cd

Immersja wykorzystywana jest w 
architekturze, jako jeden z ważnych 
środków oddziaływania 
artystycznego
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Immersja (zanurzenie)

Zjawisko immersyjności występuje w mediach starych i nowych
należy uznać za fenomen stopniowalny i kulturowo zmienny
przejawia się ono w utworze sposób mniej lub bardziej intensywny
Doświadczenie immersji uzależnione jest od kontekstu 
odbiorczego, konwencji i stopnia, w jakim odbiorcy zaznajomieni są 
z medium będącym nośnikiem immersyjności.
Komputery nadają zjawisku immersyjności nowego wymiaru, 
wzbogacając je o wielokanałowe strumienie sygnałów, 
responsywność i dostarczaną przez coraz to doskonalszą 
technologię teleobecność i jej różne odmiany.
Źródło: 
http://www.techsty.art.pl/hipertekst/cyberprzestrzen/immersja.htm
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Immersja – próba klasyfikacji

Zjawisko immersyjności jest powszechne
 (traci więc znaczenie analityczne)
Sherman i Craig – dwa rodzaje immersji
immersja mentalna – typowa dla tradycyjnych mediów (brak interakcji)

oparta na sile wyobraźni (zanurzenie jako odczucie psychiczne),
potrafimy zawiesić niewiarę i zaangażować się emocjonalnie, możemy 
przenieść się mentalnie w wyobrażony świat

immersja fizyczna – oparta na cielesnym kontakcie z zawartością lub 
treścią środowiska (sensory feedback)

interaktywność, możliwość zmiany perspektywy
zanurzenie nie musi mieć charakteru pełnozmysłowego 

Krytyka: nieostra granica, np. jakiego typu zanurzenie tworzą freski 
iluzjonistyczne? Odnoszą się do wyobrażeń mentalnych, ale mają 
również cechy oddziaływania zmysłowego, ale brak interakcji, choć 
można zmieniać w pewnym zakresie perspektywę.

Barokowe freski iluzjonistyczne Jana Kubena w Brzegu (fot. Jan Zięba).
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Symulacja (simulation)

Symulacja jest procesem starszym
niż technologia komputerowa
Cybernetyka i teoria systemów 
rozwinęły badania nad zagadnieniem 
symulacji
Symulacja miała na celu odtworzenie pewnych aspektów zjawisk w 
sztucznych warunkach
Symulacja stosowana była przede wszystkim jako technika 
edukacyjna, szczególnie jeśli chodzi o reakcje w sytuacjach 
niebezpiecznych
Symulacja stanowiła substytut drogiego procesu testowania 
rzeczywistych rozwiązań
Symulacja jako sposób zarządzania sytuacjami złożonymi, 
kryzysowymi itp. (ćwiczenia)

brytyjski drewniany symulator konia (przed 1915) 
© Wikipedia
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Symulacja (cd)

Symulacje mogą dotyczyć 
obiektów fizycznych (np. zachowanie 
modelu)
obiektów generowanych cyfrowo

Rodzaje symulacji edukacyjnych (Wiki)
"live" – rzeczywisty gracz używa realnych 
systemów w realnym środowisku (actual players 
use genuine systems in a real environment);
"virtual" – rzeczywisty gracz używa 
symulowanych systemów w sztucznym 
środowisku (actual players use simulated 
systems in a synthetic environment);
"constructive" – symulowany gracz używa 
symulowanych systemów w sztucznym 
środowisku.

model samolotu w tunelu aerodynamicznym © Wikipedia

fot. © Wikipedia
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Symulacja jako „odtwarzanie zjawisk”– problemy z 
ujęciem

Eric Winsberg (Stanford Encyclopedia of Philosophy):
brak jednej definicji
ujęcie ścisłe: program wykonywany krok-po-kroku na 
komputerze, który ma przybliżać zachowanie modelu 
matematycznego
ujęcie szerokie: metoda studiowania systemów
ujęcie alternatywne: najpierw należy zdefiniować pojęcie 
symulacji w ogólności, a następnie zastosować do komputerów

Symulacja w takim ujęciu jest jednym
najważniejszych narzędzi 
współczesnych nauk przyrodniczych

wizualizacja wyników symulacji © Wikipedia
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Symulacja komputerowa

„Tworzenie jakościowych przedstawień, kształtujących formę i 
dających możliwość ekspresji, podobnych lub odmiennych w 
stosunku do zjawisk realnych. Symulacja służy głównie 
upodobnieniu i uprawdopodobnieniu realnych zdarzeń w 
sztucznym środowisku elektronicznym. Jest procesem wypełniania 
lub zastępowania rzeczywistości realnej przez wirtualną, aż do 
granicy możliwości odróżnienia od siebie” (Ostrowicki, 2006)
Symulacja może być „doskonalsza” od rzeczywistości – „efekt 
Photoshopa”
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Symulacja komputerowa – uwagi Gurczyńskiego

„Coraz więcej naszych codziennych aktywności przenosimy ze 
sfery faktycznej do symulowanej, co nie jest jednoznaczne z tym, 
że nierzeczywistej” (s. 126-127).
„Jako cecha definicyjna 'symulacja' zdaje się
 mieć wtórne znaczenie”.
Celem nie zawsze jest wierne odtworzenie 
środowiska naturalnego/realnego.
Rola cyfrowego podłoża:

w otaczającej nas rzeczywistości nie 
percypujemy podłoża rzeczy (nie widzimy 
obiektów kwantowych, nie domyślamy się nawet ich specyfiki)
analogicznie obliczenia cyfrowe leżące u podstaw symulowanej 
rzeczywistości nie mają większego znaczenia (poza 
praktyczno-technicznym dot. realizacji)
istotne jest uwarstwienie rzeczywistości 
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Interakcja (interaction)

Interakcja – wzajemna relacja łącząca dwa przedmioty (w 
odróżnieniu od relacji jednokierunkowej – wpływ przyczynowy)
Interakcje w środowisku wirtualnym są analogiczne do interakcji 
rzeczywistych (przykład: operacje na pulpicie, otwarcie katalogu, 
wyrzucenie pliku)
Czym jest kosz komputerowy? To zespół interakcji, w jakie z nim 
wchodzimy (wygląd może się bardzo zmieniać)
M. Heim – interaktywność to „proces przekształcania lub tworzenia 
elektronicznego środowiska przy pomocy interfejsu” (za 
Ostrowickim)
J. Steuer – „stopień, w jakim użytkownik może uczestniczyć w 
modyfikowaniu formy i zawartości zmediatyzowanego środowiska 
w czasie rzeczywistym” (s. 128)
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Interakcja (cd.)

Szybkość interakcji (response time):
ważna cecha systemów interaktywnych
warunek wywołania wrażenia wchodzenia w rzeczywiste 
interakcje nawet przy prostej warstwie graficznej (uwaga ta mówi 
o uwarunkowaniach umysłu: traktuje bezpośrednie następstwa 
jako skutki, słabo kojarzymy z przyczyną odległe skutki – wynik 
heurystyki umysłu)

Zakres interakcji
określony przez liczbę i zakres dostępnych atrybutów
pozwala na hierarchizację mediów (TV, nagranie 
video, nagranie cyfrowe, komputerowa interaktywna animacja)

Mapowanie – sposób powiązania ludzkiego ciała z działaniami 
wewnątrz zmediatyzowanego środowiska (od arbitralności do 
realistycznych modeli - awatarów)

Grafiki pochodzą ze strony producenta XBOX z technologią Kinect 
http://www.xbox.com/
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Interakcja (cd.)

Sprzężenie zwrotne jako podstawa interakcji
Sitarski: interaktywność to własność „systemów 
złożonych z maszyn i posługujących się nimi ludzi, 
która zapewnia tym systemom sprzężenie zwrotne”
N. Wiener – koncepcja sprzężenia zwrotnego (cybernetyka)

Interaktywność związana jest z następstwem działań (chronologia)
Układ człowiek-maszyna jako całość powiązana sprzężeniem zwrotnym 
(Sitarski)
Koncepcja human-in-the-loop – człowiek jako aktywny element w pętli 
sprzężenia
Interaktywność labiryntu – ściany stawiają opór awatarowi lub mogą 
otwierać tajemne przejścia (różne stopnie interaktywności)
Interaktywność nie wymaga formy graficznej (np. tekstowa fikcja 
interaktywna w MUD [Multi User Dungeon])
Najdalej idącym rozwiązanie było by sprzężenie układów z mózgiem
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Sztuczność (artificiality)

Sztuczność odnosi do filozofii przyrody i w teorii sztuki
Arystotelesowski podział naturalne (to, co istnieje z natury) – 
sztuczne (wytwór innych przyczyn)
Zacieranie się granic sztuczności i naturalności wraz z rozwojem 
technosfery
Obecnie nie ma środowisk bez zmian antropogenicznych – czy 
zatem pojęcie naturalności ma znaczenie praktyczne?
Czy zatem pojęcie sztuczności ma nadal sens?
Dwie koncepcje sztuki:

Platon (mimesis – naśladowanie natury)
Arystoteles – realizacja w zewnętrznej formie idei zawartej w 
duszy
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Sztuczność (artificiality) (2)

Artefakt (def. Risto Hilpinien)
obiekt intencjonalnie wytworzony w danym celu
obiekt jest artefaktem wtedy i tylko wtedy, gdy ma autora

„anything made by human art and workmanship; an artificial 
product” (The Oxford English Dictionary)

Sztuczność w VR wynika z symulacji
Czy sztuczność oznacza gorsze/wtórne (jak u Platona)?
Tworzona jest hiperrzeczywistość – większa intensywność 
doświadczeń niż w „normalnej” rzeczywistości (Jean Baudrillard, 
Symulakry i symulacja, 1985, pol. 2005). 
Nowy wspaniały świat na wyciągnięcie ręki?
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Sztuczność (artificiality) (3)

Jean Baudrillard – rzeczywistość „zaludniona” 
symulakrami

Symulakr (Simulacrum) – znak, który skrywa, że nic nie 
istnieje
Symulakry – sublimacja nieistniejącego, przedmiotu 
fantazji i woli (nb. za rzeczywiste uznajemy to, co stawia 
opór naszej woli, tam gdzie nie ma oporu nie możemy 
niczego stwierdzić)
Pozostają samokopiujące się kopie bez oryginału 
zapełniającymi współczesną kulturę (np. idealnie 
piękności, nieskazitelna biel, niebiańskie smaki, itp.)
Hiperrzeczywistość jest „rzeczywistością pozbawioną 
źródła i realności” (cokolwiek to znaczy...)

Kellner (2011) – hiperrzeczywistość sprawują kontrolę nad 
naszymi  myślami i zachowaniami
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Sztuczność (artificiality) (4)

Czynniki powodujące „odrealnienie” kultury (Baudrillard i in.):
kultura mediów – budują tożsamość odbiorcy, budują jego 
relacje ze światem i innymi (por. czytelników GW i ND);
wartość wymienna – pieniądz jako powszechny ekwiwalent, 
normą jest przeliczanie wszystkiego na pieniądze;
industrializacja – skomplikowane produkty powodują utratę 
kontekstu z tym, czy dobra konsumpcyjne są w rzeczywistości
nadprodukcja informacji – implozja sensu
urbanizacja – życie w środowisku oddalonym od natury i jej 
rytmu

fot. Thomas Pintaric (Wikipedia)
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Teleobecność (telepresence)

Shermann i Craig:
teledziałania – zdolność 
podejmowania działań na 
odległość
teleobecność – zdolność 
interakcji na odległość
pierwszoosobowa perspektywa 
vs. drugo- i trzecioosobowa – 
perspektywa jest decydująca
(zob. gry z dronami)
co z pasywnym uczestnictwem?

pozacielesna atrybucja – 
odnoszenie percepcji poza 
granice ciała
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Teleobecność (2)

Teleobecność związana jest z 
immersją mentalną (Sitarski)
Teleobecność wykorzystywana 
praktycznie (operacje 
laparoskopowe, obsługa 
reaktorów atomowych, misje 
pozaziemskie, operacje 
wojskowe, itd.)
Powszechność teleobecności 
(telefon, e-mail, gg, skype, itp.)

Łunochod – sowiecki łazik księżycowy (1970)
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Komunikacja sieciowa (networked communication)

nie jest koniecznym elementem VR, ale zwykle jest bardzo ważna
CMC (Computer Mediated Communication) – doskonały sposób 
przekazywania bodźców, reakcji (elastyczność, uniwersalność)
globalna wioska i „druga oralność”
niweluje odległość (bliskość, bezpośredniość): „Cyberpowiązania 
dają możliwości społecznych powiązań ludziom, którzy w innym 
przypadku żyliby bardziej ograniczonym życiem społecznym, 
ponieważ ich więzi są coraz bardziej rozporoszone” (Castells)
Internet – środowisko podtrzymujące ciągłość bytów wirtualnych
„Pomiędzy tradycyjną przestrzenią miejsc a przestrzenią 
przepływów wytwarza się napięcie, gdyż ludzie wciąż żyją w 
miejscach, podczas gdy coraz większa liczba zjawisk decydujących 
o ich codzienności przenosi się do sfery wirtualnej” (Gurczyński, 
152)
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Ontologia wirtualnej rzeczywistości 

Płynne granice...?
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Wirtualna rzeczywistość jako pojęcie

Problematyczna wirtualna rzeczywistość (s. 122):
jako oksymoron – dla niektórych myślicieli (Negroponte, Homan, 
Wann, Monn-Williams) pojęcie rzeczywistości i wirtualności są 
przeciwstawne (jak lód i ogień)
pojęcia sprzeczne (Lévy, Soraker, Stanovsky) – zestawienie 
„niefaktyczności” (nieaktualności) z „faktycznością” (aktualnością) jest 
niedopuszczalne z punktu widzenia ontologii; „bycie wirtualnym” – jest 
pojęciem sprzecznym

NB. pojęcie wirtualności na terenie informatyki występuje w dwóch 
różnych kontekstach i dwóch różnych znaczeniach:

języki programowania obiektowego: np. metody wirtualne
realizacje programowe: wirtualna rzeczywistość
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Virtual reality – back to the sources

virtual (adj.) 
late 14c., "influencing by physical virtues or capabilities, effective with 
respect to inherent natural qualities," from Medieval Latin virtualis, from 
Latin virtus "excellence, potency, efficacy,"  (see virtue). 
The meaning "being something in essence or effect, though not 
actually or in fact" is from mid-15c., probably via sense of "capable of 
producing a certain effect" (early 15c.). 
Computer sense of "not physically
existing but made to appear by software"
 is attested from 1959 
(Online Etymology Dictionary).
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Co nam mogą powiedzieć dawni filozofowie?

Platon – wielka materialna nierzeczywistość

rzeczywistość jest odbiciem realnych idei

świat materialny nie jest realny w ścisłym sensie

o świecie tym nie ma prawdziwej wiedzy, bo nie istnieje jak idee

ciągle przemija w nieustannym odradzaniu (tworzeniu)

świat materialny wymaga podłoża (chora)

w tworzeniu pośredniczy Demiurg, który jest przyczyną sprawczą świata

Leibniz

Dum Deus calculat mundus fit – świat jest wynikiem boskich „obliczeń”

świat ma naturę dedukcyjną

każda monada jest jak osobny proces obliczeniowy, który symuluje świat na 
swe potrzeby

Berkeley

Esse = percipi (istnienie powiązane z percepcją)

zapewnienie obiektywnego istnienia przez obiektywny umysł Boga
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Taksonomia wirtualności P. Milgrama

Paul Milgram, A Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays, IEICE 
Transactions on Information Systems, Vol E77-D, No.12 December 1994.

Wpływowa praca dotycząca relacji rzeczywistość-rozszerzona 
rzeczywistość-rzeczywistość wirtualna

Podejście z punktu widzenia praktyki IT

Główna teza: istnieje kontinuum wirtualności z punktu widzenia realizacji

Podstawowa jest koncepcja 
mieszanej rzeczywistości

Z punktu widzenia realizacji
mamy do czynienia 
z obiektami leżącymi 
pomiędzy dwiema skrajnościami: rzeczywistością i VR

Real objects are any objects that have an actual objective existence.

Virtual objects are objects that exist in essence or effect, but not formally or 
actually.
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Obiekty fikcyjne – obiekty wirtualnej rzeczywistości?

Obiekty „zaludniające” światy VR wydają się podobne 
do obiektów znanych np. z literatury (np. Kmicic, 
Balladyna)
Analiza dzieł literackich doprowadziła do refleksji nad 
ontologią przedmiotów czysto fikcyjnych

Alexius Meinong (ur. 1853 we Lwowie, zm. 1920 w 
Grazu) – teoria obiektów (Über Gegenstandstheorie, 
1904), dziedzina szersza od ontologii
Roman Ingarden (ur. 1893 w Krakowie, zm. 1970 w 
Krakowie) – teoria przedmiotów czysto 
intencjonalnych

Uznanie intencjonalności aktów świadomości – każdy 
taki akt ma swój przedmiot (Franz Brentano)
Charakterystyczne cechy przedmiotów fikcyjnych:

 niezupełność uposażenia ontologicznego (tylko 
część własności jest scharakteryzowana)
możliwość istnienia przedmiotów sprzecznych
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Obiekty fikcyjne – cechy charakterystyczne

Obiekty fikcyjne są pochodne aktów świadomości (por. Berkeley) – 
przedmiot fikcyjny jest więc późniejszy od tworzących go aktów 
świadomości (nie może być pozaczasowy)
Przedmioty są heteronomiczne – zależne w istnieniu od podstawy 
bytowej (aktów świadomości); przedmioty realne są autonomiczne 
bytowo (nie ma przejścia pomiędzy sferami)
Są intersubiektywnie dostępne (możemy dyskutować o Balladynie)
Są niezupełne ontologicznie, ciąg ich determinacji jest skończony 
(przedmioty rzeczywiste mają nieskończony ciąg determinacji, zatem 
nie mogą być wynikiem skończonego procesu obliczeniowego)
Posiadają dwupoziomowe uposażenie: 

własności wewnętrzne (przysługujące obiektowi fikcyjnemu jako 
fikcyjnemu)
własności zewnętrzne (przysługujące mu w świecie realnym, jako 
aktom świadomości)

Przedmioty fikcyjne mogą być sprzeczne
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Obiekty VR są fikcyjne?

Obiekty VR są pochodne aktów świadomości (postrzeganie 
realizacji obiektu w VR)
Są heteronomiczne – zależne w istnieniu od podstawy bytowej 
(procesy obliczeniowe w komputerze)
Są intersubiektywnie dostępne (nie są tylko prywatnie 
dostępne –  Gurczyński podaje przykład Lary Croft)
Są niezupełne ontologicznie, obiekt taki jak np. Lara Croft
nie ma określonych wielu cech
Posiadają dwupoziomowe uposażenie: 

własności wewnętrzne - np. cechy postaci w grze (uzbrojenie, 
siła, atrakcyjny wygląd, etc.; posiada swą biografię w Wikipedii!)
własności zewnętrzne – bycie postacią z gry Tomb Rider

Przedmioty VR nie mogą być sprzeczne, bo nie można ich 
wygenerować. Można jednak uznać, że za pomocą odpowiednich 
interpretacji można uniesprzeczniać obiekty sprzeczne.

Lara Croft – „fikcyjna postać z serii gier komputerowych 
Tomb Raider. Jest przedstawiona jako podróżniczka, 
poszukiwaczka przygód i archeolog, która odwiedza 
między innymi krypty i ruiny starych cywilizacji” 
(Wikipedia)
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Obiekty VR są fikcyjne?

Cechy wyróżniające obiekty VR według Gurczyńskiego:
unfundowanie na procesach obliczeniowych/cyfrowych (zał. akty 
świadomości nie są procesami obliczeniowymi)
interaktywność – relacje między przedmiotami fikcyjnymi 
a człowiekiem są ograniczone, inaczej w VR

Problem tożsamości obiektów
VR w różnych realizacjach: 
np. dlaczego ciągle mówimy 
o Larze Croft?
Czy Matrix może odtworzyć
całą rzeczywistość? Nie jeśli 
jest ona wynikiem 
nieskończonej determinacji.
Czy jednak tak jest?

(c) HalloweenCostumes
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Czy jesteśmy częścią symulacji?

Pytanie na zakończenie: czy jesteśmy częścią wielkiej 
symulacji na nieskończonych procesach obliczeniowych?
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Dziękuję …

… za uwagę!
… za dyskusję!
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