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Virtuális valóság 

Bevezető 

Két, látszólag egymásnak ellentmondó szót írtunk egymás mellé a címben. A virtuá-
lis szó jelentése: látszólagos, nem valódi, lehetséges, lehetőségként létező, lappangó, a 
valódival ellentétes; míg a valóság jelentése: a kézzel fogható, valódi, létező, tapasztalha-
tó, tény, ami valaki számára létező vagy mindenki számára ugyanaz. 

Így e két, egymásnak ellentmondó szó kölcsönösen befolyásolja a másik jelentését, 
egy új fogalomkört alkotva. Ezáltal a virtuális valóság tulajdonképpen egy olyan, számí-
tógépes környezet által generált mesterséges, a valóságban nem létező világ, melybe az 
adott felhasználó megpróbál minél inkább belemélyedni, vagyis beleéli magát a virtuális 
térben történő eseményekbe. A technikai berendezések mai állása szerint a virtuális va-
lóság egyelőre még csak egy mítosz: interaktivitása, felbontóképessége még nem éri el a 
teljes belemerüléshez (immerzió, immersion) szükséges hatásfokot. 

A virtuális valóságot angolul virtual reality-nek (VR) nevezik, s a következőkben mi 
is a VR rövidítést fogjuk rá alkalmazni. 

Tudományos definíciók tömkelege látott napvilágot a VR tekintetében, mi a követ-
kező kettőt emelnénk ki ezek közül: 

Linda Jacobson: Virtuális valóság – számítógépes rendszerek segítségével előállított 
mesterséges környezet, amellyel a felhasználó virtuális identitása révén lép interakcióba.  

György Péter: Virtuális valóságon a digitális technikával létrehozott világot, és az ál-
tala felkeltett perceptuális élmény egészét értjük. 

Természetesen felvetődik az a kérdés, hogy mi célt szolgál a VR, vagy mi lehetett 
vele a készítőinek célja? A válsz a fizikai valóság egy szeletének minél pontosabb után-
zása, modellezése. Ilyen szimulációs eljárásokat az ipari tervezéstől az orvostudományon át 
a katonai kiképzésig széles körben alkalmaznak – főként, ha a valóságos folyamat túlságosan 
költséges vagy feleslegesen veszélyes volna, a virtuális környezetben viszont biztonságosan 
lehet kísérletezni. A VR jó eszköz lehet a modellépítésre és a problémamegoldásra és poten-
ciális eszköz a tapasztalva tanulásra. 

A VR egyik legfontosabb kritériuma, hogy a felhasználónak „hinnie” kell abban, 
hogy ténylegesen létezik az adott virtuális világban. Ezt az érzést nagyban növeli az, 
hogy az illető saját nézőpontjából látja virtuális kezeit, testét, a virtuális világ tárgyai 
bármikor megfoghatók. 

A virtuális valóság tárgyainak, az egész környezetnek olyannak kell lennie, hogy a fel-
használó természetes módon kerüljön velük kapcsolatba. Vagyis a virtuális világnak, saját 
törvényszerűségei határain belül ugyanúgy kell működnie, mint a valóságnak. Ideális esetben, 
megfelelő tapasztalás után ez a világ ugyanolyan megszokott lehet, mint a valóság. Összeha-
sonlításként: a háromdimenziós fizikai (valóságos) világ logikailag nagyon bonyolult rend-
szer, ennek ellenére a benne élő, egy egész élet tapasztalataival rendelkező ember számára 
egyszerűnek és egyértelműnek tűnik. Az elképzelt világ törvényszerűségeinek ugyanúgy meg-
ismerhetőknek kell lenniük, mint a valóságos világ jelenségeinek. 

ismerd meg!
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Ha történeti szempontból szeretnénk áttekinteni a VR-t, akkor mindenképp a hadiipar 
kutatásaiból kell kiindulnunk. 

Az 1970-s évek közepén a katonai ipar dollár milliókat költött számítógépes repülő, re-
pülés szimulátorok, később tankok, hajók vezetésére alkalmas szimulátorok fejlesztésére.  

Így tehát a legelső mai értelemben vett virtuális valóságot megjelenítő alkalmazás a 
„Flight Simulator” lett.  

Ezek a szimulátorok bár valós idejűek voltak, a grafika primitív volt.  
Az 1980-es évekre a jobb szoftver és hardver technológiák lehetővé tették, hogy a 

pilóták igen részletes virtuális térben mozoghassanak.  
Ezekben az években csak a „katonai-

ipari komplexum” volt az egyetlen érde-
kelt a virtuális valóságok terén 

Az 1980-as években a NASA Ames ki-
fejlesztette az első adatkesztyűt, egy szá-
mítógép interfész eszközt, amely érzékelni 
tudja a kéz mozgását. Az adatkesztyű első 
alkalmazása egy virtuális szintetizátoron 
való játszás volt. Ez a kesztyű a köztudat-
ba a PowerGlove termékként vált ismert-
té, a Nintendo népszerű játék kiegészítő-
jeként.  

 

  
Adatkesztyű 

Természetesen ahhoz, hogy megvalósuljon a virtuális világ, számos eszközre van 
szükségünk, így a VR kutatása manapság az egyik leglendületesebben fejlődő terület a 
számítógépes iparban. A virtuális valóság létrehozásában óriási szerepe van az úgyneve-
zett nyomkövető rendszereknek, melyek a felhasználó testének, kezeinek, fejének 
helyzetmeghatározására szükségesek, valamint a tapintási rendszereknek, melyek az erő 
és nyomás visszacsatolására hivatottak. Az audiorendszerek szerepe sem elhanyagolha-
tó, hiszen ezek a rendszerek generálják a virtuális tér hangjait, valamint segítenek a fel-
használónak a virtuális térben történő minél pontosabb helymeghatározásban.  

A képgeneráló rendszerek felelősek a 
vizuális jelenetek létrehozásáért, míg a 
képmegjelenítő rendszerek közé sorolhatók 
a vizuális display-ek és a virtuális sisakok. 

A Head-Mounted Display eszközök fejre 
szerelhető 3D-s képet megjelenítő sisa-
kok. Kezdetben ezek az eszközök sajnos 
több kilósak voltak, így a viselésük ára egy 
fájó nyak volt.  

A Wands-okat (Varázspálcák), amelyek 
szintén igen nagy népszerűségnek ör-
vendtek az élet több terén is, manapság 
orvosok is használják például szikeként 
agydaganatok műtésének virtuális szimu-
lálása esetén. 

 

 
Sisak 

Modern eszköz a 2013 júniusában megjelent Omni, amely új dimenziókba emeli a 
virtuális élményt. Ez az első olyan eszköz, amely lehetővé teszi, hogy szabadon és ter-
mészetesen mozogjunk a kedvenc VR-alkalmazásunkban. 
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Az Omni tökéletesen követi le a mozgásunkat, megteremtve ezzel a szinte tökéletes 
virtuális világot. 

Az Omni alapja egy alacsony súrló-
dású felület, amelyen sugár irányban vá-
jatok helyezkednek el. A felhasználó 
speciális cipőt visel, amelyenek a talpán 
egy kis gömb alakú elem van, ez ponto-
san beleilleszkedik a vájatokba, ezzel 
stabilan tartja a lábat és megelőzi, hogy a 
felhasználó elcsússzon. 

 
Essential Reality P5 adatkesztyű 

A cipő talpának lábujj részénél tapa-
dósabb felületet hoztak létre, ezzel segí-
tik az egyensúly megtartását, amikor a já-
tékos előredől, sétához vagy futáshoz. A 
stabilitást tovább segíti a gyűrű, amely 
derékmagasságban van. Ehhez csatlako-
zik az öv, ami stabilan tartja a játékos 
derekát. A gyűrű 130 kg-ot képes meg-
tartani a maximális biztonsággal.  

 
Omni 

A jelenlegi Omni külső átmérője 122 cm, súlya pedig 50 kg. 142 cm-es magasságtól 
195 cm-es magasságig támogatja a felhasználókat. 

Az Omni jelenleg a Microsoft Kinect segítségével követi a mozgásunkat, de a fejlesztők 
ígérete szerint ezt a jövőben kiválthatja egy gyorsulás/magneto-méteres megoldás, ami 
nem igényel külső eszközt. Ezen kívül a csomag tartalmaz egy lapos felületű tartót, ami-
re könnyen rögzíthető billentyűzet, vagy kontroller. 

A Kinect rendkívül újszerű módon kel-
ti életre a játékot és a szórakozást, méghoz-
zá kontroller nélkül. A Kinect egy mozgás-
érzékelő segítségével nyomon követi egész 
testünket. Így amikor játszunk például, nem 
csupán a kezünk és a csuklónk, hanem a 
karok, lábak, térdek, a derék, a csípő és így 
tovább, az egész testünk játszik. A Kinect 

 

Kinect 

 
mélységi adatokon alapuló digitális csontvázat készít rólunk, így amikor balra vagy jobb-
ra mozdulunk, vagy akár felugrunk, az érzékelő követi, és beviszi mozdulatainkat a já-
tékba. 

Más modern virtuális valóság eszközök: 

 
Oculus Rift 

 

Razer Hydra 
 

Delta Six 

Kovács Lehel István 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


