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B E R K I  B O R B Á L A 1

Kognitív jellemzők a 3D virtuális terek  
hatékonyságának hátterében

1. BEVEZETÉS

A virtuális valóság (VR) már évek óta fokozódó érdeklődésnek örvend piaci és 
tudományos területeken egyaránt. A tudományos érdeklődés fokozódását jól jel-
lemzi, hogy az IEEE adatbázisában 2007 és 2017 között majdnem megkétszere-
ződött a virtuális valóság kulcsszóra adott találatok száma. Emellett a világ egyik 
vezető kutatási tanácsadó cége, a Gartner & Goldstein Research a piac további 
bővülését jelzi előre, amelynek csúcsa 2024-re várható.2 Ennek a bővülésnek az 
egyik oka, hogy a virtuális valóság a hétköznapokban is egyre gyakrabban meg-
jelenik; a személyes infokommunikációs eszközök közül is egyre több alkalmas 
virtuális terek megjelenítésére is. 

Bár a VR hallatán a legtöbben valószínűleg egy HMD (Head Mounted Disp-
lay – fejre illeszthető képernyő) típusú eszközre gondolnak, de emellett más, 
könnyebben elérhető eszközök is léteznek, amelyek alkalmasak virtuális terek 
megjelenítésére. Ilyen eszköz lehet akár egy laptop is, itt a kétdimenziós képer-
nyőn jelenhet meg egy 3D virtuális tér. Az ilyen típusú VR-okat asztali VR-nak 
(angolul: desktop-VR), vagy nem belemerülő (angolul: non-immersive) virtuális 
valóságnak nevezik, mivel ez csak a képernyő keretein belül képes megjeleníteni 
a 3D teret, nem teljes 360º-ban. A laptopok elterjedtsége mellett további előnye 
az ilyen jellegű virtuális tereknek, hogy könnyen kezelhetőek, mivel a navigáció 
már ismert eszközökkel, egérrel és billentyűzettel valósul meg; valamint a HMD 
típusú eszközökkel ellentétben nincsenek szédüléses, vagy egyéb kellemetlen 
mellékhatásai. 

Az asztali virtuális valóságok egyik gyakori alkalmazási területe az oktatás, 
mivel a minimális eszközigény ellenére, hatékony és látványos módja az infor-
mációátadásnak. Magyarországon a Széchenyi István Egyetem is bevonta már az 
oktatásba a MaxWhere3 asztali virtuális tereket. Egy-egy ilyen térben a klasszikus 

[1] SZE Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola, PhD-hallgató. Témavezető: Dr. 
Baranyi Péter; SZE Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola, Doktori Iskola ve-
zetője, egyetemi tanár.
[2] Goldstein Research Inc.: Global Virtual Reality Market 2024: Outlook, Insights, Fore-
cast, Trends, Demand Analysis Report, 2017. https://www.goldsteinresearch.com/report/glo-
bal-virtual-reality-market-outlook-2024-global-opportunity-and-demand-analysis-market-fore-
cast-2016-2024, letöltve: 2019. február 12.
[3] https://www.maxwhere.com/.
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szövegből és képekből álló anyagok mellett, egy helyen érhetők el a kapcsolódó 
videó- és hanganyagok, gyakorló feladatok, vagy akár 3D-modellek is, amelyek a 
tananyag sikeres elsajátítását segítik elő.4 Sőt, akár különböző virtuális laborató-
riumok is helyet kaphatnak egy-egy ilyen térben, amelyet a hallgatók bármikor, 
akár távolról is elérhetnek.5

Az egyetemi oktatásba is bevont MaxWhere virtuális valóság jellemzőit már 
több kutatás is vizsgálta. Az eredmények alapján elmondható, hogy az általáno-
san elterjedt klasszikus e-learning rendszereknél (e-mail, Moodle) hatékonyab-
ban oszthatók meg a tanuláshoz szükséges anyagok virtuális terekben. Valamint, 
ha digitális tartalmakkal összetettebb munkafolyamatokat kell elvégezni az adott 
digitális tartalmakkal, akkor azt a VR használatával sokkal gyorsabban végre tud-
ják hajtani a felhasználók.6 A 3D-ben való gyorsabb munka hátterében az állhat, 
hogy azonos digitális munkafolyamat végrehajtásához 30%-kal kevesebb felhasz-
nálói beavatkozás, és 80%-kal kevesebb gépi művelet szükséges, mint klasszikus 
kétdimenziós interfészeken.7 Emellett a közvetlenül 3D térbe beillesztett képekre 
jobb emlékezeti teljesítmény volt mérhető, mint a beillesztett weblapokon meg-
jelenő azonos képekre.8 

A 3D virtuális terek használatakor felmerül a kérdés, hogy ez mindenki szá-
mára ugyanolyan előnyös, vagy vannak-e egyéni különbségek ebben, például 
a téri képességek befolyásolják-e a használatot. Már több VR alkalmazásban is 
vizsgálták ezt a kérdést, de a MaxWhere virtuális környezetben még eddig nem 
készült ilyen mérés, így a jelen kutatás ezt a hiányt pótolja.

2. KOGNITÍV JELLEMZŐK ÉS A VIRTUÁLIS VALÓSÁG

A kognitív jellemzők közül a virtuális környezetekben leggyakrabban a téri ké-
pességek kerülnek előtérbe. Ezen képességek a kognitív funkciók és adottságok 
egy csoportja, amelyek alapvető fontosságúak a téri-vizuális információk feldol-
gozásában, valamint az ilyen jellegű információk manipulációját igénylő prob-

[4] Nyerges Csaba: Virtuális terekben is oktatnak az egyetemen, in SZEhírek, 2019.  
https://uni.sze.hu/virtualis-terekben-is-oktatnak-az-egyetemen, letöltve: 2019. február 12.
[5] Budai Tamás – Kuczmann Miklós: Towards a Modern, Integrated Vir-
tual Laboratory System, in Acta Polytechnica Hungarica, 2018, 15(3), pp. 191–204.
[6] Lampert, Bálint – Pongrácz, Attila – Sipos Judit – Vehrer, Adél –  
Horváth, Ildikó: MaxWhere VR-Learning Improves Effectiveness over Classi-
cal Tools of E-learning, in Acta Polytechnica Hungarica, 2018, 15(3), pp. 125–147.
[7] Horváth Ildikó  – Sudár Anna: Factors Contributing to the Enhanced Performance of the 
MaxWhere 3D VR Platform in the Distribution of Digital Information, in Acta Polytechnica 
Hungarica, 2018, 15(3), pp. 149–173.
[8] Berki, Borbála: Better Memory Performance for Images in MaxWhere 3D VR Space than 
in Website, in Proceedings of the 9th IEEE International Conferenc on Cognitive Infocommuni-
cations (CogInfoCom 2018), pp. 281–284.
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lémák megoldása során. Például elképzelhető, hogy a jobb vizualizációs képes-
séggel rendelkező személyek jobb mentális modelleket tudnak alkotni a virtuális 
térről, és így hatékonyabban tudnak navigálni benne, és gyorsabban oldanak meg 
benne különböző feladatokat.

A virtuális valóságokról azonban nehéz általánosan beszélni, hiszen sok 
szempontból különböznek, például eltérők lehetnek a navigációs lehetőségek 
és eszközök, a tér komplexsége is változatos, valamint a tér célja, felhasználása 
is sokféle lehet. Ezeket a lehetőségeket figyelembe véve, már kevésbé meglepő, 
hogy nincsenek egyértelmű eredmények arra, hogy a gyengébb vagy az erősebb 
téri képességekkel rendelkező személyek profitálnak többet a virtuális valóság 
használatával. Modjeska és Chignell azt találták, hogy a téri képességeknek egy 
minimális szintje szükséges ahhoz, hogy a résztvevők jól teljesítsenek a kísérleti 
feladatban.9 Anatómiai modellek elsajátításánál például egyes eredmények sze-
rint a többféle irányból való bemutatás nem segítette, hanem tovább nehezítet-
te az alacsonyabb téri képességgel rendelkező tanulók helyzetét.10 Más kutatók 
viszont pont ellentétes eredményeket kaptak, vagyis, hogy pont a gyengébb 
téri képességekkel rendelkezők számára volt előnyösebb a virtuális térben való 
tanulás.11,* Ezek alapján fontos, hogy a MaxWhere virtuális térben való munkát 
és a téri képességeket közvetlenül vizsgáljam.

3. VIRTUÁLIS JELENLÉT 

A virtuális valósággal kapcsolatban gyakran felmerül a kérdés, hogy ez valójában 
mennyire felel is meg egy valós térnek, a felhasználók mennyiben érzik ezt egy 
igazi helynek. Technológiai szempontból a belemerülés egy kapcsolódó változó, 
amely azt jelzi, hogy mennyire vonja bele az élménybe a felhasználó érzékszer-
veit. Ennek alapján elkülöníthetők a teljes belemerülést biztosító technológiák 
(CAVE, HMD) és az ún. asztali virtuális valóságok. A belemerülés során kognitív 
folyamatok létrehozzák a test mentális modelljét a virtuális térben, majd ebből 
alakul ki a jelenlét (presence) élménye, vagyis a felhasználó által megtapasztalt 

[9] Modjeska, David – Chignell, Mark: Individual differences in exploration using desktop 
VR, in Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2003, 54(3), 
pp. 216–228.
[10] Levinson, Anthony J. – Weaver, Bruce – Garside, Sarah – McGinn, Holy-
ly – Norman, Geoffrey R.: Virtual reality and brain anatomy: a randomised trial 
of e-learning instructional designs, in Medical Education, 41(5), pp. 495–501.
[11] Lee, Elinda Ai-Lim – Wong, Kok Wai: Learning with Desktop Virtual Reality: Low Spatial 
Ability Learners Are More Positively Affected, in Computers & Education, 2014, no. 79., pp. 49–58.
Jang, Susan – Vitale, Jonathan M. – Jyung, Robert W. – Black, John B.: Direct 
manipulation is better than passive viewing for learning anatomy in a three-dimensio-
nal virtual reality environment, in Computers & Education, 2017, no. 106., pp. 150–165.
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szubjektív jelenlét érzése.12 Ez a jelenlét tehát egy pszichológiai jelenség, egyfaj-
ta tudatállapot, amely egy virtuális térben való ottlétet jelenti.13 A jelenlét érzés 
a virtuális környezet téri-funkcionális mentális modelljének a felépítése során 
alakul ki. Ehhez a modellhez két kognitív folyamat vezet: a valós cselekvések le-
képezése mint lehetséges cselekvések a virtuális térben, valamint az összeegyez-
tethetetlen szenzoros észleletek elnyomása. 

Mivel ez egy szubjektív élmény, ezért a mérése önbeszámolók és különböző 
kérdőívek segítségével lehetséges. Jelen kutatásban erre az Ipgroup jelenlét kér-
dőívét (Igroup Presence Questionnaire (IPQ)) használtam. Az IPQ három al- 
skálával rendelkezik: Részvétel (Involvement), Megélt realizmus, valamint a Téri 
jelenlét.14 Ezek közül ez utóbbi kapcsolódik legszorosabban a jelen kutatáshoz, 
mivel ez a skála azt jellemzi, hogy a személy mennyire érzi magát fizikailag jelen-
levőnek az adott térben. 

4. MÓDSZEREK

4.1. Virtuális tér és a kapcsolódó feladatok

A teljes kísérlet a MaxWhere virtuális valóságban futott, amely képes megjele-
níteni weblapokat, dokumentumokat, képeket, illetve hangfájlokat a háromdi-
menziós virtuális térben elhelyezett, úgynevezett okostáblákon. Az okostáblák 
egy 4:3 arányú kijelzőnek felelnek meg, amelyre a korábban felsorolt tartalmak 
behívhatóak.

A vizsgálat a Glassy elnevezésű térben zajlott, amelyet prezentációs, illetve 
online kiállítási térnek terveztek. Egy modern, üveg és látszóbeton felületekből 
álló háromszintes, nyitott épület oldalfalain van elhelyezve 40 okostábla. Az épü-
let víz felett lebeg, illetve körbenézve sem látszik más objektum, a víz és az ég 
kékje pedig nem vonja el a figyelmet a feladatról.

[12] Schubert, Thomas – Friedmann, Frank – Regenbrecht, Holger: The Experience of 
Presence: Factor Analytic Insights in Presence: Teleoperators & Virtual Environments, 2001, 
10(3), 266–281.
[13] Slater, Mel – Wilbur, Sylvia: A Framework for Immersive Virtual Environments 
(FIVE): Speculations on the Role of Presence in Virtual Environments, in Presence: Teleopera-
tors & Virtual Environments, 1997, 6(6), pp. 603–616.
[14] Schubert – Friedmann – Regenbrecht: i. m.
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1. ábra: A kutatásban használt virtuális tér

A kezdő nézetben a legfelső szinten találják magukat a résztvevők, ahol olvas-
hatóak az instrukciók, valamint itt található meg az a weblap, amely végigvezeti 
őket a feladaton, és ahová a válaszaikat kell beírniuk. A többi okostáblán fény-
képeket helyeztünk el (forrás: unsplash.com), amelyeken különböző tárgyak 
láthatóak semleges háttér előtt, néhány esetben feliratok vagy számok. Emellett 
két okostáblán egy-egy pdf dokumentum volt. A feladat megoldásához a térben 
kellett mozogniuk, és a digitális tartalmakkal, azok elrendezésével kapcsola-
tos kérdésekre válaszolniuk. A feladatokkal összesen 12 pontot szerezhettek. 
A térben való hatékony feladatvégzést a megszerzett pontok száma, valamint 
az ehhez szükséges idő jelzi. A válaszokat minden esetben a legfölső szinten 
elhelyezett kérdőívben kellett rögzíteniük. A kényelmesebb munka érdekében 
a TAB billentyű megnyomásával visszaugorhattak a kérdőívhez. Folyamatban 
van egy további vizsgálat, amelyben nincsen meg ez az opció, így több navigá-
ciót igényel a feladat.

4.2. Téri képességmérő eljárások a kutatásban

4.2.1. Corsi-teszt

A Corsi-teszt15 a téri információk rövid távú kódolását és megtartását mérő eljá-
rás, amelynek a számítógépes verzióját alkalmaztuk. A képernyőn kilenc négyzet 
látható, amelyek közül néhány egymás után eltérő színben villan fel. A résztvevő 
feladata, hogy a felvillanás sorrendjében rákattintson a megfelelő négyzetekre. 
A felvillanó négyzetek száma egyre növekszik a feladat során, amennyiben a ki-
töltő helyesen válaszolt. Hibázás esetén újra azonos hosszúságú szekvenciát kell 
megjegyeznie, ha a második sem sikerül, akkor vége a feladatnak, és az utolsó 
sikeresen megjegyzett szekvencia hossza adja meg a Corsi-terjedelmet. 

[15] Corsi, Philip Michael: Human memory and the medial temporal region of the brain, 1972, 
PhD Dissertation, McGill University (Canada).
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4.2.2. Mentális forgatás

A mentális forgatás feladat16 során egy formának az elforgatott verzióját kell fel-
ismerni, két lehetséges ábra közül. A jelen kutatásban egy számítógépes verziót 
használtam, kétdimenziós ingerekkel. Először öt gyakorlófeladatot oldottak meg 
a résztvevők, majd a teszt során tíz ábrát láttak.

4.3. Navigáció mérése

A résztvevőknek értékelniük kellett a virtuális térben való navigációt, azt, hogy 
mennyire mozgott magabiztosan a térben, mennyire érezte automatikusnak, ter-
mészetesnek az irányítást. Ehhez tízes skálán kellett kifejezni az egyetértésüket öt 
kapcsolódó állítással.

4.4. Jelenlét mérése (IPQ)

A virtuális térben való jelenlét mérésére az Ipgroup jelenlét kérdőívét (Igroup 
Presence Questionnaire - IPQ) használtuk, amelyben 14 kapcsolódó állítást kel-
lett értékelniük a résztvevőknek hét pontos Likert-skálán.17 

4.5. Mérés menete

A vizsgálat vezetője először röviden szóban ismertette az instrukciókat, amelyeket 
a résztvevők a virtuális térben is láthattak. A feladatok a virtuális térben egy webol-
dalon jelentek meg, és ott is kellett megadniuk a válaszokat a résztvevőknek. 

Amennyiben a résztvevők kattintással jelezték, hogy részt kívánnak venni  
a mérésben, akkor elsőként a Corsi feladatot oldották meg, majd a mentális for-
gatást. Ezután már nem volt szükséges, hogy az okostábla teljes méretben jelen-
jen meg. Ezután következtek a virtuális térben végzendő feladatok, majd a na-
vigáció szubjektív értékelése, valamint a szoftver használatával töltött idejüket 
kellett jelölniük. Ezután következett az IPQ kérdőív kitöltése, valamint általános 
demográfiai, illetve szoftverhasználattal kapcsolatos kérdések.

4.6. Résztvevők

A vizsgálatban eddig 26 diák vett részt (átlagos életkor 19,73), ebből 23 férfi és 
3 nő. Tizenhárom fő most használta először a MaxWhere VR-t, nekik röviden 
ismertettem a szoftver használatát.

5. EREDMÉNYEK

[16] Shepard, Roger N. – Metzler, Jacqueline: Mental Rotation of Three-Dimensional  
Objects, in Science, 1971, 171(3972), 701–703.
[17] Schubert– Friedmann – Regenbrecht: i. m.
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5.1. Téri képességektől független a hatékonyság

A téri képességek (Corsi-teszt, mentális forgatás) és a hatékonyság (megszerzett 
pontok) kapcsolatát Kendall-féle rangkorrelációval vizsgáltam. A hipotézisem-
nek megfelelően a megszerzett ponton nem mutattak szoros együttjárást sem  
a Corsi-terjedelemmel (r(24)=-0,079, p=0,641), sem a mentális forgatás eredmé-
nyeivel (r(24)=-0,032, p=0,848). Vagyis nem találtam kapcsolatot a különböző 
téri képességek és a 3D virtuális térben végzett feladatok között.

5.2. Navigáció, szoftverhasználat és hatékonyság

Feltételeztem, hogy a szoftvert először használók nehezebbnek értékelik a navi-
gációt, mint azok, akik már legalább egy órát használták korábban a programot. 
Azonban nem volt statisztikailag szignifikáns különbség a két csoport között 
(t(22)=-0,66, p=0,948). A navigációs teljesítmény és a hatékonyság kapcsolatát 
a Kendall-féle rangkorrelációval vizsgáltam. Azonban hipotézisemmel ellentét-
ben, nem volt szignifikáns kapcsolat a két változó között (r(24)=0,04, p=0,798). 
A szoftver ismerete és a teljesítmény között sem találtam összefüggést (t(22) = 
-1,436, p=0,165), vagyis a szoftvert először használók sem teljesítettek rosszabbul 
a feladaton, mint a már legalább egy órát használó társaik.

5.3. Jelenlét, téri jelenlét

A jelenlét és a navigáció pontjai gyenge pozitív együttjárást mutattak (r(24)=0,279, 
p=0,05), vagyis általában a jobb navigáció erősebb jelenlét érzésével járt együtt. 
Emellett a téri jelenlét alskála pontjaival erősebb volt a navigációs pontok együtt-
járása (r(24)=0,454, p=0,002). Vagyis azon résztvevők, akik a navigációt automa-
tikusabbnak, természetesebbnek ítélték, azok erősebben tapasztalták a virtuális 
térben való jelenlétet.

6. ÖSSZEFOGLALÁS, KITEKINTÉS

A jelen kutatás legfőbb kérdése a virtuális térben való feladatvégzés és a kognitív 
jellemzők közül a téri képességek kapcsolatának feltárása volt. A vizsgált két téri 
képességmérő teszt (Corsi-feladat, mentális forgatás) eredményei és a kísérleti 
feladaton elért pontszám teljesítménye között nem találtam statisztikailag szig-
nifikáns kapcsolatot, amelyből arra lehet következtetni, hogy az egyéni téri ké-
pességek nem befolyásolják a virtuális térben való feladatvégzést. 
Feltételezett befolyásoló faktor volt a navigáció észlelt természetessége és a konk-
rét szoftver ismerete, vagyis, hogy akik automatikusnak értékelik a navigációt 
vagy többet használták már a szoftvert, azok jobban teljesítenek majd a felada-
ton. Ezt az állítást nem támasztotta alá a jelen kutatás, amelynek egyik oka lehet, 
hogy a navigáció gyorsan elsajátítható, és ezért nem volt különbség, vagy a feladat  



114

hiába igényelt sok navigációt, a pontokban ez mégsem jelent meg. Ezen feltéte-
lezés megválaszolására folyamatban vannak mérések, amelyben a téri navigáció 
mennyisége is manipulálva van. A jelenlét érzése sem volt kapcsolatban a haté-
konysággal, azonban a navigációval igen. Vagyis a navigációt természetesebbnek 
ítélő résztvevők általában erősebb téri jelenlétet tapasztaltak meg a virtuális tér-
ben. 

Ezen eredmények alapján a MaxWhere VR használata előnyös, mivel a térben 
való hatékony feladatvégzéshez nem szükségesek kiemelkedő téri képességek, il-
letve akár kezdő felhasználók is jól tudják használni. Ezen jellemzők az egyetemi 
oktatásba való bevezetést is segítik, hiszen a szoftver használata nem igényel sem 
hosszas képzést, sem kiemelkedő téri képességeket. A jövőben szeretném további 
mérésekkel finomítani az itt bemutatott eredményeket: a konkrét téri képességek 
mellett például az egyéni észlelt téri adottságokat is szeretném bevonni a kutatás-
ba, vagyis, hogy mennyire gondolja úgy a személy, hogy általában jól boldogul 
téri feladatokkal. Emellett a különböző navigációs eszközök szerepét is szeret-
ném vizsgálni.

7. KONKLÚZIÓ

Az itt bemutatott eredmények alapján a MaxWhere virtuális valóságban való 
feladatvégzést nem befolyásolja az egyéni téri-emlékezeti és mentális forgatási 
képesség. Valamint a szoftvert először használók, és a nehezebben navigálók sem 
voltak hátrányban a feladat elvégzése során.
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