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B E R K I  B O R B Á L A 1

Virtuális valóság navigációs technológiáinak  
összehasonlítása hatékonyság, felhasználói  

élmény és a jelenlét tükrében

1. BEVEZETÉS

A virtuális valóság egy dinamikusan fejlődő terület, amely a mindennapi életben 
is egyre gyakoribbá válik, mivel a személyes infokommunikációs eszközök, mint 
a laptop vagy a telefon is képesek már háromdimenziós virtuális terek megjelení-
tésére. A felhasználók körének szélesedésével növekszik az elvárás is, hogy ezen 
technológiák minél kényelmesebben és egyszerűbben használhatóak legyenek. 
A navigáció egy sarkalatos pontja a virtuális valóságok használatának, ez teszi 
lehetővé, hogy a felhasználók a tér kívánt pontjára eljussanak és manipulálják an-
nak elemeit. Enélkül a felhasználók nem tudnának interakcióba lépni a virtuális 
terekkel. Ha a navigáció nehézkes, akkor az kihathat a teljes felhasználói élmény-
re is. Egy másik érv a jelen kutatás mellett, hogy közvetlen folytatása az előző évi 
téri képességeket vizsgálónak,2 amely érdeklődést váltott ki egy nemzetközi kon-
ferencián és többen is hivatkoztak az eredményekre. Vagyis, hogy a téri képessé-
gektől függetlenül is hatékonyan lehet használni ezt az ún. asztali virtuális valósá-
got (angolul: desktop virtual reality). Ez az elnevezés arra utal, hogy egy egyszerű 
számítógép képernyőjén jelenik meg a háromdimenziós tartalom. Nagy előnye 
ennek a technológiának, hogy nem igényel speciális eszközöket. A Széchenyi Ist-
ván Egyetemen is fejlesztett VR platformot egyre több kurzuson használják. 

A virtuális valóságok nagyon változatosak lehetnek navigáció tekintetében: 
a nagymozgásos megoldásoktól az egérrel vagy más eszközzel történő irányítá-
sig, nagyon sokféle megoldás született az elmúlt évek során. Irodai vagy oktatási 
környezetben az asztali virtuális valóságok esetében az energiaminimumra való 
törekvés miatt a kisebb mozdulatok az előnyösek, ahol egy ergonomikus beviteli 
eszköz segítségével precíz, finom mozgásokat is végre lehet hajtani.

[1] SZE Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola, PhD-hallgató. Témavezető: Dr. 
Baranyi Péter; SZE Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola, Doktori Iskola veze-
tője, egyetemi tanár, MTA doktora.
[2] Berki, B.: Does effective use of MxWhere VR relate tot he individual spatial memory and 
mental rotation skills?, in Acta Polytechnica Hungarica, 2019/16/5. szám, 41–53. o.
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2. HELYVÁLTOZTATÁS VIRTUÁLIS VALÓSÁGBAN

A helyváltoztatási technikák azért fontosak a virtuális valóságokban, mivel ez az, 
ami lehetővé teszi a navigációt ezekben a terekben. Sokféle technológia született 
erre az évek során, különböző hardverek, szoftverek és virtuális terek kombináci-
ói jelentek meg, melyeknek a célja a zökkenőmentes navigáció.

Boletsis3 az összefoglalójában tizenegy különböző helyváltoztatási technikát fi-
gyelt meg a harminchat átnézett empirikus kutatásban. Leggyakoribb a helyben 
járás volt, amikor a felhasználó végtagjainak mozgását rögzítették és azt alakították 
át virtuális mozgássá. Második leggyakoribb a joystick vagy más kontroller hasz-
nálata volt. Emellett az igazi sétálást is alkalmazták, ilyenkor limitált volt a fizikai 
tér. A gesztus-alapú irányítás is megjelent, illetve a teleportálás. Ez utóbbi esetén a 
felhasználó rámutat, hogy hol szeretne lenni a térben és azonnal odakerül.

A felhasználó és a VR navigáció interakciójának a típusa lehet fizikai (tény-
leges fizikai mozgással indukált) vagy mesterséges (beviteli eszköz alkalmazása). 
Másik aspektusa ennek az interakciónak, hogy folyamatos vagy nem-folyamatos 
a mozgás átalakítás. Jóval gyakoribb a folyamatos mozgásátvitel, de a nem-folya-
matos is megjelenik, például a teleportációt alkalmazó virtuális valóságokban.

A következőkben a navigációs eszközöknek egy másik csoportosítását fogom 
bemutatni, ahol a leképezés a legfőbb szempont, vagyis a megfelelés a valós és a 
virtuális mozgás között.

3. KONTROLLEREK LEKÉPEZÉSE

A virtuális valóságban történő navigációhoz egy valós mozgást vagy irányítási 
módszert konvertál át a technológia egy virtuális mozgássá. A két mozgás közöt-
ti kapcsolat alapján is csoportosíthatók a navigációs technológiák. A leképezés 
azt jelenti, hogy milyen megfeleltetés van a virtuális térben történő mozgás és a 
valós cselekvés között.4 Vannak önkényes és természetes leképezések. Önkényes 
leképezésnek legegyszerűbb példája az, amikor egy játékot a billentyűzet bizo-
nyos gombjaival lehet irányítani. A természetes leképezés esetében azonos a va-
lóságban és a virtuális térben történő mozgás. Természetes leképezés azt jelenti, 
hogy a rendszer képes természetes és bejósolható módon leképezni az irányítási 
mozdulatokat a szimulált környezet változásaivá.5 A természetes leképezés ese-
tén a felhasználó logikusnak, elvárásoknak megfelelőnek észleli az interakciót. Ez 

[3] Boletsis, C.: The new era of virtual reality locomotion: A systematic literature review of 
techniques and a proposed typology, in Multimodal Technologies and Interaction, 2017/1/24. 
szám, 1–17. o.
[4] Skalski, P. – Tamborini, R. – Shelton, A. –Buncher, M. –Lindmark, P.: Mapping the road 
to fun: Natural video game controllers, presence, and game enjoyment, in New Media Society, 
2011/13/2. szám, 224–242. o.
[5] Steuer, J.: Defining virtual reality: dimensions determining telepresence, in Journal of Com-
munication, 1992/42/4. szám, 73–79. o.
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természetesen függ a technológiától és a felhasználótól is, mivel, ha valaki sokat 
használ egy bizonyos eszközt (például billentyűzetet), akkor azt ő természetes-
nek fogja érezni. A természetesen leképezett kontrollerek lehetővé teszik, hogy a 
felhasználók gyorsan elérjék a szükséges valós viselkedés mentális modelljét. A 
mentális modellek valójában bizonyos szituációk kognitív reprezentációi, ame-
lyek segítik a gyorsabb megértést és reagálást a körülményekre. Például egy játék 
során pontosabb információik lesznek arról, hogy hogyan is irányítsák a játékot. 
Mivel természetesnek érzékelik, kevesebb figyelmet fordítanak a kontrollerre, és 
így több kognitív kapacitásuk marad a tér használatára.6 Továbbá a téri jelenlét 
érzését is elősegítheti.7

A természetes leképezések négy csoportra oszthatók Skalski és munkatársai 
szerint.8 Első a természetes irány leképezés, ahol a képernyőn megjelenő válto-
zások iránya és a kontrollerek mozgásának iránya között van megfelelés. Ebben 
az esetben az azonnali megértést a fizikai analógiák és a kulturális sztenderdek 
segítik.9 A második csoport a kinezikus természetes leképezés, ahol a valós világ 
cselekvéseinek megfelelő mozdulatot képez le a technológiai realisztikus vagy 
megfogható kontroller nélkül. Ennek egy ismert példája a Microsoft által fejlesz-
tett Kinect. Harmadik típus a befejezetlen megfogható leképezés, amely során a 
képernyőn megjelenő tárgy részben szimulálva van, ilyen például a Nintendo Wii 
kontroller. Ilyen leképezés esetén a felhasználó meg tud fogni egy tárgyat, amely 
segíti az adott viselkedés mentális modelljét megragadni. Az utolsó típus pedig a 
realisztikus megfogható leképezés, ebben az esetben egy realisztikus tárgy segít-
ségével irányítják a szimulációt a résztvevők, például egy kormánykerék segítsé-
gével irányítanak virtuális autót.

A fentiekből is látszik, hogy nagyon sokféle navigációs és helyváltoztatási 
technológiát fejlesztettek ki az utóbbi években, amelyet különböző kutatócso-
portok különböző kutatási szempontok alapján csoportosíthatnak. A jelen kuta-
tásban az eddigi csoportosítások és elemzések logikáját szeretném alkalmazni a 
Széchenyi István Egyetemen is használt MaxWhere virtuális valóság10 navigációs 
lehetőségeinek elemzésére és összehasonlítására. 

4. JELENLÉTÉRZÉS ÉS FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY

A navigációs technológiákat szeretném továbbá a jelenlétérzés és a felhasználói 
élmény szempontjából is elemezni. A jelenlétérzés a virtuális valóságok esetében 

[6] Skalski, P. et al.: i. m.
[7] Wirth, W. – Hartmann, T. – Böcking, S. – et al.: A process model of the formation of spa-
tial presence experiences, in Media Psychology, 2007/9.szám, 493–525. o.; Seibert, J. – Shafer, 
D. M.: Control mapping in virtual reality: effects on spatial presence and controller naturalness, 
in Virtual Reality, 2018/22. szám, 79–88. o.
[8] Skalski, P. et al.: i. m.
[9] Norman, D. A.: The design of everyday things, 1988, Basic Books, New York.
[10] https://www.maxwhere.com/.
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azt jelenti, hogy a résztvevő úgy érzi, jelen van a virtuális térben, mintha tény-
legesen egy fizikai térben lenne. A jelenlét egy pszichológiai jelenség, egyfajta 
tudatállapot, amely egy virtuális térben való ottlétet jelent.11 A virtuális jelenlét 
szorosan kapcsolódik a belemerülés fogalmához, amely azonban egy technoló-
giai, objektív változó. A különböző virtuális technológiák különböző mértékben 
hatnak a felhasználók érzékszerveire. Különböző kognitív folyamatok létrehoz-
zák a test mentális modelljét a virtuális térben, majd ebből alakul ki a jelenlét 
érzés, amikor a felhasználó úgy érzi, hogy jelen van a virtuális valóságban.12

A felhasználók szempontjából a jelenlétérzésen túl fontos, hogy egy adott 
szoftvert vagy éppen virtuális valóságot hatékonyan tudjanak használni. Az ISO 
9241-11:2018 nemzetközi szabvány13 szerint a hatékonyság az a pontosság és tel-
jesség, amivel a felhasználók elérik a meghatározott céljaikat. Ugyanezen szab-
vány szerint a felhasználói élmény az a felhasználó személy észlelései és válaszai, 
amelyek az adott rendszer használatából és/vagy várható használatából származ-
nak. A felhasználói élmény ezeket a felhasználói válaszokat helyezi a fókuszba.

5. VIZSGÁLT VIRTUÁLIS VALÓSÁG

MaxWhere virtuális valóság egy asztali VR, amelynek legfontosabb jellemzője, 
hogy a különböző virtuális terekben okostáblák vannak elhelyezve, amelyeken 
különböző kétdimenziós webtartalmakat, felhőalapú applikációkat, PDF doku-
mentumokat, képeket lehet megjeleníteni. Oktatásban is használják ezt a virtuális 
valóságot, mivel az okostáblákon a tananyagokat térben el lehet rendezni, csopor-
tosítani, így átláthatóbbá válik egy összetettebb előadás is. Emellett háromdimenzi-
ós modellekkel is ki lehet egészíteni egy-egy oktatási teret. Az oktatásban a virtuális 
laboroknak is fontos szerepe van, hiszen itt a hallgatók akár otthon is elvégezhetnek 
bizonyos méréseket a pontos szimulációknak köszönhetően.14 

A digitális tananyagok térbe rendezése nemcsak az elsajátítást, hanem a meg-
osztást is hatékonyabbá teszik, az e-mailen vagy Moodle-n keresztüli megosztás-
hoz képest.15 Továbbá a bonyolultabb munkafolyamatokat is gyorsabban végzik 
el a felhasználók, mivel kevesebb felhasználói beavatkozás, illetve gépi művelet 

[11] Slater, M. – Wilbur, S.: A Framework for Immersive Virtual Environments (FIVE): Spe-
culations on the Role of Presence in Virtual Environments, in Presence: Teleoperators & Virtual 
Environments, 1997/6/6. szám, 603–616. o.
[12] Schubert, T. – Friedmann, F. – Regenbrecht, H.: The Experience of Presence: Factor Ana-
lytic Insights, in Presence: Teleoperators & Virtual Environments, 2001/10/3. szám, 266–281.
[13] International Organization for Standarization: Az ember és a rendszer közötti köl-
csönhatás ergonómiája. 11. rész: Használhatóság. Meghatározások és koncepciók. Nemzetközi 
szabvány, 2018. (ISO 9241-11:2018).
[14] Budai, T. – Kuczmann, M.: Towards a Modern, Integrated Virtual Laboratory System, in 
Acta Polytechnica Hungarica, 2018/15/3. szám, 191–204. o.
[15] Lampert, B. – Pongrácz, A. – Sipos, J. – Vehrer, A. – Horváth, I.: MaxWhere VR-Lear-
ning Improves Effectiveness over Classical Tools of E-learning, in Acta Polytechnica Hungarica, 
2018/15/3. szám,125–147. o.
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szükséges a virtuális térben, mint egy klasszikus kétdimenziós interfészen.16 Egy 
korábbi mérés alapján a felhasználók megtapasztalják a jelenlétérzést ebben a 
virtuális valóságban.17 

Ez egy asztali virtuális valóság, vagyis egy kétdimenziós képernyőn jeleníti 
meg a háromdimenziós virtuális környezetet. A zökkenőmentes navigációt a Co-
giNav18 technológia teszi lehetővé. Ez egy kontextusfüggő navigációs megoldás, 
amely lehetővé teszi, hogy a korábbi helyhez vagy egy térben lévő tárgyhoz ké-
pest mozduljon el a felhasználó, akár egy egyszerű egér használatával. A beviteli 
eszköznek 3 gombja és 3 folytonos beviteli dimenzióval kell rendelkeznie. Legy-
gyakoribb az egér használata, de az érintőpad is alkalmas. Billentyűzet bizonyos 
gombjaival is lehet navigálni a térben, de ha a felhasználó átvált a kétdimenziós 
módba (egy okostábla felületén navigál), akkor mindenképpen szükség van egér-
re vagy érintőpadra. 

A CogiNav technológia három különböző műveletet különít el: a nézőpont 
orientáció kontrollját, a nézőpont navigációja és a tárgyforgatást. A nézőpont 
orientáció a körbenézést jelenti, amikor egy fix pontból körbefordulva lehet meg-
nézni a teret, egér használatával az eszköz mozgatásával lehet ezt megtenni. A 
navigáció (vagyis a nézőpont helyének a megváltoztatása) háromféle módon va-
lósulhat meg. Az egyszerű navigáció esetén a görgő segítségével mozgunk előre 
vagy hátrafelé a látótér közepe felé (amelyet egy célkereszt is jelez). Másik lehető-
ség a lebegés, amikor a bal gombot lenyomva tartva mozgatjuk az egeret. Ilyenkor 
a függőleges sík rögzített és ezen belül lehet változtatni a nézőpontot. A harmadik 
lehetőség a gömbölyű pályán történő mozgás, amely során egy kiválasztott pont 
vagy tárgy körül mozog a nézőpont. Ehhez az egér jobb gombját kell lenyomva 
tartani mozgás közben. Ez tehát nem egy forgás, hanem egy gömbfelületen való 
mozgás a tárgy körül, amelynek sugarát az egér görgőjével lehet állítani. 

6. ESETTANULMÁNY

A fentiekben bemutatott virtuális valóságban a navigáció alapvetően egér hasz-
nálatára optimalizált, azonban lehetséges használni az érintőpadot is, illetve a 
játékokból ismert W/A/S/D/Q/E billentyűkkel is lehet mozogni a térben. Ezeket 
a navigációs módszerek hasonlítanak abban, hogy mindegyikben mesterséges 
az interakció, vagyis nem fizikai mozgással, hanem egy eszköz segítségével lehet 
mozogni a virtuális térben. Az interakció folyamatosnak tekinthető, nincsenek 
benne ugrások a tér egyik pontjáról egy másikra. 

[16] Horváth, I. – Sudár, A.: Factors Contributing to the Enhanced Performance of the MaxW-
here 3D VR Platform in the Distribution of Digital Information, in Acta Polytechnica Hungarica, 
2018/15/3. szám, 149–173. o.
[17] Berki, B.: Sense of presence in MaxWhere virtual reality, in Proceedings of the 10th IEEE 
International Conference on Cognitive Infocommunications: CogInfoCom 2019, 2019, 91–94. o.
[18] Baranyi, P. – Galambos, P. – Csapó, Á. – Jalovecki, L.: Cognitive navigation and ma-
nipulation (CogiNav) method, Patent US 2018/0 032 128 A1, 2018, US Patent App. 15/658,579.
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Leképezés szempontjából is hasonlóak, mindegyik eszköz irányleképezést 
használ. A természetes leképezés mellett fontos faktor a természetesség, vagy-
is, hogy a felhasználó mennyire ismeri az adott beviteli eszközt. Seibert és Sha-
fer eredményei szerint az észlelt természetesség fontosabb volt, mint az, hogy 
konkrétan melyik beviteli eszközt használták a résztvevők. Továbbá az észlelt 
természetesség szignifikánsan növelte a résztvevők téri jelenlétérzését.19 Hasonló 
eredményre jutott Skalski és munkatársai, az észlelt természetesség összefüggött 
a téri jelenléttel és a játék élvezetével is.20 Tehát nagyon fontos jellemző, hogy 
a személy melyik beviteli eszközt preferálja, illetve melyikkel mennyi tapaszta-
lata van, mennyire természetes neki a használata. Ergonómiai és hatékonysági 
szempontból is vizsgálták már az egeret és az érintőpadot. Az egér esetében kissé 
jobb teljesítményt mértek, de az érintőpad használata esetén pontosabbak voltak 
a résztvevők kétdimenziós feladatok megoldása során. Ugyanebben a mérésben a 
résztvevők az egeret preferálták az érintőpaddal szemben.21 Az érintőpad haszná-
lata esetén csökken a navigációs lehetősége száma az egérhez képest, mivel nem 
lehet egyszerre használni például a görgető funkciót és a billentyűlenyomást. A 
billentyűzettel történő navigáció még ennél is jobban beszűkíti a lehetőségeket, 
hiszen csak négy irányba tud mozogni a résztvevő. Mivel a vizsgált virtuális va-
lóságnak fontos része, hogy az okostáblákat is tudja manipulálni a résztvevő, 
ezért elengedhetetlen az egér vagy érintőpad használata emellett. Így viszont a 
teljes navigációs paletta eléréséhez mindkét kézre szüksége van a résztvevőknek, 
ami összehangolást és nagyobb figyelmet igényel. A nagyobb koncentráció pedig 
csökkentheti a virtuális térben való jelenlét érzését. Feltehetően akkor is csökken 
a jelenlétérzés, ha a személy természetesnek érzi ezt a fajta navigációt. A hangsúly 
tehát a személyes észleleten van, vagyis, hogy melyiket észleli természetesnek a 
felhasználó. 

7. ÖSSZEGZÉS

A szakirodalmi eredmények alapján a MaxWhere virtuális valóságban alkal-
mazható navigációs eszközök alapvetően hasonlítanak a leképezés tekintetében, 
hiszen mindegyik természetes irányleképezést használ. Azonban ennél sokkal 
fontosabb, hogy a felhasználó mennyire érzi természetesnek a használatukat, 
mennyire ismeri ezeket az eszközöket, mivel ez összefügg a jelenlétérzéssel. A 
kutatás további szakaszában a fenti eredményeket további mérésekkel kívánom 
alátámasztani. 

[19] Seibert, J. – Shafer, D. M.: i. m.
[20] Skalski, P. et al.: i. m.
[21] Kar, G. – Vu, A. – Nehme, B. J. – Hedge, A.: Effects of mouse, trakckpad and 3D motion 
and gesture control on performance, posture, and comfort, in Proceedings of the Human Factors 
and ERgonomics Society 59th Annual Meeting, 2015, 327–331. o.
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