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Absztrakt 
Cikkünkben a virtuális és kiterjesztett valóságról értekezünk, valamint az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Informatikai Karán elkészített témába vágó alkalmazásokat mutatjuk be. 

A virtuális valóság egy mesterséges, számítógépes környezet által generált világ, melynek 

használata során a felhasználó beleéli magát a virtuális térben történő eseményekbe. A 

kiterjesztett valóság a legáltalánosabban elfogadott definíciója szerint valós időben ötvözi a 

fizikai világot és a számítógép által generált virtuális elemeket, mindezeket három 

dimenzióban regisztrálva. Az így kapott rendszer a valós és a virtuális világ között 

helyezkedik el. 

1. Bevezető 
1.1. Virtuális valóság 
A virtuális valóság egy olyan, számítógépes környezet által generált mesterséges, a 

valóságban nem létező világot jelent, melynek használata során az adott felhasználó 

megpróbálja magát minél inkább beleélni a virtuális térben történő dolgokba. Az eredeti angol 

szóhasználat szerint virtuális valóságnak nevezik azokat a számítógépes alkalmazásokat, 

amelyek segítségével a felhasználó által bejárható, felfedezhető mesterséges háromdimenziós 

világot lehet létrehozni. A virtuális valóság nem más, mint több érzékszervet és testrészt 

érintő kölcsönhatás egy dinamikus és reagálni képes számítógép által generált környezettel. A 

célja, hogy a valósággal megegyező, vagy ahhoz a lehető legközelebb álló érzetet keltse az 

azzal kapcsolatban álló személlyel (Sikné Dr. Lányi, 2003). A virtuális valóságnak számos 

felhasználási lehetősége van, ilyen többek között a játékokon, orvostudományon, ipari 

felhasználáson túl az oktatás is. 

1.2. Kiterjesztett valóság 
A kiterjesztett valóság (Augmented Reality, AR) egy olyan, egyre jobban elterjedő 

technológia, melynek segítségével a valódi fizikai környezet kibővíthető számítógép által 

generált virtuális elemekkel. Ilyen virtuális elem lehet például egy 3 dimenziós modell, egy 

animáció, vagy egy videó. Több különböző definíció is létezik, azonban a legáltalánosabban 

elfogadott Ronald T. Azuma nevéhez köthető, mely szerint a kiterjesztett valóság valós 

időben, interaktívan ötvözi a valós és virtuális világot, mindezt 3D-ben regisztrálva (Azuma, 

1997). Az így kapott rendszer a valós és virtuális világ között helyezkedik el. 



 

1. ábra - A kiterjesztett valóság elhelyezkedése a valós és virtuális környezet között (Milgram et al., 1994). 

A kiterjesztett valóság által alkotott világ megjelenítése különféle módon, különféle 

eszközökkel történhet. A leggyakoribb mód egy monitoron vagy egy telefon kijelzőjén 

történő megjelenítés, de bizonyos esetekben fejen hordható kijelzőt is használnak erre a célra. 

A kiterjesztett valóság kétféle típusát különböztethetjük meg a megjelenítéstől és a virtuális 

elem helyzetét meghatározó eljárástól függően. Az első ilyen típus a pozíció és irány alapú 

AR, melyet elsősorban mobiltelefonokon alkalmaznak. Célja, hogy a kijelzőn megjelenő valós 

képet új információkkal terjessze ki. A kiterjesztett valóság másik típusa a marker alapú AR. 

Ilyenkor egy speciális képrészletet keresünk, amely kitűnik a környezetéből, így könnyen 

kereshető. Sikeres detektálás után a marker helyére illeszthető a virtuális elem, melyre a 

marker mozgásából kiszámíthatóak az elvégzendő transzformációk, így ötvözve a képernyőn 

a virtuális valóságot az igazi valósággal. Alkalmazási területei többek között az egészségügy, 

a gyártás és javítás, játékok és szórakoztatás, valamint az oktatás is (Matuszka, 2011). 

2. Oktatásbeli felhasználás 
A virtuális világokat számos esetben használhatjuk fel az oktatásban. Sahin (2010) cikkében a 

nyelvoktatás lehetséges felhasználását mutatja be, ahol a diákok a virtuális világ helyszínein 

találkoznak, és mikrofonon keresztül különböző szituációkban beszélnek egymással (Sahin, 

2010). A programozás tanítására is hasznosak a virtuális világok, erre mutat jó példát Esteves 

és munkatársai (2009) cikke. Ezeken kívül alkalmazzák még vendéglátás és turizmus 

(Penfold, 2008), számítógépes animáció (Geigel, 2010) valamint a kereskedelem oktatására is 

(Pereira et al., 2009). A felsoroltakon kívül természetesen még rengeteg tanításbeli 

alkalmazásra találhatunk példát (Csízi–Végh, 2011). 

A kiterjesztett valóság az oktatásban elsősorban a szemléltetés újfajta alternatívájaként 

jelenhet meg. Kémia oktatásában a molekulák térbeli szerkezetének ábrázolásához 

használható. Biológia tanításánál a csontokat és belső szerveket az emberre vetítve 

megkönnyebbíthetnénk ezek elhelyezkedésének megtanulását a diákok számára. A 

matematika oktatásában is jól alkalmazható a térbeli testek szemléltetésére, ugyanis ezeket 

síkban nehéz jól ábrázolni (Martín-Gutiérrez et al., 2010). Liarokapis és munkatársai (2004) 

cikkükben egy olyan oktatási alkalmazást mutatnak be, amely lehetővé teszi a felhasználók 

számára, hogy kölcsönhatásba léphessenek 3D-s webtartalmakkal virtuális és kiterjesztett 



valóságot alkalmazva, amelyet a mérnökoktatásban használtak fel a gépészeti fogalmak gyors 

megértésének megsegítésére. 

3. Fejlesztéseink 
3.1. AR Kémia 
A kiterjesztett valóság jól alkalmazható az oktatásban AR könyvek használatán keresztül. AR 

könyv alatt egy markerekkel ellátott könyvet értünk, amely megfelel a könyvek hagyományos 

funkciójának, azonban új tartalommal is fel van ruházva. 

Az ilyen könyvek oktatás hatékonyságának növelésére gyakorolt hatását egy kísérlettel 

kívántuk igazolni. A kísérlet a budapesti Neumann János Számítástechnikai 

Szakközépiskolában és a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban zajlott, és a kémia –azon belül is 

a molekulaszerkezetek– tanítását hivatott segíteni. Előzetes felmérések után kiderült, hogy az 

osztályokban a diákok fele rendelkezik az új oktatóanyagból való tanuláshoz szükséges 

webkamerával, míg a másik fele nem. Ez megfelelt a várakozásnak, ugyanis azt szerettük 

volna látni, hogy van-e különbség az új típusú és a hagyományos formájú tananyagból készült 

tanulók eredményei között. 

A kísérlet kezdeti lépéseiként elkészültek a 3D-s modellek, valamint az oktatóanyag. A 

markerekkel ellátott tananyag öt darab háromdimenziós modellt és két videót tartalmaz. 

Felkészítésként a kémiatanár bevitt néhány kinyomtatott AR markert és bemutatta a 

tanulóknak az órán a program használatát, de az oktatófüzetet nem nézhették végig. A 

felkészítés két tanóra alatt történt meg, majd a harmadik órán egy számonkérés következett. 

 
2. ábra - AR Kémia, NH3 

megjelenítése. Háttérben az 
oktatókönyv, a fekete-fehér marker 
helyén jelenik meg a 3D-s modell. 

 
3. ábra - AR Kémia, PCl5 

megjelenítése. 

A kapott eredmények tükrében a kísérlet sikeresnek tekinthető: az AR csoport tagjainak 

jelentős része, 60%-a a félévi jegyénél jobbat kapott a dolgozat során, míg a 

kontrollcsoportban ez az arány csak 27% volt. A részletes eredményekről egy korábbi 

cikkünkben számoltunk be (Pasaréti et al., 2011). A kísérlet végrehajtásában részt vett a 

szerzőkön kívül Pasaréti Otília, Hajdú Huba, Molnár István és Turcsányi-Szabó Márta. 



3.2. Virtuális Egyetem – Otthon, az Egyetemen! 
A „Virtuális Egyetem” alkalmazás egy több modulból felépülő, összetett feladatokat ellátó 

program. Futása során betölti az ELTE Lágymányosi Campus déli tömbjének virtuális mását, 

kirajzolja azt, majd a célul kitűzött feladatokat külön eseményvezérlők segítségével valósítja 

meg, funkcionalitásuk szerint szétbontva. Ezek a modulok sorban:  

Ütközésvizsgálat: Mivel a programnak a valóságot kell szimulálnia, így elvárható, hogy a 

felhasználó a virtuális térben ne tudjon keresztülmenni az egyetemet alkotó falakon, illetve ne 

tudjon repülni. 

Interakciók: Elvárható egy grafikai alkalmazástól, hogy különböző objektumokkal 

interakcióba léphessünk, legyen az akár egy egység kijelölése a stratégiai képernyőn, akár egy 

kő felvétele a földről, majd leejtése. Virtuális Egyetemünkben az interakciók lehetőségét 

elsősorban az ajtókon valósítottuk meg. A cél az volt, hogy ha a felhasználó az egér bal 

gombjával kattint, nyissuk ki az ajtót, ha pedig a jobb egérgombbal, akkor írjuk ki a 

teremfoglaltságot, amennyiben létezik a kijelölt teremhez bejegyzés az adatbázisban. 

Természetesen a felhasználó felé jelezni kellett az interakció lehetőségét is. Több fajta ajtót 

különböztettünk meg a programban. Bár a megjelenítendő modell minden esetben ugyanaz, 

különbséget kell tenni jobb vagy balkezes ajtó (azaz melyik oldalán van a kilincs, és merre 

nyílik), tanterem vagy büfé, és természetesen két különböző tanterem ajtaja között is. A liftek 

használatára is lehetőségünk van. 

Interakció a táblákkal, rajzolás: A táblák is hasonló módon figyelik a felhasználói interakciót, 

mint az ajtók. Ha az ikon aktív, és a felhasználó ezen felül bal egérgombbal kattint, akkor a 

táblára rajzolni kell. Mivel a modellek textúráit nem szerencsés módosítani futás közben, más 

megoldás kellett. Ebben az esetben a lövöldözős játékokból ismert golyónyomok 

elhelyezésének technikáját használtuk. 

A soron következő megvalósítandó komponens a program valódi effektív haszna. Az egyetem 

termeinek foglaltsága jelenleg egy kevésbé interaktív webes felületen keresztül tekinthető 

meg, erre nyújthat látványos alternatívát a Virtuális Valóság projekt keretein belül készült 

alkalmazás. 

Mivel az online teremfoglaltság egyszerűen böngészőből lekérdezhető, és a keresett URL 

tartalmazza a terem kódját illetve az aktuális félévet, semmi akadálya hogy a program futása 

közben, a pillanatnyi rendszeridő alapján lekérdezzük az adott teremhez kapcsolódó adatokat, 

a válasz html forráskódot feldolgozzuk, és felépítsük belőle a saját adatbázisunkat. Azonban a 

termek foglalása félévente frissül csak, ezért felesleges minden ajtónyitásnál lekérdezni őket, 



valamint internetkapcsolat nélkül ez nem működne, hisz nem tudunk kéréseket továbbítani a 

Természettudományi Kar Tanulmányi Osztályának honlapja felé. 

Ésszerű és jogszerű volt tehát a döntés: mentsük le az aktuális adatokat a termekhez, írjuk ki 

egy könnyen kezelhető fájlba, majd a program terjesztésénél mellékeljük ezt az állományt, 

mint kiindulóadat, és építsük be a programba a frissítés lehetőségét. Egyszerű szöveges fájlt 

használni nehézkes lett volna, ezért döntöttünk az XML formátum mellett, amelyet a .NET 

nyelvi eszközeivel könnyen ki lehet írni, és fel lehet belőle építeni az adatstruktúrákat. 

Ha az adatok megvannak, a foglaltság kiírása a fő játékobjektum feladata. A képernyőre 

elhelyez egy háttérképet, amely egységes háttérszínt ad a szövegnek, majd egyszerűen 

szövegként kiírja a teremhez tartozó kurzusokat (4. ábra). 

 
4. ábra - Példa a teremfoglaltság lekérdezésére. 

Továbbfejlesztési lehetőségek: Az alkalmazásról látszik, hogy jelenleg inkább egyfajta 

keretrendszerként működik, az effektív értéke sokkal több lehetőséget rejt magában, mint amit 

itt bemutattunk. A hálózati kommunikáció megvalósításával lehetőség nyílna egy 

többszereplős rendszer kialakítására, melyben a felhasználók a program indítása után látnák 

egymást, függetlenül tudnának tevékenykedni az épületen belül, de interakcióba léphetnének 

egymással. A hangátvitelt támogató eszközök igénybe vételével megvalósítható lenne 

élőbeszéddel történő kommunikáció az alkalmazáson belül, vagy akár előadások, 

konferenciák, fogadóórák megtartása is. Mivel az eddig elkészült program asztali 

alkalmazásként futtatható, átírtuk az alkalmazást a Unity 3D felhasználásával, melynek 

segítségével az egyetem az interneten keresztül is virtuálisan bejárható. Tervben van a 

virtuális egyetem felruházása QR kódokkal, amely a valós egyetem esetén már megtörtént: az 

oktatók ajtaját QR kódokkal látták el, amelyek segítségével új információkhoz juthatunk az 

adott oktató óráiról. 



4. Konklúzió 
Cikkünkben bemutattuk a virtuális és kiterjesztett valóság jellemzőit, kifejtettük a 

felhasználási területeiket, ezen belül néhány példát hoztunk az oktatásbeli 

felhasználhatóságukra. Végül az általunk fejlesztett, oktatásban közvetlenül alkalmazható 

kiterjesztett és virtuális valóság alkalmazásokat mutattuk be, valamint felvetettük a 

továbbfejlesztési lehetőségeket. 
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