
Navidezna resničnost 
ali

kako nam tehnologija lahko spremeni 
življenje tudi na bolje? 

Barbara Šegula Škoberne



Zgodovina tehnologije navidezne  resničnosti

• osnove tehnologije, ki so jo v šestdesetih 
letih  razvili na Massachusetts Institute of 
Technology, se skozi leta niso bistveno 
spremenile 

• vključuje računalniško generirane podobe, 
predvajane v sistemu, ki ga gleda 
uporabnik. Sledilnik glede na uporabnikov 
položaj in orientacijo ves čas posodablja 
sliko in ustvarja virtualno izkušnjo »Tukaj in 
Zdaj«  

• čeprav se osnovna izhodišča  niso bistveno 
spremenila, sta se dramatično spremenili 
cenovna dostopnost in prefinjenost 
tehnologije

• do nedavnega je dominirala predvsem 
uporaba VR tehnologije na področju 
videoigric

• z bliskovito hitrostjo pa narašča število 
drugih področjih, ki potencial VR 
tehnologije izkoriščajo v bolj koristne in 
zdrave



VOJSKA

Varnejše, učinkovitejše in cenejše 
usposabljanje in razporejanje vojakov 

• simulacija  v več različnih situacijah, krajih 
in okoljih: 

• simulacije letenja, 

• simulacije na bojišču, 

• usposabljanje z medicinskimi pripomočki, 

• simulacijo vozil in 

• virtualni kamp za bojne treninge 



VESOLJE

• varnejše, učinkovitejše in cenejše 
usposabljanje 

• za lažje upravljanje in nadzor robotov, vozil 
ali drugih instrumentov milijone kilometrov 
stran 

• simulacija potovanja po vesolju, pristajanja 
na drugih planetih, premikanja v 
breztežnostnem prostoru

• obvladovanje stresa in prilagoditvenih 
težav astronavtov



IZOBRAŽEVANJE

• hitrejše, učinkovitejše in cenejše  učenje 
preko virtualnih izkušenj

• “potovanje” v času in prostoru

• virtualne ekskurzije v  npr. v muzeje, 
oddaljene geografske pokrajine, vesolje in 
preteklost

• simulacije zapletenih  (3-D) konceptov

• varnejše učenje vožnje avta 



DELOVNI PROCES

• zaposlovanje in usposabljanje v navidezno 
resničnih delovnih izzivih in scenarijih

• simulirani pogovori pri izbiri  kandidatov za 
delovno mesto 

• simulacije virtualnih prototipov, maket  v 
avtomobilski industriji, arhitekturi,…

• simulirane predstavitve delovnih projektov

• usposabljanje “na razdaljo”

• povezovanje in sodelovanje “na razdaljo”

• prihrani čas in denar



PROSTI ČAS

• ustvarjalne aplikacije s področja likovne in 
glasbene umetnosti  

• pripomoček za usposabljanje v številnih 
športih

• izbira in načrtovanje počitniških destinacij 

• ogled filmov, športnih prireditev, gledaliških 
predstav  ali glasbenih koncertov

• nakupovanje



MEDICINA

• pomoč študentom medicine pri 
učinkovitejšem učenju temeljnih znanj 
medicine ter praktičnem pridobivanje 
izkušenj

• razvijanje spretnosti, ki se kasneje lahko 
uporabijo v realnem svetu

• odpravljanje strahu pred tveganjem pri 
resničnih bolnikih 

• usposabljanje  kirurgov pri načrtovanju in 
izvajanju tveganih kirurških postopkih, brez 
da bi ogrozili življenja bolnikov 



OBVLADOVANJE BOLEČIN 

• pri bolnikih z rakom 

• z visoko stopnjo opeklin, 

• fizioterapiji 

• zlomljenih okončinah in drugih 
poškodbah

• zobozdravstvenih posegih 

• Ob potopitvi v drugo telo in sceno 
zmedemo  povezave v sistemu 
predvidevanja - ločimo 
predvidevanje in doživljanje bolečine 
od  predstave lastnega telesa oz. 
izkušnje



REHABILITACIJSKA TERAPIJA

• za rehabilitacijo po možganski kapi in 
poškodbah možganov ali hrbtenjače s 
posledično plegijo

• omogočajo  krepitev in povrnitev 
oškodovanih motorično in kognitivnih 
funkcij 



DUŠEVNO ZDRAVJE

• obsežen problem, ki ga zaenkrat ne obvladujemo dovolj 
učinkovito. 

• Del problema je premalo sredstev, namenjenih za  
dostopnost obravnave duševnega motenj 

• Najbolj raziskovano in obetavno področje za celo paleto 
težav iz področja duševnega zdravja

• Raziskave, ki so potekale v zadnjih desetih letih, dokazujejo 
učinkovitost in uspešnost  VR 

• Tehnologija VR pravzaprav korenito  spreminja način in 
pogled na zdravljenje duševnih motenj 



ZGODOVINA NAVIDEZNE RESNIČNOSTI V 
PSIHOTERAPIJI

• Leta 1995 so izvedli prvo študijo, ki je dokazala, da je terapij z 
VR  učinkovita pri zdravljenju strahu pred višino. 

• Od takrat je  bilo objavljenih več kot 300 nadaljnih študij, ki 
preučujejo uporabo virtualne resničnosti pri različnih oblikah 
duševnih težav. 

• Večina študij je potrdila uspešnost VR pri zdravljenju fobij, PTSD 
ter drugih motenj, povezanih z anksioznostjo. 



UPORABA VR V TERAPIJI

• po principu VKT

• realističen in prepričljiv način za simulacijo realnih 
scenarijev, v katerih se pri ljudeh pogosto pojavljajo 
težave na duševnem področju

• terapija z  izpostavljanjem v varnem in nadzorovanem 
okolju, vključuje počasno in previdno izpostavljanje 
bolnikov objektom ali situacijam, ki se jih bojijo, dokler ne 
premagajo stiske. 

• ob  ponavljajočem izpostavljanju bolnik uvidi, da zaradi 
izpostavljenosti ni prišlo do ničesar negativnega, ter da se 
zmore soočati s strahom in pridobi nadzor nad njim



OBRAVNAVA FOBIJ 

• Pred letenjem

• Pred višino

• Pred žuželkami

• Pred …..



OBRAVNAVA PTSD 

• PTSD ni omejen le na vojake, prisoten tudi 
v splošnem prebivalstvu

• PTSD je duševna motnja, ki je posledica 
travmatske izkušnje, v kateri je bilo ali pa 
bila lahko bilo ogroženo življenje

• Z uporabo VR oseba vstopi v ponovitev 
travmatičnega dogodka ter  preko 
izpostavljanja v varnem in nadzorovanem 
okolju omogoča predelavo travme



OBRAVNAVA ANKSIOZNIH MOTENJ

• Trening meditacije, sprostitvenih tehnik ali 
čuječnosti dokazano  zmanjšujejo 
anksioznost ter krepijo stresno toleranco 
vsakdanjega življenja

• Vodena meditacija s potopitvijo v 
pomirjujoče in spriščujoče scene  



OBRAVNAVA AVTIZMA

• Avtizem slabi razumevanje, interakcijo in 
socialne sposobnosti 

• učenje in trening socialnih veščin preko 
potopitve v različne socialne scenarije, z 
izpostavljanjem in interakcijo



OBRAVNAVA MOTENJ HRANJENJA



Ugotovitve kognitivne znanosti
• Kognicija ne velja več za zgolj preprosto izvajanje formalnih 

operacij ob abstraktnih predstavah, temveč izhaja iz 
kompleksnejših povezav s senzorimotornem procesiranju

• Tak pogled podpira odkritje bimodalnih nevronov: 

- zrcalni nevroni so poseben razred nevronov, ki se aktivirajo med 
opazovanjem drugih in  izvajanjem podobnega lastnega dejanja  

- kanonični nevroni so specifičen razred nevronov, ki se aktivirajo  med 
izvajanjem dejanja in kot odgovor na 3D prezentacijo okolice, v 
kateri izvajamo dejanje



• ob izvajanju naučenih spretnosti se 
poleg  konkretnega motornega ukaza 
pojavlja tudi  senzorična napoved 
izida dejanja (simulacija)

• rezultat primerjave med senzorično 
napovedjo in dejanskimi senzoričnimi 
posledicami dejanja lahko nato 
uporabimo za nadgradnjo morebitnim 
variacijam v poteku

• takšna simulacija se dogaja tudi na 
nivoju miselnih konceptov:  
razmišljanje o jabolku sproži simulacijo 
dejanja, povezanega z jabolkom, v 
konkretnem kontekstu uporabe

• koncepti so torej nekakšne 
utelešene simulacije dejanj 

•VR omogoča spreminjanje 

konceptov in / ali čustev, ki so z njimi 

povezane ter  nove utelešene 

simulacije dejanj. 

Toda je še več ...



•
Sistem napovednega kodiranja je ključni 
proces možganov pred vsemi ostalimi 
kognitivnimi procesi 

• po eni strani smo v telesu, ki je, glede na 
napovedno kodiranje, najverjetneje naše 
lastno 

• po drugi strani pa lahko napake v  
napovednem kodiranju povzročajo 
različne patološke simptome, ki se kažejo 
kot duševne motnje 

• VR kot sredstvo za popravljanje in / ali 
spreminjanje napake v  napovednem 
kodiranju 

• "Utelešena medicina" - uporaba VR za 
spreminjanje izkušnje v telesu s ciljem 
izboljšanja zdravja in dobrega počutja.



Hvala za pozornost!


