
  

5D cinema

Το 5D είναι το θέαμα μιας νέας γενιάς που επιτρέπει στους 
θεατές να νοιώσουν πραγματικά συναισθήματα και να κάνουν μια 
βουτιά στο λαμπερό κόσμο της εικονικής πραγματικότητας μέσω 

της εξομοίωσης.



  



  

Χάρη σε ένα πρωτοποριακό σύστημα 
μετάδοσης κίνησης, οι θέσεις είναι κατάλληλα 
προγραμματισμένες να προσομοιώνουν κάθε 
κίνηση που προβάλλεται στην οθόνη όπως για 

παράδειγμα roller coaster, πτήση 
αεροπλάνου, ελεύθερη πτώση κτλ ενώ ο 

δυνατός ήχος και τα ειδικά εφέ εμπλουτίζουν 
την 5D εικόνα έτσι ώστε ο θεατής να νοιώσει 

το νερό, το χιόνι ή ακόμα και την κάθε 
μυρωδιά.



  

Στο τέλος θα επιμένετε ότι όλο αυτό ήταν αληθινό...!!! 
Ήτανε όμως???



  

Εφαρμογές στην Ιατρική
Η εικονική πραγματικότητα θεωρείται ιδανική 

προσέγγιση για τη σταδιακή έκθεση ανθρώπων με 
φοβίες στο αντικείμενο του φόβου τους με στόχο τη 

θεραπεία της φοβίας. Η παραδοσιακή μέθοδος 
θεραπείας της φοβίας αποτελείται από δύο στάδια. Στο 

πρώτο στάδιο ο ασθενής φαντάζεται το φοβικό 
αντικείμενο και σκέφτεται τον εαυτό του σε επαφή με 

αυτό, ενώ στο δεύτερο στάδιο ο ασθενής εκτίθεται και με 
φυσικό τρόπο στο αντικείμενο του φόβου του. Για 

παράδειγμα, στην υψοφοβία .



  

Διαταραχή μετατραυματικού στρες
Διάφορες έντονα συγκινησιακές και τραυματικές καταστάσεις 

που προκαλούν έντονο φόβο, όπως σεισμοί, ατυχήματα, 
βασανιστήρια, πόλεμοι, κ.λπ. μπορεί να προκαλέσουν μία 
ψυχική διαταραχή, γνωστή ως μετατραυματικό στρες.Οι 

ασθενείς βιώνουν ξανά και ξανά το γεγονός, χωρίς να μπορούν 
να το ξεχάσουν και να προχωρήσουν τη ζωή τους. Τα 

συμπτώματα είναι πολλά, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται 
εφιάλτες, ψευδαισθήσεις, διαταραχές του ύπνου και της όρεξης, 

άγχος,  εκνευρισμός, θλίψη, θυμός κ.λπ.  Η εικονική 
πραγματικότητα χρησιμοποιήθηκε για αυτές τις διαταραχές . 
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μίας ασθενούς όπου οι 

ερευνητές χρησιμοποίησαν εφαρμογή εικονικής 
πραγματικότητας για τη σταδιακή της επανέκθεση στο γεγονός 

και η κατάστασή της βελτιώθηκε σημαντικά.



  

Φυσιοθεραπεία - Αποκατάσταση
Ένας ακόμα τομέας εφαρμογής 
όπου η χρήση
 εικονικής πραγματικότητας 
αποφέρει πολύ καλά αποτελέσματα, 
είναι αυτός της φυσιοθεραπείας και 
αποκατάστασης. Ειδικά για την 
αποκατάσταση κινητικών 
προβλημάτων, πρέπει να 
υπάρχουν αισθητήρες αναγνώρισης 
κίνησης και προβλημάτων. 
Υπάρχουν εφαρμογές για ασθενείς 
με κινητικά προβλήματα μετά από 
εγκεφαλικό επεισόδιο ή για 
ασθενείς με προβλήματα 
ισορροπίας  κ.λπ.



  

Αντιμετώπιση του πόνου

Ο πόνος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ψυχολογικούς 
παράγοντες. Το ίδιο ερέθισμα πόνου σε διαφορετικούς 
ανθρώπους έχει άλλη επίδραση, αλλά ακόμα και στον ίδιο 
άνθρωπο οι διαφορετικές ψυχολογικές καταστάσεις τον 
κάνουν να βιώνει διαφορετικά τον ίδιο πόνο. Βασισμένοι στη 
θεωρία περιορισμένης ικανότητας προσοχής οι μελέτες 
έδειξαν ότι η ικανότητα προσοχής είχε ως αποτέλεσμα να 
μειωθεί η ένταση του πόνου που ένιωθαν οι ασθενείς.



  

Ταινίες με θέμα 
την εικονική 

πραγματικότητα



  

The Matrix
Έτος 1999. Η ζωή κυλά ήρεμα για τον νεαρό χάκερ Τόμας 

Άντερσον, μέχρι τη στιγμή που προσεγγίζεται από τον αινιγματικό 
Μορφέα. Ο τελευταίος είναι αυτός που θα του αποδείξει πως η ζωή 
του δεν είναι τίποτε άλλο από ένα ψέμα, αφού στην πραγματικότητα 

πρόκειται για το έτος 2199 και οι μηχανές έχουν καταλάβει τον 
κόσμο. Οι υπολογιστές έχουν δημιουργήσει μια εικονική 

πραγματικότητα της ζωής του 20ου αιώνα, όπου εκμεταλλεύονται 
την ενέργεια των ανθρώπων προς όφελός τους. Ο Μορφέας 

αποκαλύπτει στον Άντερσον πως αυτός είναι «ο εκλεκτός», που 
σύμφωνα με το μύθο, θα πολεμήσει ενάντια στις μηχανές και θα 

απελευθερώσει τους ανθρώπους. Στην αρχή, ο Άντερσον διστάζει 
να τον πιστέψει, όταν όμως αντιλαμβάνεται ότι οι «Πράκτορες» 

(προγράμματα με ανθρώπινη μορφή) βρίσκονται στο κατόπι του με 
σκοπό να τον σκοτώσουν, αποφασίζει να πάρει την τύχη στα χέρια 

του και να αγωνιστεί ενάντιά τους...



  



  

Ολική Επαναφορά

Σε μια μελλοντική κοινωνία ένας 
απλός εργάτης ανακαλύπτει ότι 
όλες οι μνήμες που έχει,του 
έχουν εμφυτευθεί από μια εταιρία 
και πηγαίνει στον πλανήτη Άρη 
για να ανακαλύψει την 
πραγματική του ταυτότητα.



  

Πηγές

Βικιπαίδεια



  

Ονόματα Μαθητριών
Ανυφαντή Άννα-Μαρία

Βλάσση Άρτεμις

Φαγογένη Ελπίδα

Βασιλάκη Έλλη
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