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Dve človeški ušesi omogočata vzporedno komunikacijo: eno z 
računalnikom, drugo s sogovornikom 

Marino Kačič 

Predstavljajte si, da se človek s hudo okvaro vida (z diagnozo slep ali slaboviden) 
pogovarja po telefonu s stranko, istočasno pa mora poslušati program, s katerim 
dobiva informacije z računalnika. Ali pa obratno, ko ta človek išče na računalniku 
določeno informacijo, stranka pa medtem posluša govor njegovega računalnika. Ker 
se zvočne informacije prekrivajo, bo zelo verjetno nekatere informacije preslišal 
bodisi pri sogovorniku bodisi pri računalniku. To je nekaj podobnega, kot če bi videča 
oseba delala na računalniku, med njim in zaslonom pa bi se nekdo stalno sprehajal 
sem in tja. V tem primeru bi marsikaj na zaslonu videl, marsikaj pa spregledal.
Dejstvo je, da je na tak način nemogoče delati kompleksnejša opravila. V tem članku 
razkrivamo rešitev. To je vzpostavitev dveh vzporednih avdio kanalov. Za te namene
smo tudi testirali in izluščili najbolj primerne slušalke, ki pomagajo to doseči. 

Težava je v prekrivanju zvočnih sporočil 

Vsak, ki ima hujšo okvaro vida, ve, kakšne hude težave s sledenjem ima, ko je v
restavraciji z glasbo in istočasno govorita dva ali več ljudi. V takem primeru pride do 
neprepoznavanja pomena besed, sčasoma doživljanja mešanja glasov, včasih pa 
prevladajo tiste besede, ki se jih ne da razumeti oz. jim razbrati pomena, kar deluje
kot velik hrušč. To vzbudi občutek dezorientiranosti in izgubljenosti. Kimanje iz 
vljudnosti ali blefiranje vodi v nesporazume. Zato se ljudje s hujšimi okvarami vida
takim situacijam raje izogibajo, s tem pa izgubijo možnost za družabne dogodke in
socialne stike (Kačič 2016). 

Računalnik in druge informacijsko komunikacijske naprave so ljudem s hudo okvaro 
vida v zadnjih letih omogočili mnoge možnosti pri vsakdanjem življenju, komunikaciji 
in vse bolj tudi na delovnem mestu. Do nedavnega pa je ostal nerešen problem
prekrivanja zvočnih sporočil, ki prihajajo iz dveh kanalov. Na primer hkratno 
poslušanje sogovornika na telefonu in govora računalnika, če uporablja bralnik 
zaslona. V takih primerih lahko prihaja do podobnega pojava hrušča, 
dezorientiranosti in zmede (kot je opisan v prejšnjem odstavku) ali vsaj do preslišanja
nekaterih informacij (Hersh and Johnson 2008).

Dva prepletajoča se avdio kanala. 

V prej opisanih okoliščinah se mora oseba s hujšo okvaro vida osredotočiti na 
sogovornika ali pa na računalnikov govor. Praktično to pomeni, da izbira med 
poslušanjem enega in ignoriranjem drugega. Drugi način poskusa rešitve tega 
prepletanja informacij pa je, da skače s pozornostjo poslušanja z enega na drugega, 
kar pa tudi ne omogoča spremljanja vseh vsebin. Nekatere presliši, ker se prekrivajo, 
druge pa zato, ker je pozoren na enega od govornih kanalov in drugega ignorira.
Tovrstni načini naredijo človeka s hujšo okvaro vida neučinkovitega, počasnega in v 
očeh drugih nekompetentnega. S tem pa je priložnost za zahtevnejše dejavnosti ali 
delovna mesta že v izhodišču izgubljena (Kačič 2016). 
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Rešitev je v dveh ločenih govornih kanalih 

Rešitev je pravzaprav preprosta. Uporabimo vsako človeško uho za dovajanje 
oziroma poslušanje različnega avdio kanala. V eno uho usmerimo prek slušalke na 
primer sporočila bralnika zaslona, da lahko uporabnik komunicira z računalnikom, v 
drugo uho pa sporočila sogovornika. Na primer sogovornika po telefonu, po 
programu za komunikacijo prek računalnika ali drugih podobnih naprav. Človeški 
možgani so narejeni tako, da so mnoge funkcije podvojene. Večinoma se to 
uporablja za zaznavo globine (npr. zaznavanje z obema očema hkrati omogoča 
doživljanje globine prostora. Zelo podobno velja za zaznavo z obema ušesoma
hkrati). Te sposobnosti možganov pa lahko uporabimo tudi za vzporedno zaznavanje
dveh različnih govornih kanalov. To je možno, če sta usmerjena vsak na svoje uho. V 
tem primeru vsaka polovica možganov obdeluje informacije svojega ušesa oz.
zaznavanja posameznega avdio kanala (Sacks 1989, 2009).

Do nedavnega tehnologija ni omogočala razčlenitve zvoka na dva kanala, razen v 
dragih in temu namenjenih centralah. Sedaj pa je to možno praktično na vsakem 
stacionarnem ali prenosnem računalniku. Pomemben korak je bil glede tega narejen 
tudi pri proizvajalcih bralnikov zaslona (op.: avtor članka je pri tem sodeloval). V 
bralnikih zaslona je sedaj možno izbirati, katero zvočno kartico bo bralnik uporabljal: 
ali običajno Windows ali zvočno kartico slušalk. S tem sta vspostavljena dva 
vzporedna avdio kanala: eden za komunikacijo z računalnikom (govor bralnika 
zaslona), drugi pa za komunikacijo s sogovornikom, npr. preko telefona ali
računalniških programov (Hersh and Johnson 2008). 

Kako se uporablja to v praksi?

Zelo preprosto. Nekdo (npr. računalničar) prvič nastavi v programu za komunikacijo, 
kot je na primer Skype, ločena kanala za sprejem in za oddajo govora. To pomeni, da 
za vsako posebej definira namen uporabe slušalke, zvočnikov in mikrofona. 
Uporabnik pa gre potem preprosto v bralnik zaslona in v meniju izbere želeno
napravo, običajno imenovano »naglavne slušalke«. Sedaj bo slišal v svoji slušalki 
govor oziroma sporočila iz računalnika. Na zunanjih zvočnikih pa sogovornika, s 
katerim komunicira po Skypu. Seveda lahko to funkcijo po želji vklaplja in izklaplja, na
primer, če dela doma sam, lahko uporablja zvočnike za poslušanje bralnika zaslona. 
Če pa govori z drugim, uporablja zvočnike za poslušanje sogovornika, slušalko pa za 
poslušanje računalnika. Tako se govorne informacije ločijo v dva avdio kanala in se 
zato v uporabnikovi zaznavi ne prekrivajo med seboj.

Nekaj primerov praktične uporabe (Kačič 2016) 

Sodelovanje s sogovornikom na oddaljenem računalniku ali prenosni napravi 

Uporabnik ima naglavno slušalko, kjer na primer preko levega ušesa posluša in
komunicira z računalnikom. S pomočjo mikrofona in zunanjih zvočnikov ali dodatne 
slušalke na desnem ušesu pa komunicira z drugo osebo na primer preko programa
Skype. Tako lahko hkrati brska po računalniku, išče podatke, piše ali kako drugače 
opravlja dela istočasno z drugim, na primer, če imata delovni sestanek. V taki 
komunikaciji je seveda lahko tudi več ljudi, ki se nahajajo na različnih krajih sveta. 
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Možno pa je tudi to, da mu nekdo iz oddaljenega kraja pomaga pri nastavitvah
računalnika. 

Hkratna uporaba računalnika in telefona 

Uporabnik prek slušalke na levem ušesu komunicira z računalnikom, na desnem 
ušesu pa ima telefonsko slušalko. Tako lahko nemoteno dela na računalniku in se 
hkrati pogovarja po telefonu. Na ta način lahko na primer uredi potrebne opravke v 
različnih uradih, službah, opravi druge opravke iz vsakdanjega ali delovnega okolja. 

Predavanje s pomočjo prezentacije in filmov 

Uporabnik ima v levem ušesu slušalko (najbolj praktična je Bluetooth), s katero 
komunicira z računalnikom. Na projektorju pa uporabi predstavitev Powerpoint in 
filme, katerih gre zvok na zunanje zvočnike. Na tak način lahko izvaja predavanje 
povsem enako kot videča oseba, česar ne bi mogel početi, če se prekrivajo govorne 
informacije računalnika in iz filma. V tem primeru bi oboje pomešano slišal v svoji 
slušalki ali pa bi oboje pomešano slišali poslušalci.

Rezultati testiranja in priporočila 

Stacionarni računalnik 

Za stacionarni računalnik so se kot najboljše pokazale mono USB slušalke z 
mikrofonom. Na ta način lahko z enim ušesom uporabnik posluša osebo, s katero 
komunicira, z drugim pa informacije iz računalnika. Slušalke USB BLACKWIRE 310 
Plantronics so dobile najvišjo oceno glede na ostale istovrstne slušalke predvsem
zaradi ene posebnosti, ki pa se izkaže pri delu kot zelo pomembna. Te slušalke imajo
na kablu stikalo za višanje in nižanje glasu. Poleg tega pa še za sprejem klica in
gumb za funkcijo "mute" (začasno utišanje mikrofona). Zlasti višanje in nižanje glasu 
je izjemno pomembno, da lahko sproti višamo ali nižamo glede na potrebe. Včasih je 
okolica glasnejša, pa je potrebno povečati, drugič obratno. Včasih sogovornik na 
drugem slušnem kanalu oz. ušesu govori preglasno, včasih pa pretiho. Zato je zelo 
praktično, da lahko sproti uravnavamo glasnost. Pomembno je tudi, da je dostopnost 
pri teh slušalkah za slepe in slabovidne popolna, saj se pri spremembi glasnosti sliši
višanje ali nižanje tona. Na gumbih pa je narisan plus in minus ter mikrofonček, kar 
vse lahko prepozna s tipom.

Tukaj najdete še več informacij in možnost nakupa teh USB slušalk

Prenosni računalnik in druge prenosne naprave 

Tehnično gledano bi se lahko za prenosni računalnik uporabljale tudi mono USB 
slušalke, ampak zaradi kabla in velikosti niso praktične. Kot najbolj primerne za 
prenosni računalnik in druge prenosne naprave so se pokazale slušalke Bluetooth z 
mikrofonom in nastavkom, ki je za ušesom. Podobno kot na osebnem računalniku 
lahko uporabnik z enim ušesom posluša osebo, s katero komunicira, z drugim pa
prek slušalke posluša informacije iz računalnika.  

http://erteh.si/portfolio-view/blackwire-310-320/
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Po daljšem preizkušanju različnih podobnih slušalk so za te potrebe dobile najvišjo 
oceno prenosne slušalke Bluetooth Voyager 5200 UC Plantronics. Razlogi za to so: -
- možnost hkratne uporabe dveh naprav, npr. prenosnika in prenosnega telefona, pri
čemer te slušalke znajo same zaznati ustrezen klic in potem preklopiti med telefonom 
in računalnikom; 

- Komplet vključuje USB ključek, ki ga lahko priključimo na prenosni ali domači 
računalnik, pri čemer se vse samo poveže. To je za ljudi z okvaro vida morda 
še bolj pomembno, saj ni potrebno ročno preklapljanje v programu za 
Bluetooth naprave,

- Pri vklopu nam slušalka govorno sporoči, kolikšna je napolnjenost baterije, 
kdaj se je povezala z računalnikom in kdaj s telefonom. Omogoča pa tudi 
sprejem klica in klicanje z govornim ukazom;

- Še ena značilna lastnost teh slušalk je, da imajo svojo škatlico, v katero jih 
lahko shranimo, ko potujemo. Ta škatlica ima svojo baterijo (Power bank), ki je
namenjena polnjenju baterije slušalke. Poleg tega ima ta škatlica tudi
nastavek, ki deluje kot stojalo za slušalke. Ko so vstavljene v to stojalo, se
hkrati tudi polnijo.

Osebno mnenje
Omenjene Bluetooth slušalke pri delu s prenosnim računalnikom sem testiral v 
časovnem okviru več deset ur in v različnih delovnih kontekstih, kjer mora tehnologija 
delati brezhibno, če naj opravljam svoja običajna dela. Na primer: na seminarjih, kjer 
sem udeleženec; na seminarjih in predavanjih, kjer sem v vlogi vodje ali predavatelja;
pri vodenju skupin, na sestankih in psihoterapevtskih obravnavah.

Pomembno je, da je Bluetooth povezava slušalk in prenosnika brezhibno delovala
tudi v primerih, ko je bil prenosnik dalj časa (celo nekaj dni) v stanju mirovanja. 
Preprosto sem prenosnik z ustreznim gumbom zbudil iz mirovanja in že se je
slušalka po nekaj sekundah samodejno povezala in začela ustrezno delovati. V 
večini drugih podobnih slušalk je v takih primerih prišlo do težav, kar me je spravljalo 
v hudo stisko, saj nisem mogel nadaljevati s svojim delom. To pa pomeni odvisnost
od drugih, nekompetentnost ali v najslabšem primeru neučinkovitost. Pri testiranju 
slušalk Bluetooth Voyager 5200 UC Plantronics pa se nikoli ni zgodilo, da bi
odpovedale. Zato so te slušalke dobile najvišjo možno oceno zanesljivosti in
praktičnosti tudi za delo ljudi s hudo okvaro vida (torej tudi za tiste z diagnozo slep ali 
slaboviden).

Tukaj pa najdete še več informacij in možnost nakupa teh Bluetooth slušalk
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