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M U N D U  D I G I T A L A

Errealitate birtuala azken urteetan asko entzun
dugun terminoa da. Teknologia hori ordenagai-
luz simulatutako errealitate bat erakustean da-
tza, gurekin elkarreraginean jarduten duena. Hau
da, mundu birtual bat erakusten zaigu, sentso-
reen bidez hartutako gure mugimenduei eran-
tzuten diena, errealaren irudipena emanez.

Baina azken hilabeteetan teknologiaren mun-
duan barra-barra entzuten den buzzworda errea-
litate gehitua da (augmented reality).Teknologia
honek ere errealitate bat erakutsiko digu, eta ha-
rekin elkarreraginean jardun dezakegu; baina
honetan benetako mundua da erakusten zaigu-
na, ikusten ari garen horri buruzko hainbat 
informazio gehituta. Informazio hori hainbat itu-
rritatik lortzen da: mugimendu- eta posizio-sen-
tsoreak, hartutako irudiaren software-prozesa-
mendua, Internet...

MUGIKORREAN INGURUARI 
BURUZKO INFORMAZIOA
Errealitate gehitua modan egotea azken belau-
naldiko mugikorrei zor zaie, neurri handi ba-
tean. Bideokamerak hartzen duena pantailan
erakuts dezakete. Baina posizioa, orientazioa
eta inklinazioa ezagutzeko GPSa, iparrorratza
eta azelerometroa badituztenez, ikusten ari ga-
rena geografikoki koka dezakete. Eta prozesu-
ahalmen gero eta handiagoa dutenez, ikusmen
artifizialaren moduko tekniken bidez formak
eta objektuak ezagutu ditzakete. Eta Internete-
rako konexioa ere badutenez, ikusten ari gare-
nari buruzko informazio asko lor dezakete. Ho-
rrela, mugikor hauentzako errealitate gehituko
aplikazio asko sortu dira azkenaldian.

Beharbada horien arteko ezagunena Layar da,
Android sistema eragiledun mugikorretan es-

kuragarri dagoen aplikazioa. Ikuspegi zabal ba-
tera apuntatuta, bistara dauden museo, jatetxe
edo intereseko puntuak nabarmentzen dizkigu,
haiei buruzko informazio gehiago ematen digu
(ordutegia, prezioa...) edo haien webgunera joa-
teko aukera eskaintzen digu. Higiezinetarako
aplikazioak ere badaude: ikusmiran ditugun
etxeetatik salgai edo alokairuan daudenak era-
kusten dizkigute, euren prezioekin eta jabearen
telefonoarekin batera.

Irudi-ezagutza erabiltzen dutenen artean, ka-
merak hartutako irudiari karaktereen ezagutza
(OCR) aplikatuz menu bat edo kartel bat itzuli
edo ahotsez irakurriko diguten aplikazioak aipa
daitezke. Augmented ID programak, aldiz, aur-
pegiak ezagutzeko teknikak erabiltzen ditu ka-
merarekin seinalatzen dugun pertsona ezagu-
tu eta hari buruzko informazioa pantailan
gainjartzeko. Oraingoz, han kontu bat ireki eta
beren argazkiak eta informazioa igotzen dituz-
tenak soilik ezagutzen ditu.

Autoetan erabiltzeko errealitate gehituko apli-
kazio asko ari dira agertzen. Wikitude Drive,
adibidez, telefono mugikorrerako aplikazio bat
da, autorako GPS nabigazio-sistema baten fun-
tzio bera betetzen duena, baina ibilbidea mapa
baten gainean erakutsi beharrean ikusten ari
garen bidearen irudiaren gainean erakusten
duena. Edo Augmented Traffic Views, goazen bi-
dean aurrerago dauden trafiko-kameren irudiak
erakutsi ahal dituena.

BESTE EUSKARRI BATZUETAN ERE BAI
Hala ere, onartu beharra dago aplikazio batzue-
tarako ez dela egokia errealitate gehituko apli-
kazioa telefono mugikorrean izatea. Gidatzean
beti mugikorrari begira joatea ez da praktikoa;
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edo kalean nor den jakiteko jendeari mugiko-
rrarekin seinalatzea oso lotsagabea da... Baina
errealitate gehitua beste euskarri batzuetan ere
aplikatzen da, telefono mugikorretan ez ezik.

Lego etxeak, esaterako, hainbat jostailu-denda-
tan kamera eta pantailadun errealitate gehituko
aparailu batzuk jarri ditu: Legoren kutxa bat hur-
bilduz gero, kamerak ezagutu egiten du, eta ba-
rruko piezekin egin daitekeen modeloa 3Dn iru-
dikatzen du, eta pantailan erakutsi, kutxaren
gainean eta kutxarekin batera mugituz.Topps ki-
rol-kromoen etxeak ordenagailu arrunt batean
instalatzeko programa egin du; gure webkamera
beisbol-kromo bat hurbilduz gero, programak
ezagutu egingo du, eta kromoaren gainean joka-
laria 3Dn modelizatuko, jokaldiren bat egiten.
Antzeko zerbait egin du Esquire aldizkariak aben-
duko alean: aldizkariaren orrialde batzuk webka-
mera hurbilduta, programak ezagutu egingo du,
eta orria 3Dn irudikatuko du pantailan.

Kotxeei dagokienean, badira urte batzuk gama
altuko kotxe batzuek haizetakoan proiektatzen
dituztela beheko panelaren erakusleak (abiadu-
ra, ordua eta abar). Head-up display edo HUD
deritze horrelako sistemei. Motorrentzako HUD

kaskoak ere badaude. Eta hori guztia ere errea-
litate gehitua da. Baina azkenaldian informazio
gehiago ere hasi dira proiektatzen: GPS nabiga-
zio-sistema, gaueko ikusmena...

ETORKIZUNEAN OHIKOA
Errealitate gehitua berria da oraindik, baina, za-
baldu ahala, arazoak ere sortuko dira. Spama,
gure bizitza digitaleko izurri hori, bizitza errea-
lera etortzeko arriskua dago; kalean goazela in-
guruko dendak publizitatea gure errealitate
gehituko pantailan erakusten hasiz gero... Edo
pribatutasuna ere arazoa izan daiteke: kalean
goazela edonork ezagutu ahal izatea...

Hala ere, datozen urteotan ziur errealitate gehi-
tuko gero eta aplikazio gehiago eta ahaltsua-
goak ikusiko ditugula, gero eta euskarri gehia-
gotan. Arropa-denda batera joan, eta “ispilu”
batek jantzi beharrik gabe erakutsiko digu nola
geratzen zaigun jertsea; edo liburu-dendan 
gaudela liburu bat eskuan hartu, eta jendeak
egindako iruzkin eta kritikak ikusiko ditugu
proiektatuta betaurrekoetan; edo dendan jos-
tailu-kaxa hartuta, pantaila batean beharrean
holograma batean erakutsiko zaigu barrukoa-
ren 3D eredua. Apusturik egin nahi?•
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