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1.1 ADINBERRI

Gipuzkoako Foru Aldundiaren
Adinberri estrategiaren xedea
da berrikuntza-ahalmena
maximizatzea zahartze aktibo eta
osasuntsuaren alde.
Aldundiak 2019. urtean laguntzadeialdi bat abian jarri zuen zenbait
esparrutan –zahartze osasuntsua,
sistema soziosanitarioaren
bikaintasuna eta industriaren
eremu horretako lehiakortasuna–
eragiteko ahala duten I+G+Bko
jarduerei laguntzeko. Eta «GuneakHogar digital» gure proiektua
hautatu zuten, zahartzarorako
etxe baten ezaugarrien inguruko
ezagutzan laguntzeko, adinekoa
bere ingurunean egoki eta
osasuntsu zahartu ahal izateko.
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1.2 PROIEKTUAREN XEDEA
Guneak-Hogar Digital proiektua zaintza teknologiko eta sozialaren gaineko azterketa bat da,
eta bere helburua da zehaztea zenbait arlotako teknologiek (eraikuntza, domotika, osasunzerbitzuak, asistentzialak eta etxe digitala) zer aukera ematen duten adinekoen beharrei
erantzuteko. Adinekoen bizi-kalitatea hobetzen lagundu nahi du, horrenbestez, urteekin
batera galtzen duten autonomia sustatuz.
Oinarrizko bi faktore nabarmentzea komeni da: adinekoek beren etxean bizitzen
jarraitzeko nahia eta etxe horiek haietan bizi direnen beharretara egokitzeko gaitasuna.

Izan ere, lehentasunez, beren etxean eta bizi-ingurunean bizi nahi dute nolabaiteko
independentziarekin, eta ez, ordea, egoitza batean edo senideen etxean –normalean,
seme-alabenean–. Gizarte-fenomeno horri aging in place edo aging at home esaten
zaio mundu osoan. Agerikoa da nork bere etxean bizitzen jarraitzeak osasuna zaintzen
laguntzen duela, betiere etxearen ezaugarriak eta pertsonaren funtzionalitatea egokiak
badira. Halaber, pertsonek bizi-zikloan dituzten behar aldakorretara egokitu behar dira
etxe horiek, haien behar nagusiei erantzun behar diete eta bizitzeko erraztasunak eman
behar dizkiete. Ildo horretan, teknologia etengabe baliabideak ematen ari da, jendeak bere
etxean ahalik eta denbora luzeen bizitzen jarrai dezan.

ETXEBIZITZA-HOBESPENAK, LAGUNTZA BEHAR IZANEZ GERO

%8
%8

Etxean
Etxetik kanpo
Ed/Ee

% 84

Iturria: Euskadiko 55 urteko eta gehiagoko pertsonen bizi-baldintzei buruzko ikerketa, 2014
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Gainera, etxean zahartzeak auzoari eta/edo komunitateari lotuta jarraitzea esan nahi du, eta,
ondorioz, horko parte izatearen sentipena areagotzen du. Parte izateko beharra oinarrizko
behar bat da, eta 1955ean jada deskribatu zuen Abraham Maslow psikologoak Towards a
Psychology of being liburuan. Bakartasun-sentipen handiagoekin lotu ohi da «parte izate»
hori ez lortzea.
Hori bai, etxean bizitzen jarraitu ahal izateko, gutxienez
hiru faktore behar dira: lehenik, ingurune fisikoaren
ezaugarriak egokiak izatea (etxebizitza eta komunitateingurunea); bigarrenik, baliabide materialak egotea
(diru-sarrerak,
baliabide
soziosanitarioak),
eta
azkenik, laguntza ematen duen gizarte-sarea egotea
(zainketa formalen eta informalen sarea, adiskideak
eta senideak).
Ildo horretatik, etxe digitalak, ekipamenduen eta sistemen bitartez (integrazio teknologikoa
tartean), adinekoei funtzioak eta zerbitzuak eskaintzen dizkie, eta zerbitzuek, besteak
beste, etxearen kudeaketa- eta mantentze-lanak errazten dituzte; etxeko segurtasuna eta
erosotasuna handitzen dute; telekomunikazioak hobetzen dituzte; energia, kostuak eta
denbora aurrezten dituzte, eta entretenimendu, aisia, harremanetarako era berriak eta
bestelako zerbitzuak eskaintzen dituzte etxearen barruan eta haren ingurunean.
Laguntza hori guztia, baina, aise erabiltzeko eta bere
beharrei erantzuten dien zerbitzu modura aurkeztu
behar zaio erabiltzaileari, adineko askok teknologia
berrien inguruan duten errezeloa uxatzeko, eta, ez
dezaten, ohi bezala, teknologia horietatik beren burua
baztertu.

Horrenbestez, teknologia berriekin batera, zenbait neurri ere egon behar dira, haien
hartzaile izango direnek eskuratu eta erabil ditzaten. Bi eskakizun hauek ere bete behar
dituzte: neurrizko prezioa izatea eta adinekoen beharretan gertatzen diren aldaketetara
egokitzeko gauza izatea.
Gure iritziz, azaldutako alderdi horiek kontuan
hartzen badira, autonomoagoak izan ahalko dira
adinekoak, eta mendekotasun txikiagoa izango dute
besteekiko. Horrez gain, zahartze aktibo eta egokia
ere erdietsiko dute, komunitatean parte hartuko
dute eta beren bizi-proiektuaz erabakiko dute. Dirua
aurreztea ekarriko du horrek, orobat, bai eta sistema
soziosanitarioaren eta osasun-sistemaren jarduera
eraginkor eta jasangarria ere.
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Amaitzeko, gure gizartearen ahaleginak norantz bideratu behar diren ulertzeko, uste dugu
garrantzitsua dela funtsezko bi kontzeptu hauen definizioa jasotzea: autonomia pertsonala
eta zahartze aktiboa.
Autonomia pertsonala norberaren ekimenez norberaren arau eta lehentasunen arabera
bizitzeko moduari buruzko erabaki pertsonalak kontrolatzeko, horiei aurre egiteko
eta hartzeko gaitasuna da, baita eguneroko bizitzako oinarrizko jarduerak garatzekoa
ere. OMEren arabera1, zahartze aktiboa osasun-, partaidetza- eta segurtasun-aukerak
optimizatzeko prozesu bat da, pertsonak zahartu ahala haien bizi-kalitatea hobetzeko.
Zahartze aktiboak ongizate fisiko eta sozialerako potentziala gauzatzeko aukera ematen dio
jendeari, eta adinekoak ditu ardatz; horrez gain, kolektibo horren irudi publiko positiboa
ematearen garrantzia nabarmentzen du.

1 Osasunaren Mundu Erakundea
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2. ORAINGO EGOERA
SOZIODEMOGRAFIKOA

2.1 Europako zahartzearen azterketa
2.2 Gipuzkoako egoeraren azterketa
2.2.1 Gipuzkoako adinekoen profila
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2.1 EUROPAKO ZAHARTZEAREN AZTERKETA
Europan, 2018an, biztanleen % 19,7 65 urtetik gorakoak ziren; EB-28ko biztanle guztien
bosten bat, alegia. Eta eginiko aurreikuspenen arabera, zahartze-prozesu hori areagotu
egingo da datozen hamarkadetan, 65 urtetik gorakoak 101 milioi izatetik (2018) 149 milioi
izatera (2050) igaroko baitira. Hazkundea 75-84 urteko adin-tartean gertatuko da batez ere
(adin-tarte horretakoak % 60,5 gehiago izango direla kalkulatzen da).
Halaber, 85 urteko pertsonak 31,8 milioi izatera igaroko dira 2050. urtean (2018an
13,8 milioi ziren). Horrenbestez, populazioaren gainzahartzea da erronka demografiko
horren muinetako bat; izan ere, kostu handiak dakartza osasun-arreta eta zainketak egoki
ematearekin lotuta, bai eta gizarte-zerbitzuak are gehiago erabiltzea ere.
Generoari dagokionez, gutxitu egin da gizonen eta emakumeen arteko biziraupenaren
diferentzia. EB-28an, 2018an, 1,32 emakumezko zeuden gutxienez 65 urtetik gorako
gizonezko bakoitzeko.
Desgaitasunik gabeko bizi-itxaropenari dagokionez, berriz, 2017an, EB-28an, 65 urtetik
gorako emakume bat, batez beste, 10,2 urte gehiago bizi zitekeen osasun-egoera onean,
baina 9,8 urte, 65 urtetik gorako gizonezkoen kasuan.
Hiri-inguruneak dira eremurik onuragarrienak 65 urtetik gorakoak bizi daitezen,
hor zerbitzu-eskaintza hobea dago eta. EB-28ko 65 urtetik gorako biztanleen % 42
hiri-inguruneetan bizi ziren 2018an, eta % 20, landa-eremuetan; Espainiaren kasua
da ezohikoena, 65 urtetik gorako biztanle gehienak landa-eremuetan bizi baitira.
Etxeen osaerari dagokionez, 2018an, 65 urtetik gorako gizonezkoen % 58,8 bikotekidearekin
bizi ziren, baina emakumezkoen % 39,6 baino ez. Ondorioz, 65 urtetik gorako emakumeek
bakartasuna pairatzeko arrisku handiagoa zuten: 2018an, emakumezkoen % 40,4 bakarrik
bizi ziren, eta gizonezkoen % 22,4. Gero eta gizarte-arrisku handiagoa da bakartasuna;
hori horrela, bakarrik bizi diren adineko emakumeena biztanleen talde kaltebera bat da,
pobrezia eta gizarte-bazterketa pairatzeko arriskua baitute.
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Halaber, adinekoak beren etxean bizi dira seme-alabek etxetik alde egin ondoren ere,
etxebizitzak behar eta egoera berrietara –ezaugarri eta neurriei dagokienez– egokituta
ez badaude ere. Horrekin batera, 2017an, EB-28ko 65 urtetik gorako biztanleen % 10,1ek
gehiegizko kostuei aurre egin behar zieten etxebizitzarekin lotuta (hipoteka, hornidurak,
etab.). Hau da, pertsonaren diru-sarreren % 40 baino gehiago ziren kostu horiek.
Osasunari dagokionez, 2017an, 85 urtetik gorako biztanleen ia hiru laurdenek gutxienez
gaixotasun kroniko bat zuten. Amaitzeko, 75 urtetik gorako pertsona ugarik zailtasun
handia izaten zuten eguneroko oinarrizko lanak egiteko. Horrek zaildu egiten du bizitza
independentea izaten, eta agerian jartzen du etxez etxeko zerbitzuen eskari gero eta
handiagoa dagoela.

2.2 GIPUZKOAKO EGOERAREN AZTERKETA
Nazio Batuak eta OME aspalditik ari dira ohartarazten populazioaren zahartzea
oraingo munduaren fenomeno bat dela, eta mundu osoan gertatzen dela. Azterketa
demografikoetan bildutako datuek Gipuzkoan ere hala dela erakusten dute; hau da,
gero eta adineko gehiago daude eta gero eta adin handiagoa ere badute. Azken horri
gainzahartzea esaten zaio. Populazioaren zahartzea honako faktore hauek eragin dute:
azken hamarkadetan izandako ugalkortasun- eta heriotza-tasen beherakadak, eta biziitxaropenaren luzatzeak, eta horri lotuta, osasunaren arloko hobekuntzek, higieneak,
bizi-estilo osasungarriagoek eta halakoek ere lagundu dute populazio-aldaketa hori
gertatzen.
Era berean, gizartean familia-ereduari dagokionez izandako aldaketaren ondorioz, gutxiago
dira mendeko pertsonen zaintzaile ez-prestatu potentzialak. Eta osasun- eta gizartezerbitzuen eta aisia eta harremanetarako zerbitzuen eskaria handitzea dakar horrek, bai eta
segurtasun-, erosotasun- eta mugikortasun-beharrak ere. Gure gizarteak erantzun zabala
eta askotarikoa eman beharko dio erronka handi horri, betiere Gipuzkoak herritar guztiekin
errespetuz, ekitatez eta adiskidetasunez jokatzea nahi badugu.
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GIPUZKOAko biztanleak, 2019ko urtarrilaren 1ean, 717.197 ziren, eta horietatik
215.546 pertsona 60 urtetik gorakoak ziren, hots, guztien % 30.2
Jaiotzako bizi-itxaropena, GIPUZKOAn, 83,48 urte da gizonak eta emakumeak batera hartuta:
86,41 urtekoa da emakumeetan, eta 80,40 urtekoa gizonetan.3
Eustaten prospekzioak kontuan hartuta, 2024. urtetik aurrera gehiago izango dira lurraldean
65 urtetik gorakoak 25 urtetik beherakoak baino baino. Era berean, 2031n, gipuzkoarren
ia erdiek 55 urte baino gehiago izango dituzte. Adineko gehienek funtzio- eta harremanautonomiako egoeran biziko dute zahartzaroa; halere, nolabaiteko mendekotasuna izango
duten biztanleak 39.000 izango dira 2031n; orain 29.000 dira.

2.2.1 Gipuzkoako adinekoaren profila
Aniztasun handia dago talde honen barruan, kontuan hartzen badugu adina, osasuna,
mendekotasun-maila, egoera sozioekonomikoa eta bizi-espektatibak, besteak beste.
Agerikoa da, gainera, haien ezaugarriak eta beharrak aldatu egiten direla adinean aurrera
egin ahala. Hori guztia gorabehera, 55 urtetik gorakoen erretratu-robot hau osa dezakegu:
Pertsona ezkondua, lehen mailako ikasketekin, erretiroduna edo
pentsioduna eta langile kualifikatua izandakoa. Bikotekidearekin
edo beste belaunaldi batzuetako pertsonekin (seme-alaba
emantzipatu gabeak) bizi da bere etxean, eta, adinean aurrera
egin ahala, familia bakarreko etxe batean bizi da ezkontidea hil
ondoren.
Autonomoa da eta aurrez aurreko harremana izaten du maiz semealabekin, adiskideekin eta bizilagunekin.
Etxebizitzaren jabea da, eta ekipamendu hauek ditu: telefono finkoa,
telefono mugikorra eta, gutxiagotan, ordenagailua eta Interneterako
sarbidea (% 33). Eguneroko bizitzako jarduerak egiteko laguntzabeharrak handitu ahala, etxebizitzak egokitu behar dira. Ingurune
irisgarria du, eta bere udalerria eta auzoa adiskidetsutzat hartzen
ditu.
Osasun ona du, ez du inoren beharrik eguneroko bizitzako jarduerak
egiteko, eta, laguntza behar izanez gero, % 83-89k nahiago izango
lukete beren etxean bizi.
2 EUSTAT Euskal Estatistika Erakundea.
3 CENIE Zahartzeari buruzko Nazioarteko Zentroa.
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Seme-alabak, ilobak eta/edo adineko pertsonak edo mendekotasuna
dutenak zaintzen ditu nolabait, eta solidarioa da bere familiarekin.
Etxeko zereginak, jarduera sedentarioak (TB, irratia, irakurtzea...)
eta ariketa fisikoa egiten ditu egunero. Gizarte-bizitza handia du,
eta turismoa eta bidaiak egiten ditu. Pozik dago bere bizitzarekin,
oro har, eta normalean umore onez, lasai eta erlaxaturik, aktibo eta
deskantsaturik egoten da, eta interesatzen zaizkion gauza ugari ditu
bere bizitzan. Zahartze patologikoa eta mendekotasun-egoera izatea
dira bere kezka nagusiak.
Lan-bizitza utzitakoan denbora zertan eman behar duen galdetuta,
hauek dira bere interesak: familia eta adiskideak (harreman sozialak),
zaletasunak eta aisia (aisialdia) eta atsedena.

Amaitzeko, agerikoa da adinean aurrera egin ahala mendekotasuna ere areagotzen dela,
hau da, eguneroko bizitzako jarduerak, oinarrizkoak zein instrumentalak, egiteko zailtasuna,
eta, horregatik, teknologia berriek ahalmen handia dute adineko pertsonen ohiko galera
horiek orekatzeko.
Adinekoen artean mendekotasuna agertzen denean, hurrengo grafikoan ikus dezakegun
bezala, mugitzeko zailtasuna da gehien gertatzen dena, eta, ondoren, etxeko bizitzako
jarduerak egiteko zailtasuna dago (etxea mantentzeko lanak eta nork bere burua zaintzekoak
zehazki).
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MENDEKOTASUN-EGOERAN DAUDENEN DESGAITASUNA, ADINAREN ARABERA

6-64 urte

Entzutea
Ikustea
Beste bat ikustea
Alarma entzutea
Afektua
Harremanak
Harrem. fam.
Harrem. adisk.
Ulertzea
Zeregin errazaJatea
Kom. keinuekin
Harrem. sentim.
Hizketan aritzea
Hitz egitea
Harrem. ezezagunekin
Aurpegia ikustea
Ikastea
Letra ikustea
Testuingurua
Zeregin konplexua
Sabela hustea
Telefonoa
Elkarrizk. entzutea
Objektu txikiak
Pixa egitea
Objektuak mugitzea
Arriskua
Barruan ibiltzea
Altxatzea
Norbera mantentzea
Janztea
Sendagaiak
Zerbait altxatzea
Janaria
Garbitzea
Orraztea
Etxeko lanak
Kanpoan ibiltzea
Autobusa
Erosketa

65 urte edo gehiago

2. irudia. Mendekotasun-egoeran daudenen desgaitasuna, adinaren arabera
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3. ADINEKOEN
BEHARRAK

3.1 Kontzeptu-esparrua
3.2 Beharren deskribapena, Giza
Eskalako Garapenaren teorian
oinarrituta
15

Guneak-hogar digital proiektua

3.1 KONTZEPTU-ESPARRUA
Giza beharrei buruz askotariko teoriak eta sailkapenak daude, eta gai honen garrantzia
jasotzen dute denek. Maslow, Len Doyal, Ian Gough, Agnes Heller, Philip Kotler eta Gary
Armstrong-ek, besteak beste, oso modu desberdinean definitzen eta kategorizatzen dituzte
beharrak, eta askotariko behaketa- eta interbentzio-eremuetan oinarritzen dira horretarako.
Proiektu honetan Giza Eskalako Garapenaren teoria hartu dugu erreferentzia gisa. CEPAUR
4taldeko Manfred Max-Neef, Antonio Elizalde eta Martin Hopenhayn-ek plazaratu zuten
teoria hori, eta honako hauek dira teoriaren ardatzak: oinarrizko giza beharrak betetzea,
gero eta autodependentzia-maila handiagoak sortzea eta harreman organikoak –hau da,
koherenteak eta elkarren arteko mendekotasun orekatua dutenak– eratzea, pertsonen eta
natura eta teknologiaren artean, bai eta prozesu globalen eta tokiko jardueraren artean,
pertsonalaren eta sozialaren artean, plangintzaren eta autonomiaren artean, eta gizarte
zibilaren eta estatuaren artean ere.
Teoria horren arabera, oinarrizko giza beharrak dira gizakiok bizitzeko behar ditugun
ezinbesteko gutxieneko beharrak, eta askotarikoak dira.
Komunitate, gizarte-klase edo gizabanako batek giza beharrak zer neurritan betetzen dituen
da bizi-kalitatea.
Gainera, giza beharrak urriak, mugatuak eta ongi sailkatzeko modukoak dira. Ez dira aldatzen
giza kultura batetik bestera, ezta garai historiko batetik bestera ere; behar horiek betetzeko
estrategiak dira denborarekin eta kultura batetik beste batera aldatzen direnak. Hau da,
besteak beste, beharrak betetzeko modu tradizionalak beste modu berri eta ezberdin
batzuez ordeztearen ondorioz gertatzen da kultura-aldaketa. Era berean, hierarkiarik
gabeko sistematzat har daitezke giza beharrak.
Azkenik, bizitzeko eta beharrak etengabe eta era berritu batez betetzeko prozesua da
bizitza.

4 Garapen Alternatiben Zentroa
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Oso interesgarria eta garrantzitsua gertatu zaigu giza beharrak bi talde hauetan sailkatzea:
Behar existentzialak: izatea, edukitzea, egitea eta interaktuatzea/egotea sartzen dira hemen.
Behar axiologikoak: iraupena, babesa, afektua, ulermena, partaidetza, sormena, aisia,
identitatea eta askatasuna.
Eta bi dimentsio horietatik abiatuta, beharrak asetzen dituzten 36 gogobetetzaile talderen
multzo bat eratzen da:

Beharra

Izan (ezaugarriak)

Eduki (tresnak)

Egin
(ekintzak)

Egon
(eremuak)

Iraupena

Osasun fisikoa eta
mentala

Elikadura, beroa,
etxebizitza, lana

Jan, jantzi, ugaldu,
atseden hartu, lan
egin

Bizi-ingurunea,
gizarte-esparrua

Babesa

Afektua

Ulertu/
Barneratu

Lankidetzan
aritu, planifikatu,
Zaintza, egokitzeko
norbait zaindu,
gaitasuna, autonomia,
lagundu,
oreka, elkartasuna
prebenitu,
defendatu
Partekatu, norbait
Errespetua, umorea,
Adiskideak, familia,
zaindu, maitasuna
eskuzabaltasuna,
bikotekideak, etxeegin, emozioak
sentsualtasuna,
abereak, landareak,
adierazi, laztandu,
pasioa, autoestimua,
naturarekiko
tolerantzia,
zaindu, landu,
harremanak
borondatea
preziatu
Gizarte-segurantza,
osasun-sistema,
lana, aseguruak,
aurrezkiak, familia,
legeak, eskubideak

Gaitasun kritikoa,
jakin-mina,
intuizioa, harmena,
harridura, diziplina,
arrazionaltasuna

Literatura,
irakasleak,
hezkuntzapolitikak, metodoa,
komunikazioaren
politikak
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Aztertu, ikasi,
meditatu, ikertu,
esperimentatu,
hezi, interpretatu

Bizi-ingurunea,
gizarte-ingurunea,
gela, bizilekua

Intimitatea,
elkarguneak,
intimitatea, etxea

Ikastetxeak, familiaingurune pizgarria,
unibertsitateak,
ikastegiak,
erkidegoak

Beharra

Izan (ezaugarriak)

Partaidetza

Harmena, egokitzeko
gaitasuna,
elkartasuna,
prestasuna,
dedikazioa, uste
sendoa, umorea,
buru-belarri aritzea,
pasioa

Eduki (tresnak)

Erantzukizunak,
eginbeharrak,
lana, eskubideak,
betebeharrak,
aginpidea

Aisia

Irudimena, jakin-mina,
harmena, ezaxola,
lasaitasuna, umorea,
espontaneotasuna,
sentsualtasuna

Jolasak, jaiak,
ikuskizunak, bake
mentala, barealdia

Sormena

Irudimena, pasioa,
borondatea, intuizioa,
ausardia, asmamena,
arrazionaltasuna,
autonomia, jakinmina

Gaitasunak,
trebetasunak, lana,
teknikak, metodoa,
abileziak

Parte izatearen
sentipena,
koherentzia,
ezberdintasuna,
autoestimua,
kontsistentzia,
asertibotasuna

Hizkuntza,
erlijioak, lana,
ohiturak, usadioak,
balioak, arauak,
rolak, sinboloak,
erreferentziataldeak,
sexualtasuna,
memoria historikoa,
lana

Identitatea

Autonomia, pasioa,
borondatea,
autoestimua, buru
Askatasuna irekia, asertibotasuna,
erabakimena,
ausardia, errebeldia,
tolerantzia

Eskubideberdintasuna
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Egin
Egon
(ekintzak)
(eremuak)

Lankidetzan aritu,
desadostasunak
adierazi, iritziak
adierazi, afiliatu,
proposatu,
partekatu, ados
ez egon, men
egin, hitz egin,
adostu

Elkarteak,
kooperatibak,
alderdiak, elizak,
auzoak, erkidegoak,
familiak

Esnatuta amets
egin, oroitu,
lasaitu, jostatu,
Paisaiak, natura, toki
hartaz eta
intimoak, bakarrik
honetaz hitz egin,
egoteko guneak,
abstraitu, mira
aisialdia
egin, amestu,
gogora ekarri,
jolastu
Adierazpenerako
tokiak, lantegiak,
Lan egin, asmatu,
foroak, taldeak,
eraiki, diseinatu,
audientziak,
pentsatu,
ekoizteko eta
konposatu,
atzeraelikadurarako
interpretatu
eremuak,
askatasuna
Nork bere
burua ezagutu,
Norbera parte
konprometitu,
sentitzen den tokiak,
integratu, nork
ohiko tokiak, heltzebere burua
etapak
definitu, ezagutu,
eguneratu, hazi
Desadostasuna
adierazi, ados
ez egon, bereizi,
hautatu, aukeratu,
arriskatu,
kontzientziatu,
nork bere burua
ezagutu, onartu,
desobeditu,
meditatu

Edozein toki

Guneak-hogar digital proiektua

Beharren eta gogobetetzaile multzo horrek pobreziaren kontzeptua berriz definitzera
garamatza, ezin baita jada mugatu alderdi ekonomikora, diru-sarreren mailara. Era berean,
ez dugu jada pobreziaz hitz egiten, pobreziez baizik.
«Egoki betetzen ez den oinarrizko giza behar orok giza pobrezia bat agerrarazten du».
Hala, adibidez, adinekoei dagokienez, biziraupen-pobreziaz hitz egiten dugu berotzeko
modurik ez badute edo elikadura eskasa badute; afektu-pobreziaz, errespetatzen ez duen
familian bizi denean; parte hartzeko pobreziaz, kolektibo hori diskriminatzen dutenean;
identitate-pobreziaz, bere kulturaz kanpoko balioak ezartzen zaizkienean, etab.
Azkenik, pobreziek, maila handikoak direnean eta/edo luze irauten badute, patologiak
sortzen dituzte. Horren adibide bat da adineko pertsona askoren erosteko ahalmen eskasa
aski ez diren pentsioen ondorioz, batez ere emakume alargunen kasuan, eta horrek haien
oinarrizko beharren sistema guztiz asaldatzen duten efektuak dakartza.
Azken batean, gure iritziz, gizarte errespetuzko, inklusibo eta bidezkoago batek pertsonei
lagundu behar die osasuna izaera biopsikosozialaren hiru mailetan edukitzen, haien
oinarrizko giza beharrak betez, ahalik eta ongizate eta bizi-kalitate mailarik handiena izan
dezaten.

3.2 BEHARREN DESKRIBAPENA, GIZA ESKALAKO
GARAPENAREN TEORIAN OINARRITUTA
1.- Biziraupen-beharrak:
Pertsona guztiek bizitzari eusteko, hau da, bizitzen jarraitzeko, dituzten beharrak dira.
Honako behar hauek biltzen ditu: elikadura, funtsezko zainketa pertsonalak (janztea eta
higienea, adibidez), atsedena, ostatua, mugikortasuna eta osasuna.
Ohikoa da urteak igaro ahala adinekoek oso ageriko mugak izatea eremu horretan.
Normaltasunez mugitzeko zailtasuna (etxe barruan eta kanpoan) nabarmendu behar dugu,
egunerokotasunean modu autonomo batez aritzea mugatzen baitu. Gainera, EBOJ 5 egiteko
mugak ere izan ditzakete, batez ere beren burua eta etxea zaintzeko jarduerei dagokienez.
Eten bat eginda, gomendatu nahiko genuke elikatzeko orduan komeni dela nazioarteko
Slow Food mugimenduari jarraitzea. Arretaz jatea bultzatzen du mugimendu horrek, eta
kalitateari begiratzea, bai eta, ondorioz, kontuan hartzea lehengaiak nondik datozen,
osagaiak eta horiek nola prestatu.
5 Eguneroko bizitzako oinarrizko jarduerak
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2.- Babesteko beharrak:
Kontua da eragoztea pertsona edo gauza batek min
hartzea edo min ematen duen zerbait harengana
iristea.
Adinekoen larritasun- eta kezka-iturri nagusienetako
bat da babesa. Zahartzaroan, bizi-zikloaren beste
edozein etapatan bezala, adinekoek segurtasuna
sentitu behar dute egunerokoan, hala beren
ondasunei, nola beren buruari dagokienez.
Pertsona guztiok dugu une oro behar bezalako
arreta jasotzeko beharra, hala eremu sanitarioan
nola sozialean, eta bizitzaren azken fasean,
narriadura funtzionala gertatzen denean, are
handiagoa izaten da behar hori.

3.- Afektu-beharrak:
Pertsona edo animalia batek beste izaki edo egoera batekiko
duen gogoa da afektua. Gure iraupen eta garapen pertsonalerako
ezinbesteko harreman-elementu bat da afektua. Hau da, gizaki
bakar batek ere ezin du bizirik iraun nolabaiteko afektua eduki
gabe.
Maitatua sentitzea eta beste pertsona batzuen babesa nabaritzea
funtsezkoa da ongizaterako. Adinekoek lotura afektibo sendo
eta egonkorrak ere behar dituzte, komunikatu eta adierazi
ahal izateko beharra dute, eta, batez ere, beste batzuek haiei
entzuteko beharra; inguruneak onartzen dituela sentitu behar
dute eta besteen afektua jasotzeko beharra dute.
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4.- Adimen-/ulermen-beharrak:
Gizabanako batek objektu baten azpian dagoen kontzeptua edo funtsa ikasteko duen
gaitasuna da ulermena; horri esker, harremanetan jar daiteke munduarekin, errealitate
gisa, eta haren egitura eta esanahia atzeman dezake.
Barneratzea, berriz, prozesu aktibo bat da, ulermena baino are zabalagoa, eta kanpoko
datu batzuk bereiztea, identifikatzea eta dauzkagun datuekin koherentziaz lotzea da, eta
ulertzen dugun hori geure egitea, onartzea eta horren arabera jokatzea.
Garrantzitsua da nabarmentzea gizakiak edozein gertaera ulertzeko eta, ondorioz, haren
gaineko hipotesi bat edukitzeko duen beharra. Edozein mezu edo egoeraren aurrean
interpretazio bat egiten dugu, une horretan ditugun datuetara gehien eta hoberen egokitzen
dena. Horrek ez du esan nahi zuzena denik, baina aski da, ordea, inguruan dugun errealitatea
interpretatzeko dugun beharrari erantzuteko. Interpretazioak egiten dira ezinbestean;
ezinezkoa da interpretaziorik ez egitea. Guztia interpretatzen da, interpretazioak etengabe
aldatzen eta osatzen badira ere.
Horrenbestez, adinekoek, gainerako guztiek bezala, munduan gertatzen ari den horri
buruzko informazioa eskuratu behar dute, harekin komunikatzen jarraitzeko. Adinekoek
beren interes-eremuan izaten ari diren gertaerak ezagutu, aztertu, ikertu eta jarraitu behar
dituzte.
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Bizitza osoko ikaskuntzari esker, adinekoek
baloratzen duten hori egin dezakete, zentzu
kritikoa izan dezakete, erabakiak hartzeko
gaitasunari eutsi ahal diote eta beren identitatea
eta independentzia, bai eta bizi-helburuak ere,
manten ditzakete. Horrek guztiak alfabetatzea,
trebatzea eta oztoporik gabe parte hartzeko
eremuak egotea eskatzen du, batez ere esparru
digitalean.

5.- Parte hartzeko beharra:
Ikuspuntu etimologikotik, parte hartu aditza latinezko participaretik dator, zeinaren
esanahian «parte izan» eta «komunikatu» biltzen diren. Bi esanahiek, era berean, communis
hitzaren jatorri bera dute. Ildo horretatik, parte hartu aditzak komuna, komunitatea du
errotzat; horrenbestez, parte hartu eta komunitatea hitzak lotuta daude.
Roger Hart-ek honela definitzen du parte hartzea edo partaidetza: «Norberaren bizitzari
eta/edo norbera bizi den komunitatearen bizitzari eragiten dioten erabakiak adierazi ahal
izatea, eta ingurune sozialak horiek onartzea».
Zahartze aktiboak erreferentzia egiten dio gai sozialetan, ekonomikoetan, kulturaletan,
espiritualetan eta zibikoetan etengabe parte hartzeko prozesuari. Elkarteren bateko kide
izateak, boluntario aritzeak eta jarduera politikoak, besteak beste, parte hartzeko eta
autorrealizaziorako aukera argiak ematen dizkiete adinekoei.
Gizarte bezala eragotzi behar dugu gure adinekoek komunitatearekin duten lotura haustea,
eta komunikazioa eta harremanak naturalak izatea bermatu behar dugu. Belaunaldien
arteko harremanak sustatu behar dira, lotura gisa ez ezik, baita elkarrengandik aberastu
eta ikasteko aukera gisa ere.
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6.- Aisia-beharra:
Euskaltzaindiaren hiztegiaren arabera, aisia hau da: "Atsedenezko edo erosotasunezko
egoera, lana edo ohiko zereginak uztean hartzen dena".
Aisia sortzen da denbora liberatuak ahalbidetzen dituen jarduera gogobetegarri eta
atsegingarriak askatasunez egiten direnean; jarduerak norberak erabakitzen ditu,
haiek kudeatzeko autonomiaz. Garrantzi handiko alderdi bat da zahartze aktibo, oreka
pertsonal eta ongizaterako.
Lanean aktibo dauden pertsonek ez bezala, adinekoek denbora libre asko dute., eta hau
"altxor" bat da. izan ere, erretiroa hartzeak ordu dezente uzten ditu libre egunean, eta
nolabaiteko zentzua eman behar zaie ordu horiei.
Dibertsioa da, hain zuzen ere, aisiaren helburu espezifikoetako bat. Dibertsioak ez
du entretenimendua bakarrik esan nahi, «desberdina den hori» bilatzea baizik, gure
gorputzari eta gogoari jardunerako eta hazteko bestelako lehengaiak emateko aukera
baizik, ikusmolde honi jarraikiz, hain zuzen: bere helburu espezifikoari emana ez dagoen
organo edo funtzio orok izateko arrazoia galtzen du eta atrofiatu egiten da.
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Aisia «esanguratsuari» denbora eskaini ezin izateak
nahasmendu fisikoak eta psikologikoak eragiten
dizkio jendeari, hala nola antsietatea, depresioa,
hiperaktibitatea,
larritasun-krisiak,
elikadurapatologiak...
Gure gizartearen beste gabezia batzuen artean,
«aisiarako hezkuntzaren» hutsunea nabaritzen dugu,
aisia dagokion neurrian balioesten laguntzeko.

Gaur egun oso ohikoa da aisiarako dagoen
denbora hedabideek proposatzen duten
entretenimendurako erabiltzea. Hala,
publikoa gero eta pasiboagoa bilakatzen
da, gero eta gutxiago parte hartzen du,
eta entretenimendu-produktuen armarik
gabeko kontsumitzaile huts baino ez gara;
arreta egiazko premietatik aldentzera
garamatza horrek.
Aisiarako egiazko denbora eta eremua falta
direnean, zabuka hasten da osasunaren
oreka, eta haustea ere baliteke. Suizidioen
tasaren hazkundea haustura horren
adierazle bat da. Egoera horren ordain
gisa, gero eta gehiagok bilatzen dituzte
aisiarako proposamen ezberdinak, hala
nola meditazioa, yoga, arte-jarduerak eta
halakoak.
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7.- Sortzeko beharra:
Aurretiaz ez zegoen edo aurrekaririk ez zuen zerbait asmatzeko, ezartzeko edo eratzeko
ekintza eta efektuari esaten zaio sorkuntza.
Izaki bizidunetan gizakiak baino ez dira gauza objektuak, teoriak, artelanak eta ekipamendu
teknologikoak sortzeko, bai eta lanpostuak, kudeatzeko metodoak eta halakoak eratu eta
ezartzeko ere.
Hala, gizabanakoen sormenaren ondorioa da sorkuntza, eta zailtasun bat ebatzi edo
konpontzea, zeregin bat erraztea, zalantza bati erantzutea, ongizatea lortu nahi izatea du
helburutzat, besteak beste.
Gure gizartearen erronka bat da gaitasun horri laguntzea. Are gehiago gure adinekoek
esperientzia eta «bizitzaren» ezaguera izugarri handia dutela jakinik, horien berri emateak
ondorengo belaunaldientzako ikasbide izan daiteke eta.
Gainera, egiaztatuta dago esperientziak, eta, horrenbestez, adinak laguntzen dutela
adimen kristaldua hobetzen. Garunaren gaitasun plastikoak ahalbidetzen du lorpen hori.
Testuinguruak eta motibazio pertsonalak horretarako aukera ematen duten neurrian,
urteak bete ahala adimentsuago izan daitezke pertsonak. Oro har, 45 urteko pertsona
batek 20 urterekin zuen hiztegiaren hirukoitza du; halaber, 60 urterekin lau handiz
handiagoa da garunean gordetzen duen
informazio-bolumena. Ikertzaileek esaten
dutenez,
ezagutza-kapital
horri
esker,
adinekoek judizio zentzudunak egin ditzakete;
hau da, bizitzan metatutako esperientzia
konplexuetan oinarritutako erabakiak har
ditzakete. Nolanahi ere, gogoratu behar dugu
garuna maiz erabili behar dela, adimena
eta zahartasuna bata bestetik aldenduko ez
badira.
Adimen kristaldua, jariakorra ez bezala, eskuratutako gaitasun, trebetasun eta ezagutzetatik
elikatzen da. Gizabanakoen prestakuntza, ikaskuntza eta bizipenek adimen kirstalduaren
maila desberdinak sortzen dituzte.". Maila hori pertsonak eskura dituen bizi-aukerez
baliatzen jakitearen baitan dago.
Horren adibide bat egiaztatzen da artista, ikertzaile, musikari, politikari eta beste askoren
bizitzetan, lan, teoria eta ekarpen onenak bizitzaren amaierako aldian sortu baitituzte.
Adibidez: Pablo Picasso pintorea; Jane Fonda eta Morgan Freeman aktoreak; George R.R.
Martin, José Saramago, Doris Lessing, Goethe eta Miguel de Cervantes idazleak; Winston
Churchill politikaria; Giuseppe Verdi musikaria; eta Rosalind Franklin eta Alexander Fleming
zientzialariak, bai eta askoz gehiago ere.
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8.- Identitate-beharra:
RAEren hiztegiaren arabera6, identitatea gizabanako edo kolektibitate baten berezko
ezaugarrien multzoa da; ezaugarri horiek gainerakoetatik bereizten dute. Identitatearen
beste adiera bat hau da: pertsona batek bere buruaz duen kontzientzia, gainerakoetatik
bereizitako norbait bihurtzen duen hori.
Identitatea sinboloen eta balioen sistema bat ere bada, eguneroko askotariko egoerei aurre
egitea ahalbidetzen duena, haiek deskodetzen eta ulertzen laguntzen duen iragazkiarena
egiten baitu. Era berean, pertsonaren oreka psikikorako ezinbesteko bi ekintzaren erdigunea
da; lehena norberaren irudi positiboa ematea da, eta bigarrena, berriz, pertsona bizi den
ingurunera egokitzea.
Ildo horretatik, Alfred Alder psikologoak komunitate-sentimenduaz hitz egiten du, zeinaren
arabera pertsonaren jokabide oro kide izatearen sentimendua, komunitate batean eta
gizartean integratua egoteko sentimendua, bilatzera bideratuta dagoen, hori funtsezkoa
baita gizakiaren garapen eta ongizatean.
Parte izateko beharra talde bateko kide izateko sentimenduari dagokio, haren parte aktiboa
sentitzeko, eta harentzat baliagarri eta funtsezko sentitzeko. Gizakia izaki soziala da, eta,
jaiotzen denez geroztik, kide den komunitatearen erantzuna eskuratzeko jokatzen du.
Zahartzaroan familia-loturak eta adiskideak desagertuz joaten dira maiz, aldi horretan agur
eta dolu ugari gertatzen baitira (alarguntzea, maite ditugunak hiltzea, ohiko rolak uztea,
gaitasunak mugatzea, etab.), eta, horregatik, ikusiko dugu adineko batzuek harreman-sarea
galtzearen ondorioz, "zerbaiteko" kide izateko sentimendurik ez dutela.
Era berean, gure gizarteak oso jarrera negatibo eta diskriminatzaileak ditu adinekoen
inguruan. Jokabide horri adinkeria esaten zaio, eta kalte larria egiten dio adinekoen osasun
fisiko eta mentalari; izan ere, egoera horrek «kontuan hartzen ez dituztelako» sentimendu
suntsitzailea eragiten die, haien beharrek ez dutela erantzunik eta haien iritziak ez dituztela
entzuten iritzita.
Komunikatzeko gaitasuna funtsezkoa dela badakigu ere, gaitasun hori maiz urritu egiten da
zahartzaroan, ikusmenak eta entzumenak okerrera egiten dute eta. Adinekoek, halakoetan,
etxetik ateratzeari uzten diote eta, itxialdi horren ondorioz, bakartuta eta bakarrik egotearen
sentimendua sortzen da pixkanaka, eta arras zaila da hori atzean uztea.
Azkenik, adinekoek balioak, kultura, ohiturak, sinesmenak eta hizkuntza atxikitzen eta
gordetzen dituzte, eta horiek belaunaldi berriei helarazi behar zaizkie, betiere nahi ez
badugu aberastasun eta aniztasun hori guztia ahaztea eta kulturaren pobretze konponezina
gertatzea.

6 Espainiako Errege Akademia
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9.- Askatasun-beharra:
RAEren arabera, askatasuna hau da: «Gizakiak modu batera edo bestera jarduteko, eta ez
jarduteko, duen berezko ahalmena, zeinak bere ekintzen erantzule bihurtzen baitu».
Beste modu batera esanda, askatasuna da gizakiak bere balioen, irizpideen, arrazoiaren eta
borondatearen arabera jarduteko duen ahalmena edo gaitasuna.
Askatasunak zerikusia du Maslowren piramidearen behar gorenarekin; autorrealizaziobeharrarekin, alegia.
Horrez gain, autodeterminazio-ariketa ere bada, eta horrek ematen dio zentzua, azken
batean, pertsonen bizitzari.
Adinekoei dagokienez, haiekin haurrak balira bezala jokatzeko joera dago maiz, erabakiak
haien ordez hartuta, eta erabaki eraginkorrak eta zuzenak hartzeko gauza ez direla
argudiatzen da horretarako. Zailtasuna, baina, «gure teilatuan» dago askotan, haiek
ulertzeko eta errespetatzeko gauza ez baikara.
Oso ohikoa izaten da, halaber, intimitaterako duten eskubidea ez errespetatzea, eta,
gurasokeriaz, «haien hobe beharrez eta deus txarrik gerta ez dakien», haien bizitzak
kontrolatu nahi ditugu. Gaur egun teknologiak aukera sorta zabala eskuratzen digu ildo
horretan, baina kontu handiz erabili behar dira, eta horien hartzaile izango direnek berariaz
horretarako baimena adierazi badute bakarrik.
Eguneroko bizitzako jarduerak egiteko orduan
autonomoa eta independentea izateko gaitasuna
dago behar honen oinarrian. Eta teknologia berriek
asko dute adinekoei emateko alderdi horretan.
Azkenik, ez dugu ahaztu behar adinekoek beren
bizitzan rol protagonista eduki behar dutela,
aukeramena eta arrazoizko erabakiak hartzeko
gaitasuna duten pertsonak baitira.
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4. ETXE DIGITALAREN
GAUR EGUNGO
EGOERA

4.1 Definizioa
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4.3 Etxe digitalaren sistema
egokiena hautatzeko irizpideak
4.4 Ondorioak
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4.1 DEFINIZIOA
Etxe Digitalean familiaren beharrei –segurtasuna eta kontrola, komunikazioa, aisia eta
erosotasuna, ingurumen-integrazioa eta irisgarritasuna– erantzun egiten zaie, zerbitzuak,
azpiegiturak eta ekipamenduak bateratuz.
Bestela esanda, gure etxeetan ditugun teknologia digital eta zerbitzu interkonektatu guztiak
aipatzeko erabiltzen den termino orokorra da, eta 2003. urtean erabili zuten lehen aldiz.
Domotikak baino zentzu zabalagoa du, etxebizitzaren automatizazioa eta banda zabalaren
zerbitzua biltzen baitu, eta, batez ere, hori guztia etxean integratzea, erabiltzaileek Etxe
Digitalaren zerbitzuak azkar, merke eta dauden tokian daudela baliatzeko modua ematen
baitu.
Sare hauek biltzen ditu:
•

Lurreko telebista digitala eta satelite bidezkoa

•

Telefonia

•

Informatika: sare lokala (LAN)

•

Automatizazioa: argiak, klimatizazioa, energia-kontrola, olanak eta pertsianak, ureta elektrizitate-horniduren kontrola, alarma teknikoak, etab.

•

Multimedia (ikus-entzunezko gailuak)

•

Segurtasun- eta bideozaintza-sistemak

•

Interneterako banda zabalerako sarbidea (WAN)

2011. urteko Telekomunikazioetako Azpiegitura Komunei (TAK) buruzko Erregelamenduak
legez behartzen du etxe guztiek lurreko telebista digitala (LTD), telefonia finkoa eta
banda zabala (Internet) edukitzeko behar den gutxieneko azpiegitura edukitzera. Haren
V. eranskinean etxeetan jaso beharreko gutxieneko ekipamenduak gomendatzen ditu,
etxebizitza horiek etxe digitaltzat hartu ahal izateko, eta hiru ekipamendu maila ezartzen ditu
(oinarrizkoa, ertaina eta goikoa) eskainitako zerbitzuen kopuruaren arabera. Instalazioak,
praktikan, ez dira maila horien arabera diseinatzen, baizik eta erabiltzaileak batzuk edo
besteak ezartzen ditu, dituen beharren arabera. Hala ere, sailkapen hori lagungarria izango
zaigu etxe digitaleko gure instalazioa dimentsionatzeko.
Biziki interesgarria izango zatekeen orduz geroztik bizitegi-eraikin berrietan (etxebizitzak,
bulegoak eta negozioak barne) etxe digitaleko azpiegitura (EDA) ezartzen hasi izana, baina
ez zen nahitaezkoa ordea, aukerakoa baizik. Gauzak horrela, eraikuntza berri gehienetan
ez dute EDA ezarri, baina gero eta etxebizitza-sustatzaile gehiago ohartzen dira horrek
dakarren balio erantsiaz.
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Baina data hori baino lehen eraikitako etxebizitzak ere baditugu, etxe digitaleko azpiegiturarik
gabe, eta horietan erreforma handia egin beharko litzateke azpiegitura hori ezartzeko.
Informaziorako sarbidea funtsezkoa izan da betidanik gure gizartean. Gaur egun, IPv6
protokoloari esker (IPv4ren eboluzioa), teknologia berri bat sortu da, eta horren bidez
eguneroko aparatu elektronikoak modu unibokoan identifikatuta eduki ditzakegu,
haietako bakoitzak sare-helbide bakarra izan baitezake; hori horrela, elkarri konektatuta
eta eskura izango ditugu Internet bidez. Gauzen Internet da (IoT). Besteak beste, kafetera,
uholde-sentsorea eta bihotz-sentsorea duen gure jarduera-eskumuturrekoa dira edonoiz
eta edonondik interaktuatzeko dugun gailuen adibideak. Mundu hiperkonektatu batean,
kostu txikiko elektronikaren, hodeiaren, big dataren eta horren azterketaren eta teknologia
mugikorren bitartez, inguruneko gailuek datuak partekatu eta bildu ahal dituzte gizakiek ia
esku hartu gabe.

IoT hori ez da gure etxerako bakarrik, naturaltasun osoz zabaltzen baita eraikinera eta
hiri adimendunetara, eta horrek balio handiagoa dakarkigu herritarrentzako zerbitzuak
hobetzeko orduan: zaborrak biltzea, argi publikoak, semaforoen kudeaketa, ur- eta
elektrizitate-hornidurak, etab.
Aurreikusita dago aurki beste araudi bat egingo dutela, azken urteotan agertu diren
aurrerapen guztiak jasotzeko, bai eta gure etxe, eraikin eta hiri guztietan hura ezartzea
bultzatzeko ere.
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4.2 TEKNOLOGIAK
Teknologia askok –ezagunek eta ez horren ezagunek– parte hartzen dute etxe digitalean,
eta protokolo deitutakoak erabiltzen dituzte, hau da, behar bezala funtzionatzeko bidea
ematen duten arauen multzoa. Horiek azkar identifikatzeko, WiFi, WAN eta 5G akronimoak
erabili ohi dira, besteak beste. Ezinbestekoak baino ez ditugu erabiliko, eta, haien esanahia
adierazteaz gain, zertarako balio duten ere azalduko dugu. Orain, ondorengo arloetan
gehien erabiltzen diren etxe digitaleko teknologiak aipatuko ditugu:

4.2.1 Informatika eta banda zabalerako sarbidea
Etxe gehienetan mahaigaineko ordenagailuak
eta
smartTVak
(telebista
adimendunak)
dauzkagu, bai eta askotariko gailu mugikorrak
ere, hala nola eramangarriak, tabletak eta, nola
ez, gure smartphone kutuna. Informatika-sistema
eta ikus-entzunezko eta telekomunikazioetako
gailu horiek sare lokal baten bidez daude
interkonektaturik (LAN: Local Area Network).
Horrelakoek Interneteko protokoloen multzo
ezaguna erabiltzen dute; 100 protokolo
baino gehiago ditu, baina, laburbiltzeko, TCP/
IP protokolo multzoa erabiltzen da (hots:
Transmisiorako Kontrol Protokoloa eta Interneteko Protokoloa), multzoko bi protokolorik
garrantzitsuenak baitira. Xehetasun teknikoak alde batera utzita, etxeko sareko helbiderik
ohikoenek C klaseko sare pribatu baten formatua dute: 192.168.1.X, adibidez. Hala,
lehenengo hiru zenbakiek gure sarea identifikatzen dute, eta laugarrenak, 1etik eta 254ra
arteko zenbaki batek, gailu zehatz bat identifikatzen du.
Switch edo kommutadore baten bitartez kableatutako azpiegitura bat erabiltzen dugu
normalean. Gailu horrek gure sare guztia interkonektatzen du; aho berdin ugari dituelako
ezagutuko dugu, eta horietara konektatuko ditugu sare-kableak.
Ohikoa ere bada gailu mugikorrak etxeko sarera hari gabe
interkonektatzea, eskuarki WiFi bidez (Wireless Fidelity), hari gabeko
sarbide-puntu baten bidez hornituta, AP (Access Point).
Gainera, router eta/edo kable-modem baten bidez, beste sare
batzuetarako sarbidea ere badugu. Sare horiei hedadura zabaleko
sareak edo WAN (Wide Area Network) esaten diegu. Munduko
sareen sarerik ezagunena Internet deitzen da, eta horretara
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konektatzen gara zerbitzua kontrata dezagun gehien
tematu den telekomunikazio-hornitzailearen bidez, hau da,
tarifarik onena eta telefonia finko eta mugikorren prestazio
gehien eskaini digunaren bidez (mugarik gabeko deiak
eta hainbat giga datu, ehunka Mbps-ko Internet-abiadura
bizkorra, telebista, nahierako telesailak eta filmak; eta,
azkenaldian, telemedikuntza eta etxeko alarma ere sartu
dituzte zerbitzuetan).
Ohikoa da gure ISP edo Interneteko zerbitzuen hornitzaileak zerbitzu horiek guztiak aparatu
bakar batean ematea, horrela aiseago erabiliko baitugu etxeko toki estrategiko batean jarri
ondoren.
Internetera IP helbide publiko batez konektatuta, urrunetik gure etxeko sarera sartu
ahal izango gara gure etxekoa ez beste sare bat erabiliz, alarma pizteko edo itzaltzeko,
segurtasun-kameren irudiak denbora errealean ikusteko, etxean ez gaudenean txirrina
jo duen pakete-banatzailearekin ikus-entzunezko komunikazioa eduki eta, horrela, behar
diren jarraibideak eman ahal izateko, etab.

Etxe digitalaren alderdi telematiko hori gaindituta daukagu,
eta oso nota onarekin gaindituta ere, landa-eremu askotan
izan ezik, horra zuntz optikoa ez delako iritsi oraindik, baina
gure lurreko telekomunikazioetako antenak ezartzeko
aukera dugu WiMAX erabiliz (Worldwide Interoperability
for Microwave Access ingelesez, hau da, mikrouhin bidezko
sarbiderako munduko interoperabilitatea, euskaraz); irratiuhinak erabiltzen ditu 2,5 GHz-etik 5,8 GHz-era arteko
maiztasunetan eta 70 km-ra arteko estaldura eduki dezake.
Halaber, satelite bidezkoak era erabil daitezke, edo telefonia
mugikorreko sarea erabil dezakegu Internetera konektatuta
egon eta, adibidez, berokuntza-sistema mugikorretik pizteko,
baina garestiagoa da eta prestazio gutxiago jasoko ditugu.
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4.2.2 Telekomunikazio-azpiegitura komunak
(TAK)
Sareen konbergentzia kable berak erabiliz zenbait sare integratzea da. Hori gertatzen
da telefonia tradizionalarekin, eta, neurri txikiagoan, telebista tradizionalarekin. Hala,
etxean, sare informatikoak telefonia-sarea jasotzea lortzen du VoIP (IP bidezko ahotsa)
deitutakoaren bidez. Kobrezko ohiko kablea zerabilten telefono-zentralak ixten ari dira
operadoreak. Zentral horien bitartez OTS (Oinarrizko Telefonia Sarea) linea analogikoak eta
ZISD (Zerbitzu Integratuen Sare Digitala) linea digitalak eskaintzen zituzten, bai eta ADSL
(Asymmetric Digital Subscriber Line) teknologiaren bidezko datuak ere, eta haien ordez
zuntz optikoko zentralak ezartzen dituzte haren hedapena handitu ahala.
LTDak telebista-zerbitzu ireki eta orokortua bermatzen digu irrati-maiztasunen bidez, baina
kanal kopuru mugatua du. Antena bat eta seinalea daraman kable ardazkide espezifiko
bat erabiltzen ditugu, eta kable hori etxeko gela guztietara daramagu. Halaber, aukera
dugu zerbitzu hori alde batera uzteko, edo gure telekomunikazioetako operadorearekin
IPTV (IP bidezko telebista) kontratatu dezakegu. Deskodegailu espezifiko bat darabil, eta
eduki eta interaktibitate gehiago ditu, hala nola zuzenean errebobinatzeko aukera, zerbait
interesgarria ez badugu ikusi eta berriz ikusi nahi badugu, edota programak grabatzekoa.
Ordainetan, Interneterako konexioaren banda zabalaren zati bat IPTVak erabiltzen du,
behar bezala ikusteko seinale-kalitate egokia ziurtatzeko.
Gaur egun, orobat, nahierako bideo-zerbitzuak ere baditugu eskura –VOD (Video On
Demand)–, hau da, bideo, telesail eta TBaren streaminga deitzen dena. Seinalea irekian
igortzen dute Internet bidez, deskodegailurik behar izan gabe (Netflix, YouTube, Prime
Video, HBO, Movistar+ Lite, Apple TV+, Rakuten TV...). Zerbitzu gehienek FullHD bereizmena
eskaintzen dute gutxienez, eta haietako askok 4K bereizmena eskaintzen dute jada, eta
nahiko prezio onean, gainera: 8 € batez beste.
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4.2.3 Multimedia
Halaber, ikus-entzunezko edukiak gure LAN sarean (kableduna
edo haririk gabea) eskuratu ahal ditugu UPnP protokoloari
esker eta DLNA (Digital Living Network Alliance) teknologiaren
bidez. Gauzak horrela, estandar horrekin lan egiten duten gailu
guztiek edukiak aise parteka ditzakete. Aski da zerbitzari bat
edukitzea –edukia eskaintzeko– eta hartzaile bat –zerbitzarira
konektatu, eta edukia erreproduzitzeko–. Askotariko gailuak
integra ditzakegu, hala nola disko gogorrak, argazki- edo
bideo-kamerak, bideo-jokoen kontsolak, telebistak, Blu-Ray
erreproduzigailuak edota gure mugikorra edo tableta. Edukiak
NAS (Network Attached Storage) deitutako sareko disko gogor
batean gordetzen ditugu, edo mahaigaineko ordenagailu
batean, eta, horrela, gure argazkiak, bideoak edo musika eskura
ditzakegu telebistan, telefono mugikorrean edo bideo-jokoen
kontsolan.
Sarera multiroom soinua ere gehitu ahal dugu, musika etxeko
gela guztietan entzuteko, edo pertsonalizatu ahal dugu,
erabiltzaileen arabera.
Ahots-laguntzaileen zerbitzua ere arrakasta handia izaten ari
da. Horien bidez abesti bat edo musika-estilo jakin bat eska
dezakegu. Era guztietako informazioa ere ikus daiteke, eta,
kamera eta pantaila dituzten gailuen bidez, bideodeiak ere egin
daitezke.

4.2.4 Segurtasun- eta bideozaintza-sistemak
Gure
atari
gehienetan
atezain
automatikoko
zerbitzua daukagu, nor sartzen den kontrolatzeko.
Azken urteetan hobetu egin da horren funtzionalitatea, eta
kamerak ere badituzte; oso baliagarriak nor deitzen ari den
ikusteko. Atariko bideo horiek etxeko sare informatikoarekin
integratzen dira; horrenbestez, telebistan edo mugikorrean
ere ikusi edo entzun ahal dugu nor ari den atea jotzen, eta igarotzen utzi. Merkatuko azken
gailuen teknologiak aukera ematen du horiek gure LAN saretik ere kudeatzeko.
Kamerak eta grabagailuak dituzten bideozaintza-sistemek, hasieran, teknologia analogikoa
erabiltzen zuten, baina azkenaldian merkaturatutakoek IP teknologia ere badute, eta,
horrenbestez, aise integratzen dira gure etxeko LAN sarean. ONVIF (Open Network Video
Interface Forum) erabiltzen dute; 2008an sortutako estandar bat da, eta IPn oinarritutako
segurtasun fisikoko produktuen arteko konexioa lortzeko balio du (bideozaintza-kamerak
eta bideoa kudeatzeko plataformak, adibidez).
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4.2.5 Zer domotika jarriko dut nire etxean?
Etxeko automatizazioa edo domotika jasotzeko ordua dugu orain, jada ezarrita dauzkagun
gainerako sareekin batera lan egin dezan.
Behe Tentsioko Erregelamendu Elektroteknikoak (BTEE), JTO-BT-51 ETXEBIZITZA ETA
ERAIKINETAKO AUTOMATIZAZIO-SISTEMA, ENERGIAREN KUDEAKETA TEKNIKO ETA
SEGURTASUNERAKO INSTALAZIOAK Jarraibide Tekniko Osagarrian, sistema domotikoei
dagokienez, aplikazio-eremua, erabilitako terminologia, instalazioen eskakizunak eta
jarraibide orokor batzuk ezartzen ditu. Aplikatzeko gidak eta UNE-EN 50.090-2-2 arauak
haren edukia garatzen duen dokumentazio osagarria jasotzen dute.

Sistema domotiko batek, funtsean, honako hauek ditu:
•

Sentsoreak: sistemara sartzeko elementuak, zeinek ingurunearen informazioa jasotzen
duten. Adibideak: ke-detektagailua, tenperatura, presentzia edo, besterik gabe, eskuzko
sakagailu edo etengailu bat.

•

Eragingailuak: zirkuituak irekitzen edo ixten dituzten irteera-gailuak (esate baterako,
argiak pizteko, berokuntza abiarazteko edo alarma-sirena entzunarazteko).

•

Nodoak: nolabaiteko adimen programatua eta komunikaziokoa duten elementuak.
Sentsoreak eta/edo eragingailuak konektatuta dauzkate. Sentsoreen irakurtzeko eta
eragingailuen jardunerako pasabide gisa balio dute, dagokion komunikabidearen
bitartez. Duten adimenari esker, nolabaiteko autonomia dute funtzionamenduan.
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•

Kontrolagailu domotikoa: sistema kudeatzen du, eta instalazioaren nodo guztiekin
interkonektatuta dago. Sentsoreen seinaleak jaso, programatu dugun algoritmoaren
bidez prozesatu, eta eragingailuei aginduak bidaltzen dizkie. Adibidez, denok ateratzen
bagara etxetik, «Etxetik atera» aukera programatuta eduki dezakegu, eta, horrela,
mugikorrean dagokion botoi birtuala sakatuz, argi guztiak itzaliko ditugu, pertsianak
jaitsiko ditugu, ikus-entzunezko ekipamenduak itzaliko ditugu eta alarma jarriko dugu,
besteak beste.

Kontrolagailuan erabiltzaile-interfaze gisa balio duen elementua ere egon daiteke, eta
pantaila bat bertan, sistemaren egoera ikusteko eta haren programazioa ere aldatzeko.
Horrez gain, beste sare batzuekin komunikatzeaz arduratzen den komunikazio-pasabidea
ere integra dezake; ohikoena Internet da, kable bidez edo telefono mugikorraren SIM
txartelaren bidez. Instalazioa zenbateraino den trinkoa edo modularra, erabiltzaileinterfazea eta komunikazioak kontuan hartuta, beste edozein zerbitzu edo pasabide bezala,
modulu espezializatu ezberdinak izan daitezke.
Merkatuak askotariko prestazio eta prezioetako soluzioak eskaintzen ditu; teknologia
ezberdinak darabiltzate, baita horien konbinazioak ere. Hala, bada, autonomoak edo
komunikazio malguagokoak, jabedunak edo irekiak izan daitezke. Mundu hau aldakorra da,
eta berritasunak merkaturatzen dituzte etengabe; horregatik, konplexua izaten da sektore
teknologikoaren azken berriez deus ez dakitenentzat.
Gai hau nolabait argitzen saiatuko gara atal honetan. Eskaintza zabala da, eta, batez ere,
honako lau modalitate hauetan oinarritutako teknologiak biltzen ditu:
1. Automata programagarria edo zentralita domotikoa
Kontrol-unitate zentral bakarra dago; sistemaren garuna da hori, eta
sentsoreetarako sarreren eta eragingailuetarako irteeren kopuru
mugatu bat dauka. Elementu guztiak konektatzen dira, eta izar
formako topologia bat osatzen dute. Korronte elektriko zuzena eta
alternoa erabiltzen da, konektatutako elementuaren ezaugarriak zein
diren.
Adibideak: LOGO! ZELIO eta DIALON, automata programagarrietan oinarrituta.
VOX.2, Vivimat, Domaike, ComuniTEC eta Maiordomo, zentralita domotikoetan
oinarrituta.

2. BUS domotikoa
Datu domotikoen kable espezifiko bat erabiltzen du instalazioaren
kontrola egiteko. Kable hori etxebizitzan zehar ezartzen da, geletan
ezarri behar ditugun nodo domotiko guztiak lotuta, eta koadro
domotikoan, zeina koadro elektrikoaren ondoan egon ohi den, eta
haren parte bat ere baden askotan. BUSerako elikatze-iturri espezifiko
bat erabiltzen da.
Adibideak: KNX, Busing, Lonworks
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3. PLC (Power Line Communications) sare elektrikoa
Etxeko sare elektrikoa erabiltzen du bere seinaleak igortzeko.
Adibideak: X-10 (zaharkituta), X2D (gaur egun, protokoloaren haririk gabeko bertsioa
erabiltzen du), INSTEON (haririk gabeko sare erredundantearekin).

Horren beste baliagarritasun interesgarri bat da etxeko WiFiaren
estaldura hedatzeko ere erabil daitekeela, instalazio elektrikoaren
edozein hargunetara konektatutako egokigailu espezifiko batzuen
bitartez.
4. Haririk gabeko sarea
Nodoak uhin elektromagnetikoen bidez komunikatzen dira, eta
gehien erabilitako sistemak eta/edo etxean erabiltzeko gaur egungo
sistemarik egokienak hauek dira: WiFi arras ezaguna, merkatuan
arrakasta handia izaten ari diren Z-Wave eta ZigBee (aurrekoaren
antzekoak), energia-kontsumo txikiko Bluetooh (BLE) eta Thread
deitutakoa, azkena agertzen, eta gutxien ezagutzen dena. Guztiak
sare edo mesh erako egitura baten bidez interkonektatzen dira, WiFia
izan ezik, izar-topologia erabiltzen baitu. Zehatz-mehatz ezagutuko
ditugu orain:

WiFia da haririk gabeko konektibitate nagusia sistema informatikoetan,
eta asko erabiltzen da sistema domotikoetan, baina beste teknologia
egokiago batzuk haren tokia hartzen ari dira. 2.4 eta 5 GHz-eko bandetan
funtzionatzen du, eta datu kopuru handia azkar mugitzen du.
Z-Wave sistema jabeduna jatorriz. Espektroko saturaziorik txikieneko
eremuan lan egiten du 868 MHz-eko maiztasunarekin. Enpresa askok
interoperabilitate handiko produktu ugari eskaintzen dituzte.

ZigBee sistema ireki bat da. Enpresa ugarik honen alde egin dute,
estandarra bere egin ahal baitute, eta horien artean daude Siri, Alexa
eta Google Assistant ahots-laguntzaile ezagunak eskaintzen dituztenak.
BLE Bluetooth Low Energy 2017. urteko estandar berri bat da. Energiakontsumo apala eta kostu txiki samarra lortzeko diseinatu zuten, eta
WiFiaren antzeko komunikazio-irismena du.
THREAD da merkaturatutako azkena. Kontsumo txikiko amaraunsarearen teknologia erabiltzen du. Espezifikoki diseinatuta dago etxeko
gailu guztiak elkarrekin zuzenean konektatzeko, Ipv6 erabiliz, Internetera
konektatzeko pasabiderik gabe.
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Ondorengo taulan haien ezaugarririk garrantzitsuenak daude jasota: merkatuan zer
urtetan agertu den; zer estandarrek definitzen duen; lan-maiztasuna; oztoporik edo
interferentziarik gabeko irismen maximo teorikoa; funtzionamenduko banda-zabalera edo
gehieneko abiadura teorikoa; konektaturiko gailuen arteko topologia erabilia; aldi berean
konekta ditzakegun nodoen gehieneko kopurua; energia-kontsumoa, eta haren erabilera
zaintzen duen erakundea edo aliantza.

HARIRIK GABEKO
SAREA

WiFi

Z-Wave

Zigbee

Bluetooth BLE

Thread

Hasiera-urtea

1997

2003

2003

2010

2015

Standard

IEEE
802.11.1

ITU-T
G.9959

IEEE
802.15.4

IEEE 802.15.1

IEEE
802.15.4

Maiztasuna

2.4 eta 5
GHz

868 MHz

2.4 Ghz

2.4 Ghz

2.4 Ghz

Irismena

100 m

30-100 m

10-100 m

30 m

10-100 m

Abiadura

54 Mbps

40-100 Kb/s

250 Kb/s

1 Mb/s

250 Kb/s

Topologia

Izarra

Amaraunsarea

Amaraunsarea

Amaraunsarea

Amaraunsarea

Nodoak

64

232

65.000

32.000

250

Kontsumoa

Handia

Txikia

Txikia

Txikia

Txikia

Latentzia

Handia

Txikia

Ertaina

Ertaina

Ertaina

Aliantza

WiFi
Alliance

Z-Wave
Alliance

Zigbee
Alliance

Bluetooth SIG

Thread
Group
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Hona hemen nabarmendu beharreko haririk gabeko beste teknologia batzuk:
IM Irrati Maiztasuna (433 eta 868 MHz-era), duela urte askotatik erabiltzen
da, batez ere urrutiko kontroletan eta bestelako sentsoreetan eta/edo
haririk gabeko eragingailuetan. Ez dugu teknologia domotikotzat hartzen,
berez, ez baitzegoen pentsatuta sareko lana egiteko, baina elementu batzuk
aise konektatu eta integratzeko balio du.
Bluetooth tradizionalak, 1994. urtean diseinatuak, gailu mugikor
informatikoak eta ikus-entzunezkoak distantzia laburretan konektatzen
ditu (10 m gehienez) puntutik punturako konexioa erabiliz. BLE eboluzioak
sare domotikora gehitzeko aukera ematen du.
LiFi estandarrak espektro ikusgaia, hau da, argi tradizionala, erabiltzen du
komunikatzeko, eta, ondorioz, WiFia baino 100 aldiz azkarragoa izatera
iristen da. Ez du antenarik behar eta edozein puntutara iristen da, betiere
10 metrora arteko zuzeneko ikuspena badago. Ez du beste ezein sistemarekin
interferitzen, etxebizitzako argi natural eta artifizialaren iturriekin baino ez.
LORA gehiago zabaltzen ari da Gauzen Interneten alorrean. Energiakontsumo txikia du (bateriak 10 urtera arte iraun dezake), irismen ikusgarria
du (15 km-ra bitarte eremu irekietan) eta 868 MHz-ean lan egiten du (ez
du ia interferentziarik izaten, beraz). Oso baliagarria urrutiko lekuetan,
mantentze-lan gutxi behar ditu eta. Desabantailen artean, mugatuta dago
transmititu beharreko informazio-tamainari dagokionez, eta latentzia
handia du.
SigFox. Sare globaleko operadore bat da Gauzen Interneten oinarrituta,
eta 0G sarea sortu zuen 2009an. 868 MHz-eko bandan lan egiten duten
haririk gabeko sareak ezartzen ditu horrek, kontsumo gutxiko gailuak
konektatzeko, hala nola neurgailu elektrikoak, alarma-zentralak eta erloju
adimendunak, zeinek etengabe piztuta egon behar duten eta datu kantitate
txikiak distantzia luzeetara bidali behar dituzten. Neul beste teknologia bat
da, Sigfox teknologiaren antzekoa.

6LoWPAN

6LoWPAN. (IPv6 over Low power Wireless Personal Area Networks). Zenbait
maiztasun-bandatan oinarritutako sareetan IPv6 erabiltzeko aukera ematen
du. Horri esker, gailuak –haririk gabeko sare bateko nodoak, adibidez–,
zuzenean komunikatu ahal dira beste IP gailu batzuekin. Amaraun-sare
sendo, eskalagarri eta autosortzailean lan egiten du.
NFC. Near Field Communication oso irismen txikiko teknologi bat da, 10 cm
gehienez, eta ISM irrati-bandan lan egiten du (industriaren, zientziaren eta
medikuntzaren arloko aplikazioak) 13.56 MHz-eko maiztasunean; gailu
elektronikoen arteko datuak trukatzea ahalbidetzen du. Berezi egokia da
smartphoneetarako, eta hori dena kontakturik gabe.
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4.3 ETXE DIGITALAREN SISTEMA EGOKIENA
HAUTATZEKO IRIZPIDEAK
Jarraian, gure sistema domotikoa hautatzeko orduan aintzat hartu beharreko zenbait
parametro aipatuko ditugu.

4.3.1 Eskalagarritasuna
Abian jarritakoei beste gailu edo azpisistema gehituz gure sistema handitzeko aukera
dagoen neurtzen du. Xedea da beste elementu bat erraz gehitu ahal izatea toki jakin batean,
eta horren ondoriozko sistemak lehen bezala funtzionatzea, haren kudeaketa zaildu gabe;
hau da, guztia zakarretara bota eta instalazio osoa hutsetik berriz programatzen hasi behar
ez izatea. Hiru sistema mota bereizten dira:
4.3.1.1 Sistema zentralizatuak
Instalazioa kontrolatzeko unitate zentral bakarra dago, eta elementu guztiek haren
aginduetara lan egiten dute. Kontrolagailuak onartzen dituen adina nodo gehitzeko aukera
izango dugu, baina aski kopuru mugatua izaten da. Zenbaitetan, sarrerak eta irteerak
gehitzeko moduluak onartzen dira. Halaber, izar erako topologia duenez, haren eragozpena
da kable asko beharko dugula, elementu guztiak unitate zentralera lotu beharra baitago. Ez
da egokia instalazio handietan.
4.3.1.2 Sistema deszentralizatuak
Aurrekoan ez bezala, kontrol-unitate bat baino gehiago dago; horrenbestez, sistema
eskalagarriagoa izango da, eta, kontrol-unitateetako batek huts eginez gero, sistemak
funtzionatzen jarraituko du neurri handi batean. Gainera, sistemaren latentzia gutxitzen da.
4.3.1.3 Sistema banatuak
Kasu honetan ez dago sistema kudeatzeko ekipamendu espezifikorik, baizik eta nodo
bakoitzak adimen propioa du; haien memorian ekipamenduak modu autonomo batez
funtzionatzeko behar den programazioa gordetzen da, eta, jasotzen dituzten seinaleen
arabera, erabakiak beren kabuz hartzeko gauza dira. Era horretan, elementu berriak
gehitu eta programatu ahal ditugu, eta, elementuren batek funtzionatzeari uzten badio,
sistemaren gainerako guztiak behar bezala lanean jarraituko duelako bermea izango dugu.
Elementu guztiei adimena emateak garestitu egiten du instalazioaren prezioa, baina merezi
du, fidagarritasuna handitu egiten baita.
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Bus domotikoaren sistemetan eskalagarritasuna sinplea da, gailu berria busaren edozein
puntutara konektatzea baino ez baitakar, bai T erako konektagailu baten bidez, bai
konektagailu-deribatzaile baten bidez dena delako sentsore/eragingailutik gertuen dagoen
busaren puntuan. Baldin eta elementu berria aurretiaz aurreikusita ez bazegoen, gerta
liteke kokatuta dagoen tokitik bus kablea ez igarotzea; ondorioz, elementua busa dagoen
eremuan jarri beharko dugu, edo, hobeto, busa zabaldu beharko dugu elementu berria
dagoen tokiraino.
Haririk gabeko sistemak handitu ahal dira, betiere elementua sistemaren estalduraeremuaren barruan ezartzen badugu. Horrela egin ezean, haririk gabeko estaldura-eremua
handitu ahal dugu hura hedatzeko hari gabeko zubi baten bidez.
Sistema profesional gehienak nodo domotiko askorekin lan egiteko prestaturik daude, baina
kopurua mugatua da. Teorian, 232 gailu konekta daitezke gehienez Zwave protokoloan,
baina 65.000 gailu ere konektatu ahal izango ditugu ZigBee protokolo multzoarekin.
Hala eta guztiz ere, zenbait faktorek murriztuko dituzte muga horiek, hala nola memoria
erabilgarriak, banda-zabalerak eta estaldura-eremuak. Nolanahi ere, ohiko etxe digital
batean ez gara inola ere iritsiko kopuru horietara.
WiFi sare bati dagokionez, berriz, WiFi routerrak kudeatzen eta mugatzen du aldi berean
helbideratu eta konektatu ahal ditugun gailuen kopurua, eta Gehieneko Bezeroak deitutako
parametro baten bidez konfiguratzen da; 64ko balioa izaten du lehenetsita. Praktikan,
fabrikatzaile gehienek WiFi bidezko routerrera aldi berean gehienez 16 gailu konektatzea
gomendatzen dute; horrek ez du esan nahi, halere, gehiago konektatu ezin ditugunik, baina
horrek konektibitate-arazoak eta errendimendu txikiagoa ekar litzake.
Kontrolagailu espezifikoa duten DiY soluzioei dagokienez, ordea, muga hertsiagoa da
gehienez lan egin ahal izango dugun nodo kopuruan. Datu hori aurretiaz begiratu beharko
dugu soluzio domotikoren bat aukeratu baino lehenago.

4.3.2 Integragarritasuna
Marka, estilo edo joera bati fidel izan ohi gara. Baina, batzuetan, gure hobespenak
gorabehera, beste fabrikatzaile batzuen produktuak aukeratu behar izaten ditugu, hala
eskuragarritasunagatik nola diruagatik. Eta, orduan, desagertu egiten da integrazio hitz
magikoa. Aparatu berria ez da bateragarria gure sistemetakoren batekin, eta, ondorioz,
ezingo du guztiekin batera lan egin. Ildo horretatik, bi sistema mota daude merkatuan:
4.3.2.1 Sistema jabedunak edo itxiak
Enpresa bakar batek garatzen du sistema jabeduna, eta, ondorioz, muturreko mendekotasunmaila dago. Soluzio onak daude, baina enpresak merkatuan denbora luzea daramanean
baino ez dira gomendagarriak (merkatuan jarraituko duela pentsatzen dugunean, alegia),
eta egin beharreko automatizazioa txikia eta/edo mugatua bada. Talde horretakoak dira
normalean automata programagarrien eta zentralita domotikoen bidezko soluzioak.
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Baina zer gertatzen da bestelako teknologiak behar baditugu? Horrelakoetan, pasabide
espezifiko bat erabili behar dugu ezinbestean, protokoloak itzultzeko eta protokolo horien
arteko interpretatzaile-lana egin dezan. Pasabide horiei esker, nahi ditugun eta gure beharrei
erantzuten dieten teknologiekin lan egin ahal izango dugu. Horren adibideak dira DALI
protokolorako pasabideak (argiztapenean asko erabiltzen da), edo Modbus protokolorako
pasabideak (automata programagarriekin komunikatzeko).
Horregatik, ahalik eta teknologia kopururik handienera irekitako instalazio domotiko batek
abantailak baino ez dakartza, osatzen duten pasabide espezifikoetan inbertsio handiagoa
egitea beharrezkoa bada ere.
4.3.2.2 Sistema estandarizatuak
Era honetako sistemetan, teknologia bereko gailuen fabrikatzaile ugari daude. Normalean,
gure sistema domotikoa eratzen dugunean, fabrikatzaile beraren gailuak aukeratu ohi
ditugu, eta ezin hobeto funtzionatzen dute guztiek elkarrekin. Baina zer gertatzen da
teknologia bereko baina fabrikatzaile bat baino gehiagoren gailuak nahasten baditugu?
Burura datorkigun lehen ideia da arazorik gabe funtzionatu beharko luketela. Baina ez
da beti horrela, eta, batzuetan, neurri batean edo guztiz, ez dira bateragarriak. Arazo
hori konpontzeko, teknologia bereko fabrikatzaileen elkarteak edo aliantzak daude;
beren produktuak ziurtatuta edo homologatuta daudela zaintzen dute, erabateko
bateragarritasuna ziurtatzeko, fabrikatzailea zeinahi den. Gainera, hasieran hautatutako
fabrikatzaileak bere produktuak egiteari uzten badio, gure sistemarekin bateragarri diren
beste fabrikatzaile batzuen antzeko produktuak eskuratu ahal izango ditugu.
Haririk gabeko sare lokalei dagokienez, WiFi aliantza dago aspalditik; gailuen arteko
bateragarritasuna bermatzen du, eta jada arras ohituta gaude horretara. Kasu honetan,
orobat, begiratu behar dugu ekipamendu domotikoek 2.4 GHz edo 5 GHz-era funtzionatzen
duten, merkatuan bateragarritasun handiagoa baitago 2.4 GHz-eko bandan lan egiten
duten gailuei dagokienez.
Produktu guztiak beren markarekin erregistratuta eta ziurtatuta egoteaz arduratzen diren
erakundeen adibideak ditugu Z-Wave Alliance, Alianza ZigBee eta KNX elkartea, besteak
beste. Horrez gain, dagokien estandarra edo protokoloa betetzen dutela ere bermatzen
dute, eta guztiz bateragarriak direla ziurtatzen digu horrek. Denboran luzaroago irauteko
aukera izango dute sistema horiek, horrenbestez.
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Egoera batzuetan ez dago bi teknologia bateratzeko pasabide espezifikorik, edo haren
prezioa guztiz neurriz gainekoa da. Gerta liteke, halaber, erabiltzaile-interfazeek elementu
guztiak ez erakustea, edo fabrikatzaileak eskainitakoa ez beste sistema bat nahiago
dugula instalazioa monitorizatzeko eta kontrolatzeko. Arazo horietarako irtenbide bat izan
daiteke kontrolatzeko sistema ireki bat erabiltzea, merkatuan dauden ahalik eta teknologia
gehienekin lan egin ahal izan dezagun hardware- eta software-pasabide egokien bitartez.
Merkatuko zenbait soluziok konpontzen dute eragozpen hori, hala nola OpenHab, Home
Assistant eta Domoticz izenekoek, besteak beste. Integragarritasun handia eskaintzen dute
guztiek, eta instalazioaren erabiltzaile-interfazea kontrolatzeko eta diseinatzeko programa
egiteko lana errazten diete integratzaile domotikoei. Plataforma horiek abian jartzeko,
baina, ezagutza tekniko handia behar da.
X-10 kable-sistemaren bidezko instalazioa edukiz gero, estandar horretan jada fabrikatzen
ez dutenez, Insteon sistemaren pasabide bat erabiltzeko aukera dago: bateragarritasuna
eskaintzeaz gain, sistemaren funtzionalitatea handitu ere egiten du.
Azkenik, modan dago ahots-laguntzaileak integratzea domotikaren munduan; horrelakoetan,
ahots-komandoen bidez, era eraginkor eta eroso batez interakzionatu ahal izango dugu
instalazio domotikoarekin. Merkatuko ahots-laguntzaile ezagun guztiek (Siri, Alexa eta
Google Assistant) ematen dute aukera hori; konfigurazioa gidatua eta nahiko erraza da.

4.3.3 Fidagarritasuna
Parametro horrek emango digu arazo gehien, halakorik ez badago. Horregatik, hori xehexehe aztertu beharko dugu erabili beharreko teknologia bakoitzarekin:
4.3.3.1 Sistema zentralizatuak
Arazo nagusia hauxe da: unitate zentralak dena delakoagatik huts egiten badu, sistema
osoa erori egingo da. Ez da irtenbide egokia instalazio handietan, guztiz fidagarria ez da-eta.

4.3.3.2 BUS domotikoa
Funtzionamendu bateratuan egonkortasun, segurtasun eta efizientzia handiagoa ematen
du, eta ez dago saturazio-arazorik, bere funtzioak ez baititu beste zerbitzu batzuekin
partekatu behar; halaber, kable blindatuak erabiltzen dituenez, interferentziarik ere ez
dago, eta seinale-kalitate onena izango dugu une oro. Ezartzen zailagoa da, ordea, batez
ere kable-bideak aurretiaz instalatuta ez dauzkaten etxeetan.
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Zenbait aukera teknologiko sortu dira denboran zehar, eta iraun dutenen artean KNX
estandarrean oinarritutakoa nabarmentzen da. Etxebizitzak eta eraikinak kontrolatu
eta automatizatzeko garatutako komunikazio-protokolo bat da, 25 urtetik gorako
esperientziarekin; era guztietako proiektu domotiko edo immotikorako erreferente sendoa
da, hasi etxeko instalazio txikietatik edo bizitegi-eraikinetatik eta instalazio tertziario
handietaraino (hotelak, bulegoak, aireportuak, ospitaleak, merkataritza-guneak, kirolzentroak, museoak...).

4.3.3.3

PLC

Kable bidezko beste soluzio bat da hau. Etxebizitzako instalazio elektrikoa partekatzen du,
baina, instalazio aldetik abantaila handiak baditu ere, praktikan ez da oso sistema egonkorra
edo fidagarria gaur egun kontrol domotikoko sistema handietarako, eta, arazoak eragozteko
ezartzen diren iragazkiak gorabehera, ez da oso egokia, hutsegiteak edo positibo faltsuak
maiz gertatzen baitira. Printzipioz, adituek sistema hau ez erabiltzea gomendatzen dute,
non eta bestelako sistemarik aplikatu edo ezarri ezin bada.

4.3.3.4 Haririk gabekoa
Arrakastarik handien izaten ari den soluzioa da; izan ere, ezartzen errazena da, ez delako
obrarik egin behar gailuak interkonektatzeko, eta askoz merkeagoa ere bai. Halere,
interferentziak ohikoak dira, eta nabarmen gutxitzen da fidagarritasuna. Halaber, ez du
kable bidezkoak bezain azkar erantzuten, eta nolabaiteko atzerapena ere badauka agindua
ematen denetik gauzatzen den arte (latentzia esaten zaio horri), baina instalazio txikietan
ez da ia nabaritzen.
ZigBee protokoloak beste sare mota batzuen (WiFi eta Bluetooth, adibidez) maiztasun bera
erabiltzen du, baina horrek ez dio eragiten bere funtzionamenduari, transmisio-tasa txikia
duelako eta protokoloaren berezko ezaugarriak direla eta.
433 MHz-eko irrati-teknologiak emaitza hobea lortzen du transmisio-potentzia berarekin,
baina 868 MHz-ekoa baino saturatuago dago, azken maiztasun horretan lan egiten duten
gailuak gutxiago dira eta.
Bluetooth tradizionalak 2.4 GHz-eko WiFiarekin interferitu ahal du.
Adibidez, etxean WiFia erabiltzen dugunean, zenbait faktorek eragiten diote
funtzionamenduan, honako funtsezko alderdi hauetan zehazki: konexiorik eza eta/edo
banda-zabala edo komunikazio-abiadura murriztea. Arazoak baliteke kanpotik zein gure
etxetik bertatik etortzea:
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4.3.3.4.1 Kanpoko interferentziak
Ez gara teknologia hori dugun bakarrak, eta gure bizilagun gehienek ere erabiltzen dute.
Hala, bada, ohikoa da gure etxean bertan haririk gabeko seinale asko edukitzea, eta, horiek
AP (Access Point) ezberdinetatik datozen arren, bakoitza bere SSIDarekin (Service Set
Identifier) –gure WiFiari eman diogun zerbitzu-identifikatzailea, alegia–, oso litekeena da
maiztasun berean lan egitea, eta, ondorioz, interferentziak gertatzea.
Arazo hori konpontzeko, gure mugikorrean doako aplikazio bat jarri ahal dugu, eta, horri
esker, aise ikusiko dugu gure sarea eta bizilagunena WiFiaren zer maiztasun-kanaletan
ari diren lanean. Hala, gure WiFiaren kanala aldatu ahal izango dugu, eta gainerakoek
erabilitako bera izan ez dadin egokitu. 2.4 GHz-en 13 kanal daude, 2412 MHz-etik 2472 MHzera, 22 MHz-ekoa bakoitza. Irudian ikus dezakegunez, kanal bat hurrengoari gainjartzen
zaio, eta 3 kanal ere hauta daitezke aldi berean interferentziarik gabe: 1, 6 eta 11 kanalak.
5 GHz-eko bandari dagokionez, abantaila da gainjarrita ez dauden 25 kanal ere hautatu
ahal ditugula, eta, beraz, egokitzeko aukera gehiago izango ditugula.

4.3.3.4.2 Barneko interferentziak
Ez gure Internet operadoreak eman digun WiFi routerra, ezta gure WiFi nodo domotikoak
ere, ez dira guztiz immuneak, eta interferentzia irrati-elektrikoak izan ditzakete etxean
ditugun aparatuen ondorioz.
Horregatik, honako arazo-iturri hauetatik ahalik eta gehien aldendu beharko ditugu:
mikrouhin-labea, bluetooth bozgorailuak, haririk gabeko DECT telefonia, etab. Kontuan
hartu behar dugu bluetooth bidezko gailuen konexioak 2.4 GHz-eko lan-maiztasun bera
duela.
Gainera, sare domotikoan ditugun gailuen kopurua ere hartu behar dugu kontuan, eta,
haririk gabeko nodo asko baditugu, kongestio-arazoak egongo dira, eta baliteke horiek
atzerapenak edo aldi bateko etenaldiak eragitea zerbitzuan.
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4.3.3.4.3 Distantzia mugatua
Seinalearen irismena, interferentziarik gabe eta eremu zabalean, zenbatekoa den ere beste
alderdi garrantzitsu bat da. Gailu bakoitzak potentzia zehatz batekin igortzen eta jasotzen
du seinalea, eta horren araberakoa izango da haren irismena. AP batek, normalean,
gehienez 100 metrora eskaintzen du konektibitate on samarra. Hala ere, kontuan hartu
behar da balitekeela seinaleak etxean zenbait oztopo gainditu behar izatea, batez ere
zeharkatu beharreko hormak, murruak, landareak, altzariak eta beste. Etxe txikietan ez
da horrenbeste nabaritzen, baina etxebizitza luzeetan edo zenbait solairutako etxeetan
kontuan hartu beharrekoa da. Gaur egun, oso erraza da haririk gabeko seinalearen kalitatea
neurtzea aurretik aipatutako aplikazio mugikorraren bidez. Etxeko gela guztietara joan, eta
neurtutako WiFiaren estalduraren mapa bat egin dezakegu. Era horretan, APa estaldura
etxe osora iristeko moduan jarri ahal izango dugu, edo zubi bat gehitu estaldura-eremua
erabatekoa izan dadin.

4.3.3.4.4 Zer da hobe WiFirako, 2.4 GHz edo 5 GHz?
Estaldura ona eta gailu domotiko gehienekin bateragarritasuna edukitzea nahi badugu,
2.4 GHz-eko sarea aukeratu behar dugu. Nolanahi ere, abiadura handiak eta eremu txikietan
interferentzia gutxiago dituen konexioa nahi baditugu, 5 GHz-eko sarera konektatu beharra
dugu. Beste aukera bat da biak erabiltzea eta gehien interesatzen zaizkigun zerbitzuetara
egokitzea; hala, domotika jarriko dugu 2.4 GHz-eko sarean, eta bideo-streaminga, berriz,
5 GHz-eko sarean.
WiFiaren azken estandarra 6. bertsioa edo 802.11 ax WiFi deritzona da. Gauzen Internetekin
lan egiteko hobetuta dago; izan ere, aldi berean konektatutako gailuen kopurua handitzen
du, kontsumo txikiagoa du, latentzia % 75eraino ere jaisten du sare saturatuetan, eta
interferentziak gutxitzen ditu; 10 Gb/s arteko gehieneko transferentzia-abiadura ere eskain
dezake.

4.3.3.4.5 Zigbee vs Z-Wave
Gailu gutxi dauden etxe bateko instalazioan aski izan liteke WiFia edo Bluetooth komunikazioteknologiak erabiltzea. Baina asmoa bada etxebizitza oso bat, bloke bat edo bulego bat
domotizatzea, ZigBee eta Z-Wave soluzioak egokiagoak dira, eta horiek dira merkatuan
nagusitzen ari direnak. Energia gutxiago kontsumitzen dute, eta sare efizienteagoa sortzen.
Haien ezaugarri nagusiak alderatuko ditugu:
Amaraun-sarea edo mesh sarea
Biek amaraun-sarearen sistema erabiltzen dute.
Hau da, gailu guztiak elkarri konektatuta daude, eta
hedagailu gisa funtziona dezakete, beraz; horrek
estaldura-erradioa handitzen du eta haien arteko
komunikazioa hobetzen, sarbide-puntu zentralizatu
bakar baten zuzeneko mendekotasuna eduki
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beharrik gabe. Hori horrela, WiFiaren izar erako ohiko egitura amaraun-sare bihurtzen da,
eta estaldura-eremu handiagoa hartzen du. Azpiegitura horren eragozpen bat da, neurri
handikoa bada, balitekeela latentzia-arazoak egotea, seinaleak nodo asko zeharkatu behar
baititu helmugaraino iritsi arte, edo baita kongestio-arazoak ere, nodo estrategikoren batek
itogune bat osa bailezake bertatik komunikazio asko igaroz gero.
Dena den, ZigBee protokoloan ez dago mugarik jauzi kopuruari dagokionez, eta 65.000 gailu
onartzen dira guztira, 10 eta 20 metro arteko irismen txikiarekin, eta Z-Wave protokoloan,
berriz, lau konexiotara mugatuta dago, gehienez 232 nodorekin, baina haien arteko
100 metrora arteko irismenarekin. Hala, gailuen arteko distantzia laburra bada eta unitate
kopuru oso handia erabili behar badugu, ZigBee izango da aukerarik onena. Gailuak bata
bestetik urruti egon behar badira, berriz, hobe da Z-Wave protokoloaren alde egitea.
Hala ere, biek ala biek kontzentragailua, zubia edo hub deritzon gailu espezifikoa behar dute
sistema routerraren bitartez Internetera konektatzeko eta seinale hori sistemaren gailu
guztien artean banatzeko. Thread teknologia garatu berriak ez du etxeko kontzentragailu
hori behar, sare adimenduna bera baita, eta bere burura egokitzen da.

Lan-maiztasuna eta transferentzia-tasa
Nahiz eta ZigBeek 2.4 GHz-ean lan egiten duen, baliteke 2.4 GHz-eko WiFiarekin ez
interferitzea, 5 MHz-en bereizitako16 MHz-eko kanal gehiago dituelako, baina ez da
guztiz immunea. Horrez gain, ZigBee gailuen arteko interferentziak hobetuta daude bere
protokoloan WiFiarekin alderatuta. Horri dagokionez, Zwavek nabarmen gainditzen du,
Europan 868 MHz-eko maiztasunean aritzen baita, eta, horren ondorioz, WiFi eta Bluetooth
sareekiko interferentziak saihesten ditu.
Datuak transferitzeko abiadurari dagokionez, ZigBee azkarragoa da (40-250 Kb/s-ra iristen
da) Z-Waveren aldean (9,6-100 Kb/s), baina hori ez da garrantzitsua.

Estandar irekia/itxia
ZigBee protokolo irekia da hasieratik, eta edozein enpresak beretzat hartu eta egoki alda
dezake; Z-Wave, aldiz, pribatua edo itxia da, baina estandarraren zati bat ireki egin dute.
Z-Wave garatzen duten enpresek estandarrari zehatz-mehatz jarraitzen dioten produktuak
sortzen dituzte, eta, beraz, haien interoperabilitatea ziurtatuta dago, baina kostu
handixeagoan, royaltyak ordaindu behar baitira hura erabiltzeko. Baina hori pisuzko arrazoi
bat da sistema bat hautatzeko orduan: fabrikatzailea, marka, produktua, fabrikazio-urtea
edo firmwarearen bertsioa edozein dela, elkarrekin komunikatuko dira Z-Wave produktu
guztiak. ZigBee doakoa da, eta gehiago zabaldu da horregatik. Enpresa askok erabiltzen
dute, baina estandar puruari aldaketak egin badizkiote, baliteke % 100 bateragarriak izateari
uztea. Arrisku onargarri bat da, baina komeni da bateragarritasuna ongi ziurtatzea beste
fabrikatzaile baten produktua erosi aurretik.
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Gaur egun, ZigBeek 2.700 gailutik gora eskaintzen ditu ZigBee Allianceko 400 kideren
baino gehiagoren eskutik, eta Z-Wave erabiltzen duten 700 fabrikatzailek baino gehiagok
egindako 3.300 gailu daude eskura. ZigBee ezagunagoa da, estandar honen alde egin
baitute domotikaren arloko fabrikatzaile garrantzitsuek.

Zigbee Alliance

Z-Wave Alliance

Fabrikatzaile batzuek bi protokoloetan bateragarri diren kontzentragailu domotikoak
merkaturatzen dituzte, eta, horrela, bi teknologien abantaila guztiez baliatu ahal gara.
Halaber, beste teknologia batzuetarako pasabideak ere badituzte (KNX, RF 433 MHz...), eta
horrek laguntzen du gure gailu guztiak etxean integratzen.

4.3.4 Beste parametro batzuk
4.3.4.1 Elikadura-sistemak eta energia-kontsumoa
Gailu domotiko gehienak etxeko 230 W-eko sare elektrikotik elikatzen dira, dela zuzenean
entxufatuz, dela korronte zuzeneko elikatze-iturri baten bitartez. Gure etxeetan hornidura
elektrikoaren zerbitzu ona dago, eta sare elektrikoa gela guztietan banatuta dago; beraz,
fidagarria da sistemak etenik gabe operatibo egon daitezen. Gainera, kontsumo elektrikoa
optimizatuta dago, eta urteko gastu elektrikoa pixka bat handitzea badakar ere, dakarzkigun
onurek erabat justifikatzen dute hori.
Era berean, haririk gabeko gailu askok –sentsoreek, adibidez– pila eta/edo bateria
kargagarrien bidez elikatzen dira, eta, horri esker, etxeko edozein tokitan jarri ahal dira,
sare elektrikora lotu gabe. Horren abantaila agerikoa da; halere, aldian behin pilak aldatu
edo bateriak birkargatu behar ditugu, eta mantentze-lan gehigarria dakar horrek. Baina,
merkatuko azken komunikazio-protokoloekin, haien kontsumoa oso optimizatuta dago, eta
jarduera normaleko bi urtera arteko bizitza bermatuta dago. Azken hori ez da gertatzen
WiFi teknologia erabiltzen badugu, ez baitago optimizatuta xede horretarako.
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4.3.4.2 Segurtasuna
Segurtasun-neurri egokiak hartzen ez baditugu, konektatutako edozein gailu erabil dezakete
zibergaizkileek, sartzeko ate modura, eta gerta liteke, adibidez, erabiltzailearen agenda
hozkailuaren bitartez eskuratzea.
Kable bidezko sareak dira seguruenak, horietarako sarbide fisikoa behar baita zuzenean
manipulatzeko.
Haririk gabeko sareak, aldiz, irisgarriak dira beti haien estaldura-eremuan egonez gero, eta
gure bizilagunik onena ere baliteke hacker bat izatea. Horregatik, gure mezuak enkriptatu
behar ditugu, enkriptatze-algoritmo egokiena aukeratuta. Z-Wave eta ZigBee sareek,
adibidez, 128ko AES (Advanced Encryption Standard) kodetze seguruko enkriptatzeteknologia bera erabiltzen dute. WiFi sarea gure erara aukera dezakegu, hau da, arrisku
handikoak izanik gomendagarriak ez diren protokolo zaharkituak hauta ditzakegu –WEP
(Wired Equivalent Privacy), adibidez–, gomendagarriak ere ez diren arrisku ertaineko
protokoloak hauta ditzakegu–WPA (Wi-Fi Protected Access) - PSK (pre-shared key) TPIK
(Temporal Key Integrity Protocol) zifratze-sistemarekin, adibidez–, edota AES zifratzesistemarekiko WPA2-PSK protokolo seguru eta gomendatua hauta dezakegu. Gure WiFi edo
AP routerrean konfiguratu behar ditugun sigla batzuk dira, lasai lo egingo badugu.
Hala ere, batzuk zein besteak Internetera sartzeko pasabidera konektaturik daude; hori
dela eta, gure routerra suebaki batez egoki babestu beharko dugu hackerren erasoetatik
babesteko, sistemen ahuleziez baliatuta gure ekipamenduetan etengabe sartzeko
ahaleginean ari baitira, etxe digitaleko gure gailuetako edozeinetara sartu nahian.
Haririk gabekoak erabiliz gero, erradiazio elektromagnetikoak pertsonengan duen
efektuarekin zerikusia du segurtasunari dagokion beste alderdi batek. Maiztasun eta
potentzia handiko erradiazio-iturrien eraginpean luze egoteak (horixe bera gertatzen da
telefono mugikor eta mikrouhin-labeekin) ondorio kaltegarriak izan ditzake pertsonen
osasunean. Hala ere, merkaturatutako gailu guztiek ageriko segurtasuna dute horri
dagokionez, haien emisio-potentzia aski txikia delako eta ezarritako segurtasun-protokolo
guztiak betetzen dituztelako.

4.3.4.3 Eguneratzea eta laguntza
Sistema guztiak, baita etxe digitala ere, eguneratzeko modukoak izan behar dira,
fabrikatzaileak eskura jartzen duen azken firmwarea (gailuaren berezko softwarea) ezarri
ahal izan dezagun sistemako elementu guztietan. Horri esker, bi alderdi hauetan irabazian
aterako gara:
- Funtzionalitate hobetuak edukiko ditugu ekipamenduetan.
- Gure sistema eguneratuta edukiko dugu azken segurtasun-adabakiekin.
Eguneratzeko era eroso bat da OTA (Over The Air) erabiltzea, hau da, haririk gabeko
komunikazioa bera baliatuz, kablerik edo tresna espezifikorik konektatu beharrik gabe.
Sistemak ohartarazten digu eguneratzen bat dagoela, eta, horri oniritzia emanda,
automatikoki instalatuko da. Geroz eta errazagoa da eguneratuta egotea.
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Sistemaren konfigurazioan eta funtzionamenduan dauden arazoei erantzuteko laguntza
eskaintzea ere oso baliagarria da, orobat. Horretarako, instalazioa hirugarren batek egiten
badu, egoera hori konpontzen duen mantentze-lanak ere eskaintzen dizkigula ziurtatu
beharko dugu. Horrela ez bada, guk geuk konpondu beharko dugu, eta, horretarako,
komeni da zerbitzu hori –web bidez, normalean– ematen duten fabrikatzaileak erabiltzea.

4.3.4.4 Zer dago iristear?
2019. urteko amaieran, teknologiaren arloko enpresa handiek bat egin zuten ZigBee
Alliancerekin CHIP (IP gainean Konektatutako Etxea) proiektua sortzeko. Ekimen hori sortu
zen, batetik, fabrikatzaileei garapena errazteko, eta, bestetik, kontsumitzaileei begira, etxe
adimendunaren munduan gailuen bateragarritasuna handitzeko.
CHIP proiektua uste honetan oinarritzen da: etxeko gailu adimendunak seguruak, fidagarriak
eta erabiltzen errazak izan behar dira. Plana da erraztea markek eta fabrikatzaileek
merkatuan gehien erabiltzen diren ahots-laguntzaile guztiekin (Alexa, Siri eta Google
Assistant) bateragarriak diren gailuak sor ditzaten.
Project CHIP programa gauzatzeko sustatu duten teknologia nagusietako bat Thread da.
Estandar berri hori 2021. urte honetan bertan merkaturatzea espero da.
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4.4 ONDORIOAK
Kontsumoko elektronika diseinatu eta ekoizteko gero eta prezio hobeei esker, gero eta sistema
domotikoen eskaintza handiagoa dugu gaur egun, hainbat fabrikatzaileren eskutik; izan ere,
hedatzen ari den negozio horren alde egin dute, urte askoan geldirik egon ondoren. Horren
ondorioz, bizkor ari da ernatzen domotikaren negozioa. Gainera, merkatuko gailu tradizional
gehienak (TBak, tabletak, ahots-laguntzaileak...) jada erabat prestaturik daude beste sare
batzuekin integratzeko, baita sare domotikoarekin ere.
Ez dago etxe digitalerako teknologia ideal bat; horregatik, gure behar gehienei erantzuten dien
teknologia zehatz bat aukeratu beharko dugu, edo teknologia bat baino gehiago bateratuko
ditugu, bateragarriak badira betiere.
Kontuan hartu behar dugu gai konplexua dela termino teknikoetara eta sektore teknologikoko
etengabe berrikuntzetara ohituta ez dauden pertsonentzat.
Hala, guztiz aurkakoak diren bi aukera hauetako bat har dezakegu:
1. Ez badugu argi, profesional bat kontratatu, instalazioa diseina, egin eta manten dezan.
Pertsona horrek esango digu zein diren teknologiarik onenak guk azaldutako beharrei modu
fidagarri batez erantzuteko, laguntza emango digu eta haren funtzionamendua bermatuko du.
Pertsona horri integratzaile domotiko ere esaten zaio, automatizatzeko instalazio berria egiteaz
gain, etxebizitzan dauden gainerako sareekin integratzeaz ere arduratzen baita. Irtenbide
horrek zenbait mila euro batzuk balio ditu, zenbat gailu eta zer teknologia erabiltzen dugun,
kable bidezko KNX ( 6.000 €), edo haririk gabeko Zwave protokoloa (3.000 €) edo baita hibridoa
ere, biak nahasita.
2. Prestazio mugatuak dituen kit bat hautatu. Hala, konfigurazioa eta instalazioa erraz-errazak
izango dira, eta guk geuk egin ahalko dugu. DiY (Do It Yourself) mundua da, zuk zeuk egin, alegia.
Filosofia hori interes handia pizten ari da etxe digitaleko instalazioen zaleen artean. Aukera hori
hartuta, nabarmen murrizten da aurrekontua, eta ehunka euro batzuk aski izango dira; haririk
gabeko teknologia erabiltzen du, baina gutxiago ere izaten dira elementuak eta/edo zerbitzuak.
Haririk gabeko teknologia zehatz baten alde (WiFi, Zigbee edo Z-Wave) egiten duten sistema
domotikoen fabrikatzaileen eskaintzetara biltzen ari dira brikolaje-kateak, etxeko altzarien
saltzaileak, elikagai-banatzaileak eta kontsumoko elektronikako enpresak, besteak beste; hala
bada, oinarrizko kit praktikoak eskaintzen dizkigute etxean ezartzeko. Zigbee erabiltzen dute
batez ere, fidagarria eta merkeagoa baita.
Dena dela, argi dago etxe digitala gure etxeko atetik sartzen ari dela gu ia ohartu gabe, eta,
horregatik, prest egon beharko gara, behar bezala heltzeko, eta, gainera, hori zenbat eta
lehenago egin, orduan eta lehenago gozatuko dugu hartaz eta prest egongo gara hortik aurrera
gure bizitzetan mundu digitala arazorik gabe erabiltzeko, bai eta zahartzen garenean ere.
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Erabilgarritasuna honela definitu ahal dugu: produktu bat, erabilera-testuinguru zehatz
batean, zenbat erabiltzailek zer neurritan erabili ahal duten, helburu espezifikoak lortzeko
eraginkortasun, efizientzia eta satisfazioz. Hau da, fokua erabiltzaileetan jartzea. Ildo horretan
sortu da adinekoek etxe digitaleko teknologiaren inguruan zer behar, sentimendu eta jarrera
dituzten ezagutzeko ideia; eta, ondoren, behar diren baliabideak ezartzeko proposatzea
teknologia hori haien etxeetara gehitu ahal izateko, betiere haien autonomia, erosotasuna,
segurtasuna eta ongizatea handitze aldera.
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Aztertutako produktu eta zerbitzu guztiak pertsonen oinarrizko beharren bederatzi
multzoetan banatu dira, eta taldeetan sailkatu. Jarraian, lau kontzeptu erabili ditugu, haien
egokitasuna erabakitzeko baliagarri izango zaizkigunak, hau da, neurrizko prezioa duen,
integragarritasuna, instalatzeko erraztasuna eta erabilgarritasuna.
Ondoren, kategoria bakoitzean, produktu edo zerbitzu bat okerragoa edo hobea den
balioesteko, izar bat eta lau bitartean esleitu diogu (lau izar da kalifikaziorik onena),
ondorengo tauletan ageri den bezala. Hala, oro har, zenbat eta izar gehiago eduki, orduan
eta hobea da produktua.
Gure azterketan ez dugu jaso zer elikatze-sistema erabili den (bateria bidez edo sare
elektrikora konektatuta), ezta hari bidezko edo haririk gabeko komunikaziorik duten ere,
normalean sare elektrikorako konexioa erabiltzen duten kasuetan izan ezik, bi sistemak
darabiltzaten produktuen eskaintza orokortuta baitago.

LEGENDA
Merkea

>500 €

200-500 €

50-200 €

<50 €

Integragarria

Autonomoa

Fabrikatzailearen
appa

Pasabide
espezifikoa

Bai

Instalatzen erraza

Profesionala

Aurreratua

Oinarrizkoa

p&p (plug &
play)

Erabilgarritasuna

Noizbehinka/
Konplexua

Ertaina

Handia

Maiz/Erraza

MERKEA
Produktuek eta zerbitzuek izan ohi dituzten lau prezio-tarteak adierazi ditugu. Produktuedo zerbitzu-unitate bati dagokio. Profesional bat kontratatu behar bada, haren ordainsaria
gehitu beharko da.

INTEGRAGARRIA
Etxean ditugun sistema domotiko eta informatikoekin integratzeko aukera dago. Merkatuko
aukerarik ohikoenak jaso dira, eta baliteke fabrikatzaileren batek adierazitakoa baino
integragarritasun handiagoa eskaintzea.
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Autonomoa

Modu autonomoan funtzionatzen du, eta ez dago
prestaturik beste gailu batzuekin komunikatzeko.
Adibidez, ez dago arazorik ke-detektagailu autonomo bat
gure sukaldean erabiltzeko, tokian-tokian detektatzen
eta ohartarazten baitu alarma egonez gero, baina ezin
da integratu sistema domotiko edo informatikoarekin.

Fabrikatzailearen
app-a

Kostu gehigarririk gabe, mugikorretan, tabletan,
eramangarrian, smartTVn eta halakoetan aplikazio
espezifiko bat instalatzeko aukera ematen du,
produktua kudeatzeko eta haren informazioa urrunetik
eskuratzeko.

Fabrikatzaileak ekipamendu bat eskuratzeko aukera
Pasabide espezifikoa ematen du bere produktua gure sistema domotikora
konektatzeko.

Integragarria

Bi aukera

Merkatuan dauden plataforma domotiko eta ahotslaguntzaile gehienekin komunikatzea ahalbidetzen du.
Berriz helduta ke-detektagailuaren aurreko adibideari,
fabrikatzaile batek sistema domotikoekin protokolo
jakin baten bidez erabiltzeko prest eskain dezake kedetektagailu hori. Produktu horiek integragarriak ez
direnak baino garestiagoak izaten dira normalean.
Merkatuan bi aukerak daude.

INSTALATZEN ERRAZA
Produktua etxean konfiguratzen eta abian jartzen zer zailtasun dagoen adierazten du.

Profesionala Arlo horretako profesional batek egin behar du instalazioa.
Aurreratua

Arloan ezagutza handiak dituen pertsona bat behar da.

Oinarrizkoa

Arlo horretako oinarrizko ezagutzak bakarrik.

Plug & play

Gailua, zeregin konplexuak egin beharrik gabe, entxufatu, eta
abian jartzen da.
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ERABILGARRITASUNA
Aurrerapen teknologikoak direla eta, merkatuak funtzionalitate asko dituzten produktuak
eta sistemak eskaintzen ditu, baina erabiltzen zailagoak ere badira horiek. Fabrikatzaileak
oso gogoan izan behar du hori, eta, ondorioz, erraz erabiltzeko moduko erabiltzaile-interfaze
bat jarri behar du produktuan, adinekoak kontuan hartuta batez ere.
Erabilgarritasunak esango du gailu edo zerbitzu hori eguneroko bizitzan baliagarria eta
erabiltzen erraza den. Gailu bat erabiltzen zaila bada, baliagarria izanik ere, noizean behin
baino ez da erabiltzen oro har. Aitzitik, erraza bada, maiz erabiliko dugu.
Noizbehinka/
Konplexua

Oso noizean behin erabiltzen da eta/edo erabiltzen zaila
da.

Ertaina

Gutxi erabiltzen da eta/edo erabiltzen zail samarra da.

Handia

Maiz erabiltzen da eta/edo erraza da.

Maiz/Erraza

Egunero eta/edo oso erraz erabiltzen da.

Erabilgarritasuna honela definitu ahal dugu: produktu bat, erabilera-testuinguru zehatz
batean, zenbat erabiltzailek zer neurritan erabili ahal duten, helburu espezifikoak lortzeko
eraginkortasun, efizientzia eta satisfazioz. Hau da, fokua erabiltzaileetan jartzea. Ildo
horretan sortu da adinekoek etxe digitaleko teknologiaren inguruan zer behar, sentimendu
eta jarrera dituzten ezagutzeko ideia; eta, ondoren, behar diren baliabideak ezartzeko
proposatzea teknologia hori haien etxeetara gehitu ahal izateko, betiere haien autonomia,
erosotasuna, segurtasuna eta ongizatea handitze aldera.
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ETXE DIGITALEKO OINARRIZKO
BEHARRETARAKO SOLUZIOEN TAULA

1
IRAUPENA
1.1 ELIKADURA OREKATUA
1.2 ARROPA ETA NORBERE GARBITASUNA
1.3 ATSEDENA ETA DENBORA-ANTOLAKETA
1.4 GARBIKETA ETA ESPAZIO-ANTOLAKETA
1.5 INGURUNEA ETA INGURUMENA
1.6 OSASUN FISIKOA ETA MENTALA
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1. IRAUPENA
1.1 ELIKADURA OREKATUA
SUKALDEKO ROBOTA

ERREZETA-LIBURU DIGITALA

Recetas

Merkea

Janaria prestatzeko lagungarria.
Errezeta-zerrenda bat dauka, eta
eguneratu ahal da. Asteko menuak
hautatu, eta mugikorrera bidaltzen du
erosi beharrekoen zerrenda. Egostetenperatura kontrolatzen du, jana
itsatsi edo erre ez dadin.

Mugikor edo tabletarako aplikazioa;
menu osasungarri eta orekatuak
iradokitzen ditu, norberaren
beharretara egokituta

Integragarria

Instalatzen erraza

Merkea

Erabilgarritasuna

ONLINEKO EROSKETAK

Integragarria

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna

ELIKADURA-INFORMAZIOARI BURUZKO APP-A
08.00

ALIMENTO

REFRESCO

Produktuaren barra-kodea irakurrita,
haren nutrizio-informazioa erakusten
du. Produkturik osasungarrienak
hautatzeko gida gisa balio du

Supermerkatuko asteko eskaera
COMPRAR

Merkea

Integragarria

Instalatzen erraza

Merkea

Erabilgarritasuna

CATERING PERTSONALIZATUA

Integragarria

Elikagaien manipulazioan laguntzen
dute

Menua egunero aukeratzeko aukera

Integragarria

Instalatzen erraza

Merkea

Erabilgarritasuna

Integragarria

Instalatzen erraza

LLENAR

Merkea

Integragarria

Merkea

Erabilgarritasuna

MASKOTENTZAKO ELIKAGAILU AUTOMATIKOA

08.00

Integragarria

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna

MASKOTENTZAKO EDONTZI AUTOMATIKOA

Maskoten elikatze automatizatua:
elikagaia dosifikatu eta noiz eman
programatzen du.
Musikarekin eta/edo ahots-mezuekin
ohartarazten du; kontrol-app-a eta bi
noranzkoko bideoa eta audioa ditu.
Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna

Likidoen maila soinu eta bibrazio bidez
adierazteko gailua, ertzetik doitu ahal
da. Likido bero edo hotz bat ontzi
batean isurtzean, ez dugu jada erpurua
zertan erabili neurtzeko. Pilak behar
ditu.

Pantaila
digital
handia,
ahotsa
erreproduzitzeko sistemarekin, osagai
guztien pisu zehatza jakiteko

Integragarria

Instalatzen erraza

LIKIDOEN NEURGAILUA, ANIZTASUN FUNTZIONAL BISUALA
DUTENENTZAT

SUKALDEKO BASKULA HIZTUNA

Merkea

Erabilgarritasuna

MAHAI-TRESNA ETA BAXERA EGOKITUAK

Menu diario

Merkea

Instalatzen erraza

Ur freskoa etengabe ematen du.
Edukiera handia du, zarata gutxi egiten
du eta mantentze-lan gutxi behar du.
Iragazkiak ditu.

Merkea

Erabilgarritasuna
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Integragarria

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna
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1. IRAUPENA
1.1 ARROPA
1.2
ELIKADURA
ETAOREKATUA
NORBERE GARBITASUNA
DUTXA TERMOSTATIKOA

TXORROTA ADIMENDUNAK

Tenperatura doitu ahal da,
ez erretzeko

Merkea

Integragarria

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna

XABOI-BANAGAILUAK

Ur-hornidura sentsore bidez ematen
dute, eta ur-kontsumoa aurrezten da

Merkea
Merkea

Integragarria
Integragarria

Integragarria
Integragarria

Instalatzen
Instalatzen erraza
erraza

Erabilgarritasuna
Erabilgarritasuna

ERREALITATE AREAGOTUA

Armairuak arropa aireztatzen, arazten
eta lisatzen du

Merkea
Merkea

Integragarria
Integragarria

Integragarria
Integragarria

Instalatzen
erraza Erabilgarritasuna
Erabilgarritasuna
Instalatzen
erraza

Merkea
Merkea

Gorputza pare bat minutuan lehortzen
du. Automatikoki jartzen da martxan.
Adin guztietakoentzat. Kontsumo apala
eta bakteriorik eta usain txarrik gabe

Integragarria
Integragarria

Erabilgarritasuna
Erabilgarritasuna

Kolore berdeko sailkatzaileen multzoa,
bost tonalitaterekin, galtzerdiak
antolatzen eta bikoteka jartzen
errazteko.

GORPUTZ-LEHORGAILUA

Merkea

Instalatzenerraza
erraza
Instalatzen

GALTZERDI-SAILKAGAILUA
Aukera ematen du arropak,
betaurrekoek, makillajeak et abarrek
ongi ematen diguten modu birtualean
ikusteko, eta, horri esker, zer
arroparekin jantzi edo zer erosi erabaki
ahal dugu.

Merkea
Merkea

Erabilgarritasuna
Erabilgarritasuna

ARMAIRU ADIMENDUNA

Ukitu gabe dosi egokia ematen dute

Merkea

Instalatzenerraza
erraza
Instalatzen

Instalatzen
Instalatzen erraza
erraza

Erabilgarritasuna
Erabilgarritasuna
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Integragarria
Integragarria

Instalatzenerraza
erraza
Instalatzen

Erabilgarritasuna
Erabilgarritasuna
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1. IRAUPENA
1.3 ATSEDENA ETA DENBORA-ANTOLAKETA
OHE ADIMENDUNA

KOLTXOI EGOKIGARRIA

Egokigarritasun progresiboa: pisua koltxoi
osoan banatzen da. Behar den aringarria
eta euskarria ematen du lo egin bitartean
bizkarrezurraren jarrera zuzentzeko.
Transpiragarria.

Artikulatua, motorduna eta zenbait
jarreratara egokitu daiteke

Merkea

Integragarria

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna

KOLTXOI ADIMENDUN PERTSONALIZAGARRIA

Merkea

Integragarria

Integragarria

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna

EGUTEGI ETA ORDUTEGI DIGITALA

Hitzorduak eta ordutegiak gogorarazten
ditu (otorduak, jaikitzeko ordua...)
mugikorrera abisuak bidaliz eta /
edo ahots-laguntzaile bidez. Erritmo
zirkadianoak.

Zurruntasuna automatikoki doitzen du
pertsona batentzat edo birentzat, eta
loaldia monitorizatzen du

Merkea

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna

Merkea

Integragarria

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna

1.4 GARBIKETA ETA ESPAZIO-ANTOLAKETA
ADIMEN ARTIFIZIALAREKIKO (AA) GARBITZEKO ROBOTAK

XURGATZE ZENTRALIZATUA

Lurzorua garbitzeko: urez garbitu eta
xurgatu. Mapaketa egin, eta oztopoak
saihesten dituzte.
Kristalak garbitzeko.

Merkea

Integragarria

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna

Potentzia eta erosotasun handiagoa zarata
gutxiagorekin

Merkea

Integragarria

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna

1.5 INGURUNEA ETA INGURUMENA
AIREZTAPENEKO ETA AIRE-KALITATEKO SISTEMA
AUTOMATIZATUAK

BEROTZE- ETA HOZTE-SISTEMA ADIMENDUNAK

-

Merkea

25º

+

Integragarria

Airea etengabe berritzen dute haren
kalitatea hobetzeko: hezetasuna, CO2,
partikula esekiak... Bero-trukagailua ere
badu, energia aurrezteko.

Etxeko gela bakoitzaren tenperatura
egokitzen dute

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna

Merkea
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Integragarria

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna
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1. IRAUPENA
1.1 OSASUN
1.6
ELIKADURA
FISIKOA
OREKATUA
ETA MENTALA
ARIKETA FISIKO ESPEZIFIKOA EGITEKO APP-AK

LUZATZEAK, YOGA ETA BESTE EGITEKO APP-AK

Ariketa bizia egin ondoren,
muskuluak lasaitzen laguntzen
dute, estresaren berezko tentsio
muskularra arintzeko, mina arintzeko
eta malgutasuna hobetzeko.

Ariketa fisikoa egiteko programak,
mailaka eta azalpen-bideoen bidez
gidatuta

Merkea
Merkea

Integragarria
Integragarria

Instalatzen
Instalatzenerraza
erraza

Erabilgarritasuna
Erabilgarritasuna

Mekea
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Integragarria

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna

Guneak-hogar digital proiektua

ETXE DIGITALEKO OINARRIZKO
BEHARRETARAKO SOLUZIOEN TAULA

2
BABESA

2.1 OSASUN ETA SEGURTASUN PERTSONALEKO
SISTEMAK
2.2 SARBIDE-KONTROLA: ETXEKO SARBIDEKO
SEGURTASUN-SISTEMAK
2.3 ALARMA TEKNIKOEN SISTEMAK
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2. BABESA
2.1 OSASUN ETA SEGURTASUN PERTSONALEKO SISTEMAK
BETION

PASTILLA-KAXA AUTOMATIKOA

Etxeko telelaguntza, jarraipena eta
arreta pertsonalizatua barne. Medaila
edo erlojua ere badu, alarma-abisua
emateko botoiarekin, eta erorikoak
detektatzen ditu.
Merkea
Merkea

Integragarria
Integragarria

Instalatzen
Instalatzen erraza
erraza

Medikazioaren dosifikazio kontrolatua

Merkea

Erabilgarritasuna
Erabilgarritasuna

LURZORU ADIMENDUNA

Integragarria

Integragarria

Erabilgarritasuna

KAMERA ADIMENDUNAK

Presentziaren, joan-etorrien eta
erorikoen detekzio autonomoa

Merkea

Instalatzen erraza

Instalatzen erraza

Presentziaren, joan-etorrien eta
erorikoen detekzio autonomoa

Merkea

Erabilgarritasuna

Integragarria

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna

ELIKAGAI-INTOLERANTZIEN PROBA

AZTARNARI DIGESTIBOA
08.00

ALIMENTO

REFRESCO

App bat ere baduen diagnostikogailu eramangarri honek elikagaiintolerantziaren bat duzun zehazten
laguntzen dizu.

Merkea

Integragarria

Instalatzen erraza

Alergien eta intolerantzien proba, odollaginaren bidez

Merkea

Erabilgarritasuna

ETXEZ ETXEKO TELEMEDIKUNTZA

Integragarria

Integragarria

Instalatzen erraza

Proba espezifikoak egiteko komuneko
gernua aztertuz: azukre-analisiak, etab.

Merkea

Erabilgarritasuna

BIZI-KONSTANTEAK HARTZEKO

Integragarria

Integragarria
Integragarria

Instalatzen
Instalatzen erraza
erraza

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna

BASKULA DIGITALA

Tentsio arteriala
Bihotz-maiztasuna
Arnas maiztasuna
Oxigeno-saturazioa
Gorputz-tenperatura
Merkea
Merkea

Erabilgarritasuna

GERNU-ANALISIA

Aplikazio hau zerbitzu medikoetara
konektatuta dago, urruneko arreta
jasotzeko

Merkea

Instalatzen erraza

Pisua, GMIa, gorputz-gantza (%), etab.

Merkea

Erabilgarritasuna
Erabilgarritasuna
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Integragarria

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna
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1. BABESA
2.
BIZIBIDEA
1.1 OSASUN
2.1
ELIKADURA
ETAOREKATUA
SEGURTASUN PERTSONALEKO SISTEMAK
ESPIROMETROA

KROMOTERAPIA

Botatako aire-fluxua azkar neurtzeko
gailua; birika-funtzioa kontrolatzen
du, asma edukiz gero, eta 7 egun
lehenago ere iragartzen ditu asmakrisiak
Merkea
Merkea

Integragarria
Integragarria

Instalatzen
Instalatzenerraza
erraza

Gogo-aldartearen araberako girotzeargia. Erlaxazioa – lasaitasuna – bake
mentala

Erabilgarritasuna
Erabilgarritasuna

Merkea

Integragarria

Oinkada zuzentzen duten
galtzerdiak. Dementzia duten
pazienteak monitorizatzeko pijamak:
erabiltzailearen mugimenduak eta
jarrerak hartzen ditu, eta urruneko
sistema batera komunikatzen.
Pazienteak lokalizatu, eta une oro daki
non dauden eta zer gorputz-jarrera
duten. Erorikoak detektatzeko.

Fibroblastoak eta kolagenoa
areagotzeko.
Larruazala zuritzen du, poroak
txikiagotzen ditu eta orbanak arintzen
ditu.
Larruazalaren metabolismo hobea.
Aknea eta zaldarrak.
Eragin lasaigarria eta erlaxagarria.
Integragarria

Instalatzen erraza

Merkea

Erabilgarritasuna

ERLOJU ADIMENDUNA
Bihotz-maiztasun handiagoa edo txikiagoa
ohartarazteko, presio arteriala neurtzeko.
Sendagaiak gogorarazteko. Erorikoak
detektatzen ditu, automatikoki ohartarazten
die senideei eta osasun-zerbitzuei.
Ahots-laguntzailea. Geolokalizazioa. SOS
botoia. Segurtasun-perimetroa.
SIM txartela darabil.
Merkea
Merkea

Erabilgarritasuna

ARROPA ADIMENDUNA (WEARABLE)

FOTOTERAPIA

Merkea

Instalatzen erraza

Integragarria
Integragarria

Instalatzen
Instalatzenerraza
erraza

Erabilgarritasuna
Erabilgarritasuna
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Integragarria

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna
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2. BABESA
2.2 SARBIDE-KONTROLA: ETXEKO SARBIDEKO SEGURTASUN-SISTEMAK
SARBIDE-KONTROLA
ATARIKO BIDEOA

IRAKURGAILU FISIKOAK

Sarbide nagusia zaintzen du, eta
deien urruneko kontrola ahalbidetzen.
Interkomunikazio-sistemen edo
mugikorraren edo tabletaren bidez
erabiltzen da.
Merkea

Integragarria

Instalatzen erraza

Teklatua, RFID txartela

Merkea

Erabilgarritasuna

IRAKURGAILU BIOMETRIKOAK

Integragarria

Instalatzen erraza

Merkea

Integragarria

Instalatzen erraza

Merkea

Integragarria

Instalatzen erraza

Merkea

Integragarria

Integragarria

Instalatzen erraza

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna

PRESENTZIA-SIMULAGAILUA

Iluntzean, programatu daitekeen
denbora batez, telebista piztuta
dagoela simulatzen duen gailua

Merkea

Erabilgarritasuna

Irekitzea eta/edo ixtea ahaztu bada,
ohartarazten du

Erabilgarritasuna

LED TELEBISTAREN SIMULAGAILUA

Instalatzen erraza

ATEEN ETA/EDO LEIHOEN IREKITZE-DETEKTAGAILUAK

Haustura-abisua eta/edo bidegabe
sartzearen aurkakoa

Integragarria

Erabilgarritasuna

Barnean bidegabe sartu direlako alerta.
Infragorri bidez funtzionatzen dute.

Erabilgarritasuna

BIBRAZIO BIDEZKO MUGIMENDU-DETEKTAGAILUAK

Merkea

Instalatzen erraza

PRESENTZIA- ETA/EDO MUGIMENDU-DETEKTAGAILUAK

Segurtasun eta erosotasun
handiagoa etxebizitzako sarbidean.
Atea ixtean automatikoki
blokeatzen da. Bateriarekin
funtzionatzen du. Haririk gabeko
komunikazio enkriptatua.
Integragarria

Erabilgarritasuna

Telebista-zirkuitu itxia, kamerak eta
bideograbagailua barne.
Bideo-seinaleak eta grabatzeko modua
kudeatzen ditu, eta urrunetik ikusteko
aukera ematen du.

SMART
HOME

Erabilgarritasuna

SARRAILA ETA GILTZA ADIMENDUNAK

Merkea

Instalatzen erraza

TELEBISTA-ZIRKUITU ITXIA

Hatz-markaren irakurgailua, iris- edo
erretina-eskanerra, aurpegia eta
ahotsa ezagutzeko sistema

Merkea

Integragarria

Argiak, musika, TB eta beste piztu eta
itzaltzen ditu, sistema domotikoan
programatuta

Merkea

Erabilgarritasuna
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2. BABESA
2.2 SARBIDE-KONTROLA: ETXEKO SARBIDEKO SEGURTASUN-SISTEMAK
ALFONBRA ADIMENDUNA

Zapaltzen denean ohartarazi egiten du

Merkea

Integragarria

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna

2.3 ALARMA TEKNIKOEN SISTEMAK
ALARMEN ZENTRALA

KE- ETA SU-DETEKTAGAILUA

Elementu, sentsore eta eragingailu
guztien kudeaketa zentralizatzen du eta,
alarmaren bat piztuz gero, erabiltzaileari
eta/edo larrialdietako zerbitzuei ematen
die horren berri
Merkea

Integragarria

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna

SUTEEN AURKAKO TENPERATURA-DETEKTAGAILUA

Airean kea dagoela detektatzen dute,
eta alarma bat pizten dute su-arriskuaz
ohartarazteko. Ionikoa eta optikoa/
fotoelektrikoa.

Merkea

Integragarria

Integragarria

Instalatzen erraza

Kerik gabeko errekuntza detektatzen du
sentsore infragorri eta ultramoreetan
oinarrituta.

Erabilgarritasuna

GAS-IHESEN DETEKTAGAILUA

Merkea

Integragarria

Integragarria

Instalatzen erraza

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna

CO DETEKTAGAILUA

Sukaldean ezartzen dira, eta erabiltzen
den gas motaren araberakoa da
kokapena. Gas naturalak aireak baino
gutxiago pisatzen du, eta butanoak edo
propanoak, aireak baino gehiago.
Merkea

Erabilgarritasuna

SUTEEN AURKAKO SUGAR-DETEKTAGAILUA

Sukaldea eta garajea bezalako
zerbitzu-eremuetan erabiltzen dira,
horietan balitekeelako ustekabeko
suak eragindako kea egotea. Termikoa
eta termobelozimetrikoa.
Merkea

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna

Karbono monoxidoa gas koloregabe oso
toxiko bat da, eta galdara eta tximinietako
errekuntza txarren ondorioz eta
errekuntzako ibilgailuak igorrita sortzen
da batez ere
Merkea

66

Integragarria

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna
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1. BABESA
2.
BIZIBIDEA
1.1 ALARMA
2.3
ELIKADURA
TEKNIKOEN
OREKATUA
SISTEMAK
EMARI-NEURGAILUA
UR-FLUXUAREN NEURGAILUA

SIRENA

Soinu eta argi bidez ohartarazten
du alarma bat gertatzen denean.
Kanpokoa edo barnekoa, irrati bidez.
Sabotajeen kontrako etengailua

Merkea
Merkea

Integragarria
Integragarria

Instalatzen
Instalatzenerraza
erraza

Ur-kontsumo handia detektatzeko
(iturria irekita uzten dugunean edo
komunean edo ezkututako hodiren
batean ur-ihesa dagoenean, adibidez)

Erabilgarritasuna
Erabilgarritasuna

UR-ELEKTROBALBULA

Merkea

Integragarria

Integragarria

Instalatzen erraza

Zirkuituaren kontsumo elektrikoa
adierazten du. Aukera ematen du
zirkuituak doitzeko, kontratatutako
gehieneko potentzia ez gainditzeko,
eta, gaindituz gero, hornidura
elektrikoa eten ez dadin.

Erabilgarritasuna

BERRARMATZE AUTOMATIKOKO DIFERENTZIALA

Merkea

Integragarria

Integragarria
Integragarria

Instalatzen
Instalatzenerraza
erraza

Erabilgarritasuna
Erabilgarritasuna

Merkea

Normalean gela hezeetan (bainugelak,
sukaldea eta ikuztegia) sortzen den
ur-ihesa detektatzen du. Lurretik
zentimetro batera jartzen da.

Integragarria

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna

Gas-hornidura eteten du behar izanez
gero

UHOLDE-SENTSOREA

Merkea

Instalatzen erraza

GAS-ELEKTROBALBULA

Hornidura elektrikoa berrabiarazten
du, lurrerako ihesa gertatu ondoren.
Oso baliagarria, askotan hutsik egon
ohi diren etxeetan.

Merkea
Merkea

Erabilgarritasuna

KONTSUMO ELEKTRIKOA NEURTZEKO, ZIRKUITUKA

Ur-hornidura irekitzen edo ixten du
uholde-alarmarik badago, kanpoan
denboraldi luze batez egonez gero edo
ezohiko kontsumo handia badago.

Merkea

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna
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ETXE DIGITALEKO OINARRIZKO
BEHARRETARAKO SOLUZIOEN TAULA

3
AFEKTUA

3.1 KONPAINIA
3.2 PERTSONEKIKO KONTAKTUA
3.3 INGURUNEAREKIKO KONTAKTUA
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3. AFEKTUA
3.1 KONPAINIA
ROBOT LAGUNTZAILEA

NEWBORN JAIOBERRI-PANPINA

Pertsonei laguntzen die, eta hainbat
zerbitzu eskaintzen dizkie

Merkea
Merkea

Integragarria
Integragarria

Instalatzen
Instalatzenerraza
erraza

Silikonazko panpina errealista

Erabilgarritasuna
Erabilgarritasuna

MASKOTA

Merkea

Integragarria

Erabilgarritasuna

ADIMEN ARTIFIZIALA DUEN GAILUA

Interakzionatzeko, informazioa
eskuratzeko eta elkarrizketa laburrak
izateko aukera ematen du. Ahotslaguntzailea, pantailarekin edo gabe

Pertsonei laguntzen die, eta lotura
afektiboa sortzen du

Merkea

Instalatzen erraza

Integragarria

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna

Merkea

Integragarria

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna

3.2 PERTSONEKIKO KONTAKTUA
BIDEODEIAK

Merkea

Merkea

MAHAI INTERAKTIBOA

Integragarria

Integragarria

Ikus-entzunezko komunikazioa senide
Instalatzen
errazamugikorra,
Erabilgarritasuna
eta
adiskideekin,
tableta,
smartTV, pantailadun laguntzailea eta
beste erabiliz

Instalatzen erraza

Lagun zibernetikoekin jan eta hitz
egiteko.

Erabilgarritasuna

EGUTEGI ADIMENDUNA

Merkea

Integragarria

Integragarria

Erabilgarritasuna

IRRATI-AMATEURRA ETA HERRITARREN IRRATI-BANDA

Irrati-komunikazioetako ekipamenduak
erabiltzen dituzte beste irrati-amateur
batzuekin komunikatzeko, eta zerbitzua
eskaintzen diote erkidegoari.

Onomastikak gogorarazteko

Merkea

Instalatzen erraza

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna

Merkea
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Erabilgarritasuna

Guneak-hogar digital proiektua

3. AFEKTUA
1.1 INGURUNEAREKIKO
3.3
ELIKADURA OREKATUA
KONTAKTUA
LANDAREA, SENTIMENDUEKIN

BARATZEA ETXEAN

Naturarekiko harremanak, landareak
zaintzeko.

Merkea
Merkea

Integragarria
Integragarria

Instalatzen
Instalatzenerraza
erraza

Naturarekiko harremanak, baratzea
etxean.

Erabilgarritasuna
Erabilgarritasuna

Merkea

AKUARIO AUTOMATIZATUA

Animalien munduarekin eta naturarekiko
harremana

Merkea

Integragarria

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna
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ETXE DIGITALEKO OINARRIZKO
BEHARRETARAKO SOLUZIOEN TAULA

4
ULERMENA

4.1. ULERMENA
4.2 BARNERATZEA

71

Guneak-hogar digital proiektua

4. ULERMENA
4.1 ULERMENA (KOGNITIBOA)
UPV-EHU

LANBIDE
Universidad de País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitateak dagoen
prestakuntza-eskaintza guztia jartzen
du zure eskura, bai eta zure bizierritmora egokitzeko aukera ere
onlineko prestakuntzaren bidez.

Merkea

Integragarria

Instalatzen erraza

TELEPRESTAKUNTZA-PLATAFORMA
TUTORIZATUA: E-LEARNINGA

LANBIDE Euskal Enplegu Zerbitzuak
diruz lagundutako ikastaroak:
espezifikoak eta profesionaltasunziurtagiriarenak

Merkea

Erabilgarritasuna

AUTODIDAKTA

EDO

Integragarria

Integragarria

Instalatzen erraza

Gailu mugikorretan edo tabletetan,
ikaskuntza ez-formala sustatu ohi
dute, gaitasunak eskuratzeko (adimen
emozionala edo arazoak ebaztea,
besteak beste) giro interaktiboan.
Merkea

Erabilgarritasuna

IKASKUNTZA NONAHIKOA: U-LEARNINGA

Integragarria

Integragarria

Instalatzen erraza

Merkea

Integragarria

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna

LIBURU DIGITALA
Ingelesezko ebook hitzetik dator: liburu
inprimatuaren bertsio elektronikoa.
Bertsio inprimaturik gabekoak ere
badaude. Liburuak liburu-irakurgailu
elektronikoetan (e-reader) edo beste
gailu digitalen batean irakurtzeko
aukera ematen du.

Nahierako telebista, irakaskuntzaren
eremu askotako prestakuntza- eta
hezkuntza-edukiekin.

Integragarria

Instalatzen erraza

Merkea

Erabilgarritasuna

INTERNETEKO NABIGATZAILEA

Integragarria

Integragarria

Instalatzen erraza

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna

SERIOUS GAME

«Prestakuntza-jokoak» ere esaten zaie,
dibertsio hutsa ez den beste asmo
hezigarri nagusi baterako diseinatuta
daude.
Jolastuz ikasi.

Informazio globalaren bilatzailea, haren
bitartez Interneteko informazio guztia
eskuratzeko.

Merkea

Erabilgarritasuna

Ikus-entzunezko formatuko kanal
hezigarriak, lanaren arloan edo arlo
pertsonalean ikasteko, edo egunero
zerbait berria ikasteak ematen duen
atseginagatik ikasteko.

Erabilgarritasuna

IP TELEBISTA

Merkea

Instalatzen erraza

IKUS-ENTZUNEZKO ONLINEKO KANALAK

Bizitza osoko ikaskuntza. Edonoiz,
edonon eskuratu ahal diren
ikaskuntza-jarduerak, erabiltzailearen
ezaugarrietara egokituta,
testuinguruaren arabera. Material
adimendunak. Adimen Artifiziala
darabil.
Merkea

Erabilgarritasuna

MUGIKORRAREN BIDEZKO IKASKUNTZA: M-LEARNINGA

Ikastaroak Internet bidez eta IKT
bitartekoak erabiliz eskaintzen dituzte
mahaigaineko gailu batetik, ohiko
ikasgelatik kanpo hezkuntza-curriculum
digital zabala eskuratzeko; doan edo
modu onean izaten dira
Merkea

Instalatzen erraza

Merkea

Erabilgarritasuna
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Erabilgarritasuna

Guneak-hogar digital proiektua

4. ULERMENA
4.1 ULERMENA (KOGNITIBOA)
ONLINEKO HIZTEGIAK ETA HIZKUNTZEN ITZULTZAILEAK

Hitzen esanahia adierazten dute, eta
testuak beste hizkuntza batzuetara
itzultzen, ahotsa eta transkripzio
fonetikoa barne

Merkea
Merkea

Integragarria
Integragarria

Instalatzen
Instalatzenerraza
erraza

Erabilgarritasuna
Erabilgarritasuna

4.2 BARNERATZEA
HEDABIDE DIGITALAK

ERREALITATE AREAGOTUA
Mundu errealean oinarritutako sistema
interaktiboa. Horri informazio digital
berria denbora errealean gehitzen zaio:
irudiak, 3D objektuak, testuak, bideoak
eta beste; ondorioz, pertzepzioa eta
ezagutza aberasten dira.
Merkea

Integragarria

Instalatzen erraza

Prentsa eta blogetako iritzi-artikuluak
irakurtzeko, irratia entzuteko, telebista
eta bertan emandako solasaldi eta
eztabaida interaktiboen saioak ikusteko

Erabilgarritasuna

OHARRAK HARTZEKO, LABURPENAK EGITEKO ETA EDUKIAK
ANTOLATZEKO APP-AK

Merkea

Ez dugu paperik erabili behar, errazak
dira erabiltzen, eta ideia eta ohar
Integragarria guztiak
Instalatzen
erraza
toki bakar
bateanErabilgarritasuna
edukitzeko
aukera ematen dute. Mugikor, tableta
eta abarretatik eskuragarri.

Merkea

Integragarria

Merkea

Integragarria

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna

IKASKUNTZA KUDEATZEKO APP-AK

BLOC DE NOTAS

Instalatzen erraza

Askotariko estrategiak uztartzen dituzte,
hala nola Kanban (denbora-jarraipena)
eta Pomodoro teknika.

Erabilgarritasuna

Merkea

BULEGOTIKAKO EDUKIAK SORTZEKO APP-AK

Testu-prozesadoreak, datubaseak, kalkulu-orriak, diagramak,
aurkezpenak eta abar.

Merkea

Integragarria

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna
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5. PARTAIDETZA
5.1 EREMU PRIBATUA
POSTA ELEKTRONIKOA

BAT-BATEKO MEZULARITZA

Bi pertsonaren edo gehiagoren arteko
denbora errealeko komunikazioa,
Internet bidezko testuan edo datu
mugikorretan oinarrituta = txatak

Erabiltzaileek mezu elektronikoak eta
haiei erantsitako fitxategiak bidal eta
jaso ditzakete

WHATSAPP
Merkea

Integragarria

Instalatzen erraza

Merkea

Erabilgarritasuna

BIDEOKONFERENTZIA

Integragarria

Interesatzen zaizkien foroetan parte
hartzeko. Ideiak, iritziak, esperientziak,
material digitala eta beste
partekatzeko.

SKYPE

FACEBOOK

Integragarria

Instalatzen erraza

Merkea

Erabilgarritasuna

TELELANA

Integragarria

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna

PROIEKTUETAN LAN EGITEKO APPAK

Bulegoa ez beste toki batean lan
egiteko aukera ematen du. Enpresaren
edo elkartearen intranetera urrunetik
konektatzeko. VPN bidezko konexio
segurua
Merkea

Erabilgarritasuna

SARE SOZIALAK

Solasaldiak, bilerak, biltzarrak,
jardunaldiak...

Merkea

Instalatzen erraza

Integragarria

Instalatzen erraza

Zereginak partekatzeko eta
elkarlaneko lana sustatzeko aukera.

TRELLO
Merkea

Erabilgarritasuna

DISKO GOGOR BIRTUALA

Integragarria

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna

ONLINEKO JOKOAK

Hodeian gordetako eduki digitalak
edonondik eskuratzeko eta taldean
elkarlanean aritzeko aukera ematen du

Kategoria batzuetako jolasak
senideekin eta adiskideekin urrunetik
jolasteko

ICOLUD
Merkea

Integragarria

Instalatzen erraza

Merkea

Erabilgarritasuna

ARGAZKIGINTZA DIGITALA

Integragarria

Integragarria

Erabilgarritasuna

ESTAZIO METEOROLOGIKO DIGITALA

Tokiko argazki-lehiaketetan parte
hartzeko eta meteorologiari buruzko
saioetara argazkiak bidaltzeko

Merkea

Instalatzen erraza

Instalatzen erraza

Bizilekuko informazio meteorologikoa
partekatzeko eta irratian haren berri
ematen ere parte hartzeko

Merkea

Erabilgarritasuna
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5. PARTAIDETZA
5.1 EREMU PRIBATUA
TELEMATIKOKI PARTE HARTZEKO SAIOETAN, SOLASALDIETAN,
BATZARRETAN, LEHIAKETETAN...

IRITZIAK ETA IRUZKINAK ONLINE EMAN ETA EGITEKO

Erabiltzaileek eskainitako produktu
eta zerbitzuei buruz zer iritzi
duten adierazteko CRM Customer
Relationship Management eta ticketing
tresna digitalen bitartez

Tokiko irratsaioetara zuzenean
telefonoz deitzeko, zirkulazioari
buruzko mezuak bidaltzeko, etab.

Merkea
Merkea

Integragarria
Integragarria

Instalatzen
Instalatzenerraza
erraza

Erabilgarritasuna
Erabilgarritasuna

Merkea

Integragarria

Produktu erabilien onlineko erosketasalmentan parte hartzeko; haien
berrerabilera sustatzeko

Integragarria

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna

AUZO-ERKIDEGOAK, AUZO-ELKARTEAK, ELKARTE
HUMANITARIOAK

JASANGARRITASUNA: BERRERABILERA

Merkea

Instalatzen erraza

Jabe-erkidegoaren eta tokiko taldeen
onlineko atarian parte hartzeko

Erabilgarritasuna

Merkea

Integragarria

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna

5.2 EREMU PUBLIKOA
ONLINEKO INKESTAK

PARTE HARTZEKO ATARIAK

Erkidego-zerbitzuei buruzko iritzia
emateko eta iradokizunak uzteko

Merkea

Integragarria

Instalatzen erraza

Sindikatuak, alderdi politikoak, udalak,
aldundiak, gobernua, etab.

Merkea

Erabilgarritasuna

76

Integragarria

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna

Guneak-hogar digital proiektua

ETXE DIGITALEKO OINARRIZKO
BEHARRETARAKO SOLUZIOEN TAULA

6
AISIA

6.1 AISIALDIA
6.2 KULTURA
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6. AISIA
1.1 AISIALDIA
6.1
ELIKADURA OREKATUA
NAS MEMORIA: MULTIMEDIA-EDUKIA
DLNA ZERBITZARIAREN BIDEZ

IRRATIA ETA TB DIGITALA

Irratia entzuteko eta TBa ikusteko, hala
zuzenean, nola nahierara edo streaming
bidez

Merkea
Merkea

Integragarria
Integragarria

Instalatzen
Instalatzenerraza
erraza

Sarean partekatutako multimedia-edukia
eskuratzeko (bideoak, musika, argazkiak
eta beste) etxeko datu-sarearen bitartez

Erabilgarritasuna
Erabilgarritasuna

IKUS-ENTZUNEZKO EDUKIEN PLATAFORMAK

Merkea

Integragarria

(hilabetea)

Integragarria

Instalatzen erraza

Aisia digitala: Interneten dagoen
informazio guztia eskuratzeko

Erabilgarritasuna

MAHAI-JOKOAK

Merkea

Integragarria

Integragarria
Integragarria

Instalatzen
Instalatzenerraza
erraza

Erabilgarritasuna

Etxerako entretenimendu-sistema
elektronikoak. Askotariko gaietako
bideo-jokoak daude

Erabilgarritasuna
Erabilgarritasuna

KARAOKEA

Merkea

Integragarria

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna

HARIRIK GABEKO MUSIKA-HARIA

Multiroom musika haririk gabe
entzuteko bozgorailu adimendunen
bitartez

Pantailan ageri den abesti-hitzei
jarraikiz abesteko, musikak lagunduta

Merkea

Instalatzen erraza

BIDEO-JOKOEN KONTSOLA

Joko tradizionalak:
kartak, xakea, sudokuak, puzzleak,
hitz gurutzatuak...

Merkea
Merkea

Erabilgarritasuna

WEB-NABIGATZAILEA

Eskatu ahalako bideoa (VOD)
eskaintzen dute streaming bidez:
telesailak, dokumentalak, filmak,
kontzertuak eta abar.

Merkea

Instalatzen erraza

Integragarria

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna

Merkea
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6. AISIA
6.2 KULTURA
BILDUMAGINTZARI BURUZKO WEBGUNEAK

ONLINEKO IKASTAROAK ETA LANTEGIAK

Zigiluak, komikiak, erlojuak, imanak,
zaharkinak, etab.

Merkea
Merkea

Integragarria
Integragarria

Instalatzen
Instalatzenerraza
erraza

Lorezaintza, sukaldaritza, informatika,
etab.

Erabilgarritasuna
Erabilgarritasuna

KULTURA- ETA ARTE-JARDUERAK EGITEKO

Merkea

Integragarria

Integragarria

Instalatzen erraza

Zinema, erakusketak, museoak, azokak,
konferentziak, antzerkia, dantza,
poesia...

Merkea

Erabilgarritasuna

WEB-GIDA

TB-gida, zinema, antzerkia, txangoak,
bidaiak, turismo-ibilbideak, kirolak,
etab.

Merkea
Merkea

Integragarria
Integragarria

Instalatzen
Instalatzenerraza
erraza

Erabilgarritasuna

IKUSKIZUNETARA JOATEKO

Irakurri, dantzatu, marraztu, margotu,
idatzi, etab.

Merkea

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna
Erabilgarritasuna
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6. AISIA
6.3 KIROLA
ETXEAN ARIKETA FISIKOA EGITEKO

YOGA, TAI-TXIA

Sokasaltoan aritu, flexioak eta/edo
abdominalak egin, pisuak altxatu, beso
eta hanketarako bizikleta estatikoa eta
askotariko jarduera fisikoak

Merkea
Merkea

Integragarria
Integragarria

Instalatzen
Instalatzenerraza
erraza

Bizi-kalitate fisikoa zein mentala
hobetzen duten diziplinak. Meditazioeta erlaxazio-teknikak erabiltzen
dituzte.

Erabilgarritasuna
Erabilgarritasuna

Merkea

Integragarria

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna

KIROL-IKUSKIZUNAK IKUSTEKO

Zuzenean edo streamingean

Merkea

Integragarria

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna

6.4 TURISMOA
IRTEERA BIRTUALAK

Merkea

Merkea

Integragarria

Integragarria

3DKO BIDAIA BIRTUALAK, BETAURREKOEKIN ETA GABE

Txangoak
eta
joan-etorriak
naturara,
Instalatzen
erraza
Erabilgarritasuna
bisitaldi gidatuak museo eta zooetara,
etab.

Instalatzen erraza

Distantzia eta/edo iraupen luzeagokoak,
bestelako kulturak ezagutzeko

Erabilgarritasuna

Merkea
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7. SORMENA
7.1 ESKULANAK
DEKORAZIO ETA BRIKOLAJEARI BURUZKO APP-AK

ETXEKO BARATZEA DOMOTIKOKI KONTROLATURIK

Luzerak, angeluak, maldak neurtu,
nibelatu, iparrorratza, metaldetektagailua, lupa, linterna,
soinua, bibrazioa, gela batean
kolorea simulatu ongi aukeratzeko,
eskemak eta planoak, etab., dena
mugikorrarekin.
Merkea
Merkea

Integragarria
Integragarria

Instalatzen
Instalatzenerraza
erraza

Balkoian, terrazan, azotean edo baita
leiho batean ere, tresna batzuk eta
barazkiak eta landareak beharko dituzu,
eta pazientzia eta jarraitutasun handia,
bai eta behatzeko prestasuna ere.

Erabilgarritasuna
Erabilgarritasuna

SUKALDARITZA DIGITALA

Merkea

Integragarria

Integragarria

Instalatzen erraza

Figurak modelatu, eskulanak egin,
larrua landu, paper-tolesean aritu,
etab. pausoz pauso Youtubeko bideoen
bitartez

Merkea

Erabilgarritasuna

JOSTEKO MAKINA ELEKTRONIKOA

Ehundu eta josi, eta brodatuak eta
beste erraz egiteko, josteko makinak
berak gidatuta

Merkea
Merkea

Integragarria
Integragarria

Erabilgarritasuna

ONLINEKO ESKULANAK

Jaki tradizionalak eta sukaldaritza
modernoa prestatzeko, gailu digitalen
bitartez ezagututako osagaiak eta
teknika berriak erabiliz

Merkea

Instalatzen erraza

Instalatzen
Instalatzenerraza
erraza

Erabilgarritasuna
Erabilgarritasuna
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7. SORMENA
7.2 LAN INTELEKTUALAK
ARGAZKIGINTZA DIGITALARI BURUZKO APP-AK

MARRAZKETA ETA PINTURA DIGITALERAKO APP-AK

Hala argazkiak egiteko nola ondorengo
irudien tratamendua egiteko: distira,
kontrastea, mozketak, handitzeak,
efektuak, konposizioak, formatua,
etab.
Merkea

Integragarria

Instalatzen erraza

Aplikazio horiek artelanak egiteko
behar ditugun baliabide guztiak
ematen dizkigute, ohiko material
tradizionalak eduki beharrik gabe

Merkea

Erabilgarritasuna

PROGRAMATZEKO APP-AK

Integragarria

Integragarria

Instalatzen erraza

Aukera ematen dute era guztietako
gaiei buruzko gure jakin-mina asetzeko
eta sormena garatzeko: astronomia,
osasuna, artea, literatura, teknologia,
etab.
Merkea

Erabilgarritasuna

YOUTUBER

Integragarria

Integragarria

Instalatzen erraza

Merkea

Integragarria

Integragarria

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna

Grabazio-estudio txikiak dira. Zenbait
tresna birtualen bitartez musika erraz
sortu ahal izango dugu gailu digitalak
bakarrik erabilita

Merkea

Erabilgarritasuna

PROIEKTUAK PLANIFIKATZEKO APP-AK

Integragarria

Instalatzen erraza

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna

WEB EDO BLOG BAT EGIN

Oporrak, txango bat, negozio edo
prestakuntza bati ekin, baita hurrengo
asteburuan zer egingo dugun ere, aise
planifikatzeko post-it erako txartelak
erabiliz
Integragarria

Instalatzen erraza

MUSIKA-KONPOSIZIOAK EGITEKO APP-AK

Aldi berean lantzen ari garen zenbait
proiektu gorde ditzake, eta sare
sozialetan partekatzeko aukera ere
ematen du

Merkea

Erabilgarritasuna

Era guztietako gaiei buruzko galdera
eta erantzunen jokoak sortu. Galdera
horiei modu sinkronoan erantzuten
zaie mugikorretik, eta emaitzak unean
bertan jakinarazten ditu jokalari guztien
erantzun onekin osatutako grafiko eta
ehuneko modura.

Erabilgarritasuna

IDAZTEKO APP-AK

Merkea

Instalatzen erraza

GAMIFIKAZIORAKO APP-AK

Ikus-entzunezko edukia sortu YouTube
kanaletan zabaltzeko, aurkezpenak eta
beste egiteko

Merkea

Erabilgarritasuna

MUGIKORRETARAKO ETA TABLETETARAKO APP-AK

Mugikorretarako aplikazioak,
robotak eta beste programatzeko,
programazio-hizkuntza ezberdinak
erabiliz

Merkea

Instalatzen erraza

Interneten atari bat abian jarri,
norberaren kezkak eta trebetasunak
ezagutarazteko

Merkea

Erabilgarritasuna
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8
IDENTITATEA

8.1 PARTE IZATEAREN SENTIPENA,
AUTOESTIMUA, SENDOTASUNA
8.2 OROITZAPENAK
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8. IDENTITATEA
8.1 PARTE IZATEAREN SENTIPENA, AUTOESTIMUA, SENDOTASUNA
BIDEO-STREAMINGA

MATERIAL IDATZIRAKO HARPIDETZA DIGITALA

Zenbait ekitalditan urruneko
partaidetza izatea: erlijio-ospakizunak,
ekitaldi sozialak, politikoak eta beste

Merkea
Merkea

Integragarria
Integragarria

Instalatzen
Instalatzenerraza
erraza

Informazio jasotzeko iturri hautatu
eta ziurtatuetatik: aldizkariak, prentsa,
RSS, buletinak...

Merkea

Erabilgarritasuna
Erabilgarritasuna

Integragarria

Mekanismo kriptografiko honi
esker, sinadura digitala duen mezu
bat jasotzen duenak mezu horren
iturria zein den jakin dezake (jatorriautentifikatzea eta nahitaezko
onarpena), eta ez dutela mezua aldatu
baiezta dezake (osotasuna).
Integragarria

Erabilgarritasuna

YOUTUBE KANALETARAKO HARPIDETZA DIGITALA

SINADURA DIGITALA

Merkea

Instalatzen erraza

Instalatzen erraza

Youtube kanalei esker, egunean
egon gaitezke enpresek, erakundeek,
askotariko arloetako profesionalek eta
bestek emandako informazioarekin

Merkea

Erabilgarritasuna

Integragarria

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna

8.2 OROITZAPENAK
ARGAZKI-ALBUM DIGITALEN APP-A
(GOOGLE ARGAZKIAK)

Merkea

Merkea

Integragarria

Integragarria

BIDEO PERTSONALAK

Familiaren, paisaien, bidaien eta
abarren bideoak NAS batean edo
hodeian gordeta

Instalatzen erraza
Argazki-albumak
gaienErabilgarritasuna
arabera
sortzeko marko digitaletan, tabletetan,
TBn eta abarretan ikusteko

Instalatzen erraza

Merkea

Erabilgarritasuna

Integragarria

Horri esker, etxea lurrindu ahal dugu
gehien atsegin ditugun lurrinekin, bai
eta iragana gogora ekarri ere usainoroitzapenen bitartez

Zure musika kutuna, estiloen,
bakarlarien, taldeen edo abestiizenburuaren arabera antolatuta

Integragarria

Erabilgarritasuna

LURRINGAILU AUTOMATIKOA USAIN PERTSONALIZATUEKIN

MUSIKA DIGITALA

Merkea

Instalatzen erraza

Instalatzen erraza

Merkea

Erabilgarritasuna
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9
ASKATASUNA
9.1 IRISGARRITASUNA: ANIZTASUN
FUNTZIONAL FISIKOA
9.2 IRISGARRITASUNA: ENTZUMENDIBERTSITATE FUNTZIONALA
9.3 IRISGARRITASUNA: IKUSMEN-ANIZTASUN
FUNTZIONALA
9.4 IRISGARRITASUNA: EZ JAKINTASUNA ETA
ADIMEN-ANIZTASUN FUNTZIONALA
9.5 EROSOTASUNA ETA ONGIZATEA
9.6 KOMUNIKAZIOA ETA TELEINFORMAZIOA
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9. ASKATASUNA
9.1 IRISGARRITASUNA: ANIZTASUN FUNTZIONAL FISIKOA
ARMAIRU MOTORDUNAK

KONKETA MOTORDUNA

Gordeta dauzkagun produktuak
errazago eskuratzen laguntzen dute

Merkea

Integragarria

Instalatzen erraza

Garaiera erabiltzailearen beharretara
egokitzen du

Merkea

Erabilgarritasuna

BAINUONTZI IRISGARRIA

Integragarria

Integragarria

Instalatzen erraza

Dutxaontziak sarbide hobea du ohiko
manparen aldean

Merkea

Erabilgarritasuna

ATE LERRAGARRIA

Integragarria

Integragarria

Instalatzen erraza

Merkea

Integragarria

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna

ESKULEKU EGOKITUEKIKO ATEAK

Gailu honek, atea eskuz ireki ondoren,
itxi egiten du automatikoki, eta erraztu
egiten du eragiketa hori

Integragarria

Instalatzen erraza

Etxeko geletan errazago sartzeko

Merkea

Erabilgarritasuna

ATEETARAKO PEDALA

Integragarria

Integragarria

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna

HELDULEKUAK ETA ESKUDELAK

Joan-etorriak eta mugikortasuna
errazteko

Atea oinarekin irekitzen laguntzen du

Merkea

Erabilgarritasuna

Barrurantz/kanporantz automatikoki
irekitzen da. Azkarra: 3 segundoan
irekitzen/ixten da. Sakagailu, aginte
edo mugikor bidez eragiten zaio.

Erabilgarritasuna

ATE-IXTEKOA

Merkea

Instalatzen erraza

ATEAK IREKITZEKO GAILU MOTORDUNA

Malguki elektromagnetikoa du;
lagungarria da eremu txikietan
sartzeko; bainugelan edo komunean,
adibidez

Merkea

Erabilgarritasuna

DUTXA IRISGARRIA

Sartzeko ate bat du, baina
bainuontziak ez du bere
funtzionalitatea galtzen

Merkea

Instalatzen erraza

Instalatzen erraza

Merkea

Erabilgarritasuna
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9. ASKATASUNA
9.1 IRISGARRITASUNA: ANIZTASUN FUNTZIONAL FISIKOA
GARABI MUGIKORRA EDO FINKOA

ARMAIRU IRISGARRIAK

Etxeko mugikortasuna errazteko

Merkea

Integragarria

Instalatzen erraza

Motordunak, errazago iristeko

Erabilgarritasuna

BALIAGARRIAK AUTONOMIA PERTSONALERAKO

Merkea

Integragarria

Integragarria

Instalatzen erraza

Baliagarria aginte-, kontrol- edo
bistaratze-gailu elektronikoei –
mugikor, tableta eta abarrei, adibidez–
eusteko

Erabilgarritasuna

ONLINEKO EROSKETAK

Merkea

Merkea

Integragarria

Erabilgarritasuna

Oso erosoak dira, urradurak edo
presioak eragozten baititu haien
diseinu ekonomikoak, eta hori
funtsezko ezaugarri bat da luzaro
eserita egoten diren mugikortasun
urriko pertsonentzat.

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna

Merkea

Oinetakoak beren kabuz doitzen
dira eta ingurunera egokitzen dira,
smartphonera konektatuta

Integragarria

Instalatzen erraza

ARROPA EGOKITUA

OINETAKO KONEKTATUAK

Merkea

Integragarria

Merkataritza elektronikoko
plataformetarako sarbidea (edozer
gauza erosi, eta etxera ekartzen
digute)

COMPRAR

Erabilgarritasuna

GAILU-EUSKARRIA

Ohiko zereginak egiten laguntzen dute
(jatea, janztea, etab.)

Merkea

Instalatzen erraza

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna
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9. ASKATASUNA
9.2 IRISGARRITASUNA: ENTZUMEN-ANIZTASUN FUNTZIONALA
SARTZEKO ATEKO TXIRRINA

TXIRRIN TELEFONIKOA

Soinuen eta/edo irudien bidez
ohartarazten du norbaitek etxeko
atea jotzen duenean

Merkea
Merkea

Integragarria
Integragarria

Instalatzen
Instalatzenerraza
erraza

Telefono-txirrina, argi eta soinuduna,
edo argiduna bakarrik

Erabilgarritasuna
Erabilgarritasuna

ALARMA BISUALA ETA IRATZARGAILUA

Merkea

Integragarria

Integragarria

Instalatzen erraza

Botoi-entzungailuen eta
anplifikadorearen sorta arina, soinuirabazi handia eta seinale digitalaren
prozesaketa barne

Erabilgarritasuna

ENTZUNGAILU PERTSONALIZATUAK

Merkea

Integragarria

Integragarria
Integragarria

Instalatzen
Instalatzenerraza
erraza

Erabilgarritasuna
Erabilgarritasuna

Merkea

Ikus-entzunezko komunikazioa
laguntzeko zerbitzuren bat eskaintzen
duen kultura-eskaintza guztia biltzen
duen web-orria

Integragarria

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna

Keinu-hizkuntza dakiten gorrentzako
bideodei bidezko denbora errealeko
interpretazio-zerbitzua, webcam,
mugikor eta abarren bidez

KULTURA-AGENDA IRISGARRIA

Merkea

Instalatzen erraza

BIDEO-INTERPRETATZAILEA

Beharren neurrira eginda, fisonomia
pertsonalera egokitzen dira eta haririk
gabeko autonomoa eskaintzen dute.

Merkea
Merkea

Erabilgarritasuna

SOINU-ANPLIFIKADORE PERTSONALA

Etxeko argi bat edo batzuk aldizka
pizten ditu edo kolorea aldatzen du
edo bibrazioak egiten ditu sartzeko
ateko txirrina jo dutela, alarma joka
dagoela, etab. ohartarazteko
Merkea

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna
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9. ASKATASUNA
9.3 IRISGARRITASUNA: IKUSMEN-ANIZTASUN FUNTZIONALA
ARGIEN ERREGULAZIOA

ARGIAK SUKALDEKO GAINALDEAN

Sistema domotikoaren bidez argiintentsitatea doitu daiteke etxeko gela
guztietan

Merkea

Integragarria

Instalatzen erraza

Sukaldean elikagaiak hobeto
manipulatzeko

Merkea

Erabilgarritasuna

TESTUAK IRAKURTZEKO APPA

Integragarria

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna

INGURUNEA EZAGUTU ETA AZALTZEKO APPA
08.00

ALIMENTO

REFRESCO

Testua ahots bihurtzeko zerbitzua (TTS)
eskaintzen dute; zenbait hizkuntzatara
egokitutako giza ahotsen sintetizagailua
dute.

Merkea

Integragarria

Instalatzen erraza

Merkea

Erabilgarritasuna

LEO
ONCE ETIKETA-IRAKURGAILUA

Integragarria

Instalatzen erraza

Merkea

Integragarria

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna

DAISY AUDIOLIBURUA
Lupa elektroniko balioaniztuna, HD
kamera eramangarria ere badu,
fokatze automatikoarekin eta gertutik
eta urrutitik ikusteko aukerarekin.
Eramaten erraza, ordenagailu batera
(PC/Mac) edo zuzenean kanpoko
monitore batera konekta daiteke.
Integragarria

Instalatzen erraza

DAISY (Informazio Sistema Digital
Irisgarria) liburu elektronikoaren
formatuak nabigazioa eta irakurtzen
jarraitzea errazten ditu

Merkea

Erabilgarritasuna

ANDROID IRISGARRITASUN-PAKETEA

Integragarria

Integragarria

Instalatzen erraza

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna

BLAPPY TXAT BISUAL-AKUSTIKOKO APPA

Irisgarritasun-menua,
Etengailu eta TalkBack pantailairakurgailu bidezko irisgarritasuna:
ahots-mezuak entzuteko, zure gailua
keinuen bidez kontrolatzeko eta
pantailako braille-teklatua erabiliz
idazteko.
Merkea

Erabilgarritasuna

Dokumentuak ikusten laguntzen du,
pantailako irudia handitzen baitu.

LUPA

Erabilgarritasuna

TB LUPA

Merkea

Instalatzen erraza

LUPA ELEKTRONIKOA

Arkatz formako etiketa-irakurgailu
optikoa, eguneroko bizitzako
objektuak identifikatu eta antolatu
ahal izateko: sendagaiak, CDak,
latak, elikagai izoztuak, arropa, etab.
Grabazio bat objektu zehatz bati itsatsi
ahal zaion etiketa batekin lotzeko
aukera ematen du.
Merkea

Integragarria

Objektuak eta ingurune bisuala
identifikatzen ditu, eta ahozko
deskribapenak ematen. Barra-kodeak
irakurtzen ditu, argazkietan pertsonak
ezagutzen ditu, eta deskribatzen du zer
arropa daramaten, inguruan dituzten
objektuak, bai eta haien emozioak ere.

Ahots-mezuak testu eta testu-mezuak
ahots bihurtzen ditu eta, gainera,
kontraste handia eta zooma ere
baditu, eta bateragarria da TalkBack
irisgarritasun-zerbitzuarekin.
Interakzioa 4 hizkuntzatan.
Merkea

Erabilgarritasuna
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9. ASKATASUNA
9.3 IRISGARRITASUNA: IKUSMEN-ANIZTASUN FUNTZIONALA
KOLOREA DETEKTATZEKO APP-A

AHOTSA DUEN MIKROUHIN-LABEA

Ahots batek zehatz-mehatz esango
digu irudian zer kolore dagoen,
tonua, kolore orokorra, HTML kodea
eta kolore primarioen ehunekoak.
1.600 kolore bereizten ditu.
Merkea
Merkea

Integragarria
Integragarria

Instalatzen
Instalatzenerraza
erraza

Egosteko
denbora
eta
oraingo
potentzia-maila
adierazten
ditu,
besteak beste. Laguntzailea du eta
bolumena egokitu ahal da.

Erabilgarritasuna
Erabilgarritasuna

INGURUNEARI BURUZKO INFORMAZIOA
AHOZ ADIERAZTEN DUEN MAKILA

Merkea

Integragarria

Integragarria

Instalatzen erraza

Kautxu beltzez eginiko diru-zorro txikia.
Zortzi euro-txanpon bakoitzeko hiru
unitate gordetzeko tokia du, eta behar
diren azalpenak ditu erliebean.

Erabilgarritasuna

ORRATZEAN HARIA SARTZEKO GAILUA

Merkea

Integragarria

Integragarria
Integragarria

Instalatzen
Instalatzenerraza
erraza

Erabilgarritasuna
Erabilgarritasuna

Merkea

Sistema elektroniko honek euro billete
guztien benetakotasuna automatikoki
egiaztatzen du. Litio-bateria
kargagarria. LCD pantaila argiztatua
eta soinu-abisuak.
Integragarria

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna

Infragorrizko termometro digitala,
ahostuna, azkarra (segundo bat),
zehatza, 5 cm-ra jartzeko, eta atzetik
argiztatutako pantaila handia duena

BILLETE-IRAKURGAILUA

Merkea

Instalatzen erraza

TERMOMETRO HIZTUNA

Orratzean haria sartzeko gailu
automatikoa (meheak eta lodiak),
erabiltzen oso erraza

Merkea
Merkea

Erabilgarritasuna

EURO TXANPONETARAKO DIRU-ZORROA

Mugikortasuna errazten du.
Heldulekuak bozgorailua, mikroa,
BlueTooth, sentsore haptikoa eta
ultrasonikoa eta touchpada ditu. Bibrazioa
egiten du altuera jakin batean atzemandako
oztopoez ohartarazteko. Smartphone
bidezko konexioa Google Maps-ekin.
Merkea

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna
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9. ASKATASUNA
9.4 IRISGARRITASUNA: EZJAKINTASUNA ETA ADIMEN-ANIZTASUN FUNTZIONALA
NEURRI HANDIKO BARNEKO SAKAGAILUA ETA BESTELAKO
SENTSOREAK

ERABILTZAILE-INTERFAZE EGOKITUA

Sistema eragilearen interfaze
minimalista, informatika-ezagutzarik
ez duten pertsonentzat; erabiltzen
errazagoa da ordenagailu, tableta eta
telefono mugikorretan

Ahots-mezuak eta aurretiaz
konfiguratutako eszenak abian
jartzeko; etxetik irten aurretik
oroigarriak entzuteko

Merkea
Merkea

Integragarria
Integragarria

Instalatzen
Instalatzenerraza
erraza

Merkea

Erabilgarritasuna
Erabilgarritasuna

Integragarria

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna

9.5 EROSOTASUNA ETA ONGIZATEA
SISTEMA DOMOTIKO KABLEATUA

KONTROLATZEKO UKIPEN-PANTAILA

Bus espezifikoan kableatutako
elementu domotiko guztiak eta/
edo hari gabeak kudeatzen ditu.
Tenporizazioak, eszenak, alarmak
eta beste sortzeko.
Merkea

Integragarria

Instalatzen erraza

Merkea

Integragarria

Integragarria

Merkea

Erabilgarritasuna

DIY KONTROLAGAILUA, PASABIDEA, HUB EDO GATEWAY
DOMOTIKOA

Merkea

Kontrolatzeko elementu espezifikoa,
toki irisgarri batean kokatua, haren
bidez sistema domotiko guztia
kudeatzeko.

Integragarria

Fabrikatzaile baten elementu
Erabilgarritasuna
domotiko guztiak Zigbee, Zwave,
WiFi... hari gabeko sare baten bidez
konektatzen ditu

Kudeaketa domotikoa smartphone,
tableta edo ordenagailutik.
Fabrikatzaile bakoitzak bere gailuetara
egokitzen den app espezifikoa du

Merkea

Erabilgarritasuna

ESZENA DOMOTIKOAK

Integragarria

Integragarria

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna

OPENSOURCE SOFTWARE DOMOTIKOA

Aurretiaz programatutako jarraibideen
sekuentzia, eguneroko zereginak
egitea errazteko, hala nola argi guztiak
itzaltzea, TB ikustea, etab.

Merkea

Erabilgarritasuna

DIY KONTROL DOMOTIKORAKO APP-A

Instalatzen erraza

Instalatzen erraza

Instalatzen erraza

Instalatzen erraza

Domotikaren arloko profesionalek
eta enpresek kostu txikiko nahierako
soluzio irekiak diseinatu ahal dituzte
honen bidez

Merkea

Erabilgarritasuna
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9. ASKATASUNA
9.5 EROSOTASUNA ETA ONGIZATEA
ARGIZTAPEN ADIMENDUNA

PERTSIANA, GORTINA ETA OLANA ADIMENDUNAK

Argien pizte automatikoa (presentzia
detektatzeko sistema, tenporizaziosistema eta sentsore krepuskularra)

Merkea

Integragarria

Instalatzen erraza

Funtzionamendu automatizatu eta
segurua

Merkea

Erabilgarritasuna

HARI GABEKO SAKAGAILUA

Integragarria

Integragarria

Instalatzen erraza

Etxebizitzako edozein entxufe
adimendun bihurtzen du

Merkea

Erabilgarritasuna

DIMMERRA

Integragarria

Integragarria

Instalatzen erraza

Merkea

Integragarria

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna

BURU TERMOSTATIKOA

Etxeko erradiadoreetan ezartzen
dira eta gela bakoitzean kontrol eta
erregulazio deszentralizatua egin
daiteke

Klimatizazioa kontrolatzen du.
Zentralizatua edo gelaka

Integragarria

Instalatzen erraza

Merkea

Erabilgarritasuna

UREZTAPEN AUTOMATIZATUA

Integragarria

Integragarria

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna

HOZKAILU ADIMENDUNA
Mugikorreko aplikazio baten bidez
kontrolatzen da ekipamendua.
Kamera bat dauka barnealdea edozein
tokitatik ikusteko. Ahots-laguntzaile
eta erosketa automatizatuarekin.
Matxuren berri ematen du.

Tenporizazio ezberdinak dituen
ureztapen-programagailua; eremuka
ureztatzeko aukera ere badago.
Gailuko pantailan eta mugikorraren
bidez kontrolatu daiteke
Merkea

Erabilgarritasuna

Etxebizitzako zirkuituen kontsumo
elektrikoaren berri ematen du eta
energia aurrezten laguntzen du

Erabilgarritasuna

TERMOSTATOA

Merkea

Instalatzen erraza

ENERGIA-KONTSUMOAREN NEURGAILUA

Argien intentsitatea, motor-biraketa
abiadura, etab. doitzeko aukera
ematen du

Merkea

Erabilgarritasuna

ENTXUFE ADIMENDUNA

Etxeko edozein tokitan jar daiteke
gure sistema domotikoko edozein
elementu pizteko eta itzaltzeko

Merkea

Instalatzen erraza

Instalatzen erraza

Merkea

Erabilgarritasuna
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9. ASKATASUNA
9.5 EROSOTASUNA ETA ONGIZATEA
GARBIGAILU ADIMENDUNA

LABE ETA MIKROUHIN-LABE ADIMENDUNA
Sentsore batzuk dauzka arropa
mota eta kantitatea eskaneatzeko,
garbitzeko programa automatikoki
hautatzeko. Arropa zaintzen dute eta
energia gutxiago kontsumitzen dute.
Matxuren berri ematen du.

Merkea
Merkea

Integragarria
Integragarria

Instalatzen
Instalatzenerraza
erraza

Etxean ditugun elikagaiez osatutako
errezetak iradokitzen dituzte.
Elikagaiaren barra-kodea mugikorraren
bidez eskaneatzen da egosteko
programa egokia hautatzeko. Ahots
bidezko funtzioak.

Erabilgarritasuna
Erabilgarritasuna

KAFEGAILU ADIMENDUNA

Merkea

Integragarria

Integragarria

Instalatzen erraza

Estresa eta nerbio-tentsioa gutxitzea.
Muskulu eta artikulazioetako
mina arintzen du, bai eta agujetek
eragindakoa ere. Odol-zirkulazioa
hobetzea ere badakar.
Muskulu-masa berotzen du lasaitu
aurretik

Erabilgarritasuna

MULTIROOM SOINU-SISTEMA

Merkea

Integragarria

Integragarria
Integragarria

Instalatzen
Instalatzenerraza
erraza

Erabilgarritasuna
Erabilgarritasuna

Merkea

Estresa, antsietatea eta muskulutentsioa gutxitzen ditu; odolzirkulazioa bizkortzen du;
larruazala birsortzen laguntzen
du; artikulazioen malgutasuna
hobetzen du; muskuluak
indartzen ditu; lo egiten laguntzen
du, eta eragin lasaigarria eta
antiinflamatorioa du
Integragarria

Erabilgarritasuna

Ingurune birtualetan nabigatzea.

HIDROMASAJEA

Merkea

Instalatzen erraza

ERREALITATE BIRTUALEKO BETAURREKOAK

Etxe osoan musika entzutea etxeko
WiFiaren bidez

Merkea
Merkea

Erabilgarritasuna

RELAX-BESAULKIA

Mugikorraren bidez programatuko
dugu kafea prestatzeko prozesua,
edari mota, tenperatura edo kafe
kantitatea doituta. Kafe beroa
edukitzen dute.
Merkea

Instalatzen erraza

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna
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9. ASKATASUNA
9.6 KOMUNIKAZIOA ETA TELEINFORMAZIOA
MAGIC-MIRROR
ISPILU ADIMENDUNA

ETXE-KONTROL UNIBERTSALA

Ukimen-ispilu honek albisteei,
eguraldiari, eguneko agendari eta
abarrei buruzko informazioa ematen
du.

Merkea

Integragarria

Instalatzen erraza

Egongelako multimedia-ekipamenduen
aginteak bateratzen ditu

Merkea

Erabilgarritasuna

HARI GABEKO ENTZUNGAILUAK

Integragarria

Integragarria

Instalatzen erraza

Jarduerak eta hitzorduak
gogorarazteko. Medikazioa hartzea
gogorarazteko.

Merkea

Erabilgarritasuna

AHOTS-LAGUNTZAILEA

Integragarria

Integragarria

Instalatzen erraza

Merkea

Integragarria

Instalatzen erraza

Merkea

Integragarria

Instalatzen erraza

Erabilgarritasuna

EROSKETA EDO KUDEAKETA AURREKO INFORMAZIOA

TB-gida, zinema, antzerkia, txangoak,
bidaiak, turismo-ibilbideak, kirolak,
etab.

Merkea

Erabilgarritasuna

Oraingo informazio meteorologikoa
eta asteko iragarpena

Erabilgarritasuna

AISIA

Instalatzen erraza

INFORMAZIO METEOROLOGIKOA

Online finantza-kudeaketa. Bankaerakundeetan itxaron behar izan ez
dadin. Berehalako transferentziak.
Txartelik gabe ordaintzeko aukera
ematen du, NFC Near Field
Communication teknologiari esker
Integragarria

Erabilgarritasuna

Quick Response code («azkar
erantzuteko kodea») barra-kodeak
bi dimentsioko puntu-matrize batera
izandako eboluzioa da. Estekak
eskaintzen ditu lokalizazio-mapa
batera, helbide elektroniko batera,
web-orri batera edo sare sozial bateko
profil batera.

Erabilgarritasuna

TELEBANKAKO APLIKAZIOAK ETA MUGIKORRAREKIN
ORDAINTZEKOAK

Merkea

Instalatzen erraza

QR KODEAK IRAKURTZEKO APPA

Modu interaktiboan komunikatzeko
aukera ematen du, hala informazioa
lortzeko, nola gailu domotikoak
kontrolatzeko

Merkea

Erabilgarritasuna

AGENDA DIGITALA

Hobeto entzutea besteei eragotzi
gabe

Merkea

Instalatzen erraza

Integragarria

Instalatzen erraza

Katalogoak, guardiako farmaziak,
hileta-zerbitzuak, erlijio-ospakizunak...

Merkea

Erabilgarritasuna
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9. ASKATASUNA
9.6 KOMUNIKAZIOA ETA TELEINFORMAZIOA
ADMINISTRAZIOAREN WEB-ORRIA

GPS NABIGATZAILEA

Informazioa eta harremana
udalekin, aldundiekin eta Eusko
Jaurlaritzarekin: legeak, arauak,
zergak eta tributuak, isunak...

Merkea
Merkea

Integragarria
Integragarria

Instalatzen
Instalatzenerraza
erraza

Mapa batean erakutsitako toki baten
kokapen zehatza, jarraitu beharreko
ibilbidea, aurreikusitako eguraldia,
etab. ezagutzea

Erabilgarritasuna
Erabilgarritasuna

Merkea
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6. PRESTAKUNTZA

6.1 Inkesten datuak: IKTrekiko
jarrera, etxeen ezaugarriak
6.2 Adinekoentzako prestakuntza
6.3 Zaintzaile ez-prestatuentzako
prestakuntza
6.4 Zaintzaile prestatuentzako
prestakuntza
6.5 Instalatzaileentzako
prestakuntza
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6.1 INKESTEN DATUAK: IKTREKIKO JARRERA,
ETXEEN EZAUGARRIAK
Galdetegi labur bat sortu genuen adinekoek teknologia berrien inguruan zer jarrera duten
jakiteko.
Googleren formulario bat da, eta beren etxeetan edo erakundeetan bizi ziren adinekoei
helaraziko genien. Azken horiei dagokienez, dena delako erakundean sartu aurreko egoerari
buruzkoak dira galderak.
Informazioa biltzeko, LHko ikastegi-sareaz baliatu gara, «Mendekotasun-egoeran dauden
pertsonen arreta» izeneko zikloa baitute. Hala, inkestak zentro laguntzaileetan banatzeko
eskatu genien.
Gure borondatez kanpoko arrazoiak direla-eta, COVID-19ak sortutako egoera tartean,
pertsona gutxik erantzun diote galdetegiari, eta egoitza batean bizi direnak dira parte hartu
duten gehienak.
Horrenbestez, lagina partziala dela adierazi beharra dago, eta eskuratutako datuak,
ondorioz, orientagarriak baino ez direla izango.
Hori horrela, aipatutakoa kontuan hartuta eta gida hau argitaratzeko egunera arte bildutako
datuekin, honako hau ondorioztatu dugu:
Oro har, adinekoen ingurunea eta etxebizitzak ez zeuden egokituta, ezta prestatuta ere,
bizi-etapa horretarako, eta, hain zuzen ere, horregatik joan ziren, besteak beste, egoitza
batera bizitzera zailtasun edo muga funtzionalak hasi zirenean.
Etxeetan oso gailu, app eta zerbitzu teknologiko gutxi
Domotika baliabide ia ezezaguna da pertsona horien etxeetan.

erabiltzen

dituzte.

Galdetegiari erantzun dioten pertsona gehienek ez dute etxe digitaleko teknologiak erabiltzea
baztertzen, aitzitik, egunerokoan oso lagungarri izan daitezkeela deritzote. Alabaina, horiek
ikasi behar dituzte, eta jarraibide argiak, errazak eta oso praktikoak jaso, beldurra galtzeko
eta haien onurak ezagutzeko.
Ohar horiek eta aztertutako errealitateari buruz dugun ezagutza kontuan hartuta, zenbait
prestakuntza-jarduera proposatzen ditugu etxe digitaleko teknologiak adinekoen etxeetan
ezartzen laguntzeko.
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6.2 ADINEKOENTZAKO PRESTAKUNTZA
Adinekoei teknologia modu samur eta praktiko batez gerturatzea da helburua, beldurra
gal dezaten eta ahaldundu daitezen. Belaunaldi horretakoen artean ohikoa den arrakala
digitala haustea, ahal den neurrian.
Hona hemen gure proposamena:
Sarrera moduko talde-prestakuntza bat ematea adinekoen elkarteetan, zahar-etxeetan eta
adinekoen gizarte-zentroetan, gailu berriak aurkeztu, eta haien erabilera azaltzeko. Lanbide
Heziketako ikasleek eman dezakete.
Banakako prestakuntza etxean gailuak ezarri behar dizkioten pertsonarentzat. Kolektibo
horren ezaugarriei eta beharrei buruzko berariazko prestakuntza duten instalatzaileek
emango dute.

6.3 ZAINTZAILE EZ-PRESTATUENTZAKO
PRESTAKUNTZA
Atal honetan bi pertsona-talde jaso ditugu:
Alde batetik, senide zaintzaileak, zeinek zainketei buruzko oinarrizko prestakuntza egin behar
baitute familia-inguruneko zainketei buruzko prestazio ekonomikoa jaso ahal izateko. 7
Prestakuntza horretan teknologiari buruzko edukia sartuko litzateke, laguntza oso
garrantzitsua dela baiteritzogu, hala zainketa behar duenarentzat nola zaintzailearentzat
berarentzat. Bide horretan, baliabide hori lagungarria izan daiteke mendeko pertsona baten
zaintzaileak maiz pairatzen duen ezinegona eta gaindituta egotearen sentimendu hori
arintzeko.
Horrez gain, etxe digitalaren gaiari buruzko unitate berri bat gehitu beharko litzateke arlo
horretan titulaziorik ez baina lan-esperientzia egiaztatua duten zaintzaileentzat, gaitasunari
buruzko ziurtagiria eskatzen baitzaie lan egin ahal izateko.

7 39/2006 Legea, abenduaren 14koa, autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden
pertsonak artatzeari buruzkoa.
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6.4 ZAINTZAILE FORMATUENTZAKO
PRESTAKUNTZA: ZIKLO HAUETAKO
IKASLEAK: MEPA1, AST 2, GIZARTERATZEA3,
KB4 ETA GBS5
Gizarte eta Kultura Zerbitzuen lanbide-arloko teknikariek teknologia berriei buruzko
prestakuntza gehigarria jaso beharko lukete. Horri esker, haren funtzionamendua eta
baliagarritasuna ezagututa, hasieran etxe digitalari dioten beldurra ez litzateke hainbestekoa
izango, eta zainketak behar dituenarentzat zein berarentzat oso lagungarriak direla ohartuko
lirateke.
OCD13k honako gai interesgarri hauek jaso beharko lituzke, besteak beste:
•

Etxe digitalaren teknologiak.

•

Konfigurazioa eta oinarrizko mantentze-lanak.

6.5 TEKNIKARI INSTALATZAILEENTZAKO
6.5PRESTAKUNTZA:
TEKNIKARI INSTALATZAILEENTZAKO
ZIKLO HAUETAKO
PRESTAKUNTZA:
14
15
16HAUETAKO
IKASLEAK: IEA 14, TIZIKLO
TIS
, MEL1717, SEA1818ETA
15
16
IKASLEAK:
IEA , Ti TIS , MEL , SEA eta
19
ARI
ARI19
Komeni da Elektrizitatea eta Elektronika arloko ikasleek kolektibo handi eta anitz horren
beharrei buruzko prestakuntza jasotzea, horiei egoki erantzuteko modua izan dezaten.
Adibide gisa, teknologien erabilerari buruzko azalpen sakonak eman ordez, horiek oinarrizko
eta funtsezko alderdietara mugatzea, bezeroak teknologia eraginkortasunez erabili ahal
izan dezan.
OCDan honako alderdi hauek jaso beharko lirateke:
•

Adinekoen ezaugarriak eta beharrak.

•

Komunikazio eta entzute aktiboaren teknikak.

8 Mendetasun-egoeran dauden pertsonei arreta emateko teknikaria
9 Animazio soziokulturaleko eta turistikoko goi-mailako teknikaria
10 Gizarteratzeko goi-mailako teknikaria
11 Komunikazio-bitartekotzako goi-mailako teknikaria
12 Genero-berdintasuna sustatzeko goi-mailako teknikaria
13 Oinarrizko curriculum-diseinua
14 Instalazio elektriko eta automatikoetako teknikaria
15 Telekomunikazio-instalazioetako teknikaria
16 Telekomunikazio- eta informatika-sistemetako goi-mailako teknikaria
17 Mantentze-lan elektronikoetako goi-mailako teknikaria
18 Sistema elektrotekniko eta automatizatuetako goi-mailako teknikaria
19 Automatizazio eta robotika industrialeko goi-mailako teknikaria
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Proiektu honetan lagundu duten Lanbide Heziketako ikastegietako –Aretxabaleta Lanbide
Eskola LHII eta Tartanga LHII– Gizarte eta Kultura Zerbitzuak eta Elektrizitatea eta Elektronika
lanbide-arloetako irakasleak bitan bildu dira. Hamabi irakaslek ezagutzak eta esperientziak
trukatu dituzte elkarrekin, eta sakondu egin dute adinekoen beharretan eta teknologiak
eman ahal izango lituzkeen soluzioetan.
Gainera, gaiaren berri eskoletan ere eman dute, bi lanbide-arloetako ikasleek ere parte har
zezaten. Nolabaiteko sentsibilizazioa lortu da horrela, eta horri buruz dituzten ideiak eta
iritziak ere bildu dira.
Esperientzia aberasgarria izan da, hurbildu egin baitira gaur egun bata bestetik oso urruti
dauden lanbide-arloak. Bilera horietan kontzeptu batzuen esanahia bateratu dugu, hala
nola adineko pertsona, beharra, gogobetetasuna, bizi-kalitatea; adinekoekin enpatizatu dugu,
eta haien benetako beharrei buruz eztabaidatu dugu, eta, azkenik, oraingo merkatuan
pertsona guztiei bizitza errazagoa egiteko dauden aukera teknologikorik bideragarrienak
eta ohikoenak aurkeztu ditugu.
Ondorio gisa, nabarmendu behar dugu adinekoen beharrak asko eta anitzak direla,
eta halaxe izango dira, horrenbestez, haiei erantzuten laguntzera bideratutako soluzio
teknologikoak. Horregatik, pertsona bakoitzari teknologia pertsonalizatu behar zaio, haren
egiazko beharrak aldez aurretik aztertuta.
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Jarraian,
honako
azalduko ditugu:

alderdi

hauekin

sortu

diren

ideietako

batzuk

Osasun fisikoa, psikologikoa eta soziala, nolabaiteko laguntza jaso baitezakete soluzio
hauetan:
Gaixotasun akutuak eta kronikoak: Pilula-kaxa alarmadunak, sendagaiak hartzea
gogorarazteko appak eta baskula adimenduna.
Egoera emozional negatiboak: Jarduera fisikoa zenbait appen bidez, zure gogoaren
identifikatzailea, eta argi eta musika egokia erabiltzea, erlaxatzeko appak.
Bakartasun-egoera: Etxe-animaliak, errealitate birtuala, wii jokoak, entretenimendua,
bideokonferentziak, txatak, bideokontsola.
Larrialdiak: Telelaguntza, Osakidetzaren appa eta onlineko zerbitzuak.
Elikadura egokia: Janaria eskatzeko botoia (Amazon, Instagram), adinekoentzako
cateringa, errezeta eta dieta osasungarriak, onlineko erosketak, etxetresna elektriko
adimendunak, elikagaien 3Dko inprimagailuak, pertsonaren garaierara egokitutako
armairuak/sukaldea.
Zentzumenen galera edo gutxitzea: Audifono adimendunak, komunikazio-appa.
Orientazioa: GPS eskumuturrekoak, lokalizagailuak, koloreak erabiltzea, argiak
erabiltzea.
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Norberaren zaintza eta etxea garbitzea:
Arropa egokia hautatzea: Arropa-armairu adimenduna, kanpoko tenperaturaren
arabera aukeratzen du arropa.
Higienea: Bainugela japoniarra, dutxa adimenduna.
Arropa: Goitik kargatzeko garbigailu-lehorgailua, detergente-ontziarekin.
Lurzorua: Xurgagailu zentralizatua, robota, erratz-xurgagailua.

Segurtasuna:
Etxean galduz gero mugikorra, giltzak, diru-zorroa...: Eranskailuak, txistua.
Ate nagusia eta leihoak: Sarraila adimenduna, urrunetik ireki eta ixteko, eta kamera.
Laguntza: Telelaguntza, adinekoentzako erloju-smartphonea.
Alarma teknikoen sentsoreak: Sua, gasa, uholdea. Etxebizitza kontrolatu ahal izatea,
ahotsaz, sakagailu handi batez, mugimenduaz: Alexa, Siri, Google Assistant, KNX
instalazio domotikoa (Thinka ahots bidezko kontrolarekin konektatua).
Iluntasuna: Argi adimendunak.

Beste batzuk:
Telefono adimenduna.
Internet.
Telebista ukimenezko bihurtzeko gailua.
Elektrizitate-hargune adimendunak.
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Adierazi dugun bezala, herritarren zahartze-maila handia errealitate bat da gure gizartean,
eta pixkanaka areagotuz joango da denbora laburrean. Egoera horrek erronka handiak
ekarriko dizkigu pertsonen zahartzaroko bizi-kalitateari eta ongizateari dagokienez, eta,
gaur egun, teknologia arlo horretan ari da ekarpenik handiena egiten, adinekoen etxeetan
sartuta.

Etxe digitaleko teknologiak adinekoei ekarritako onurak ugariak eta askotarikoak dira;
autonomia pertsonala hobetzen eta mantentzen laguntzen dute; segurtasuna ematen
dute etxe barruan eta kanpoan; mugikortasuna laguntzen dute bizitza independentea
sustatuz, bai eta ohitura osasungarriak, harreman sozialak eta etxeko zainketak eta
arretak bultzatuz, eta norberaren prestakuntzan eta garapenean ere laguntzen dute.
Baina ezin dugu ahaztu adinekoa bere bizitzaren protagonista dela, eta teknologia hori
hark eskatu, konparatu, aukeratu eta erosiko duela, bere beharrak, ohiturak, zaletasunak,
balioak, ezagutzak eta, azken batean, bizi-proiektua aintzat hartuta. Horrenbestez, haren
beharretatik abiatuta betiere, dauden soluzio teknologikoak proposatuko zaizkio, eguneroko
bizitzako jarduerak errazago egin ditzan.
Gizakiek badituzte, halaber, CEPAUR taldearen arabera, oinarrizko bederatzi premia
edo behar, hala nola iraupena, babesa, afektua, ulermena, partaidetza, aisia, sormena,
identitatea eta askatasuna. Horiek ez daude hierarkizatuta, baizik eta aldi berean gertatzen
dira, elkar osatzen dute, elkarren mendekoak dira eta antzeko garrantzia dute pertsonaren
garapenean. Pertsona batek oinarrizko beharrak zer neurritan betetzen dituen da bizikalitatea. Elementu teknologikoak aipatutako behar horiek betetzen dituzten elementutzat
har ditzakegu, horrenbestez.
Teknologiak, baina, ezin ditu giza presentzia eta kontaktua ordeztu, horiek ordezkaezinak
eta funtsezkoak baitira, zalantzarik gabe, ongizate pertsonal eta giza hazkunderako. Ildo
horretatik, gizarte gisa identifikatu eta eragotzi behar ditugu batzuetan bizitzaren etapa
honetan sortzen diren bakartasun- eta baztertze-egoerak.
Kontuan hartu beharreko beste alderdi bat da adineko bati laguntzeko beharra sortzen dela
eguneroko bizitzako jarduerak egiteko zailtasuna edukitzen hasten denean, eta, horrez gain,
haren ezgaitasuna eta/edo mendekotasuna agertzen denean, eta ardura hori zaintzaileak
hartzen du bere gain. Zaintzailea, berrikuntza teknologikoez baliatzeaz gain, profesional
kualifikatua ere izan beharko da, eta, Euskadiko Lanbide Heziketaren ahaleginari esker,
behar diren gaitasun teknikoak ez ezik, lana egoki egin ahal izateko ezinbesteko gaitasun
transbertsalak ere eskuratuko ditu. Gaitasun horien artean, honako hauek nabarmendu
behar ditugu: enpatia, harremanetarako estilo asertiboa eta adimen emozionala.

106

Guneak-hogar digital proiektua

Era berean, gure esperientziak berresten digu adinekoen kolektiboa oso anitza dela,
eta, horren ondorioz, ezinezkoa dela haien beharrak orokortzea. Horrenbestez, adineko
bakoitzaren egoera pertsonala hartu beharko da kontuan, hau da, haren beharrak,
hobespenak, ohiturak, ezaugarriak, mugak, osasuna, bizikidetza-unitatea eta abar.
Hala, bezero bakoitzarentzat pertsonalizatuko dira produktu digitalak eta zerbitzu
estandarizatuak. Funtsezkoa da, gure iritziz, etxe digitaleko teknologiak diseinu unibertsala
edukitzea, eta, beraz, pertsona guztiek erabili ahal izatea, haien adina edozein dela ere.
Horrez gain, funtzionala, aise erabiltzekoa eta erraz ikastekoa ere izan behar da. Ezinbesteko
beste ezaugarri bat haren neurrizko kostua izango da, baita ekonomikoki egoerarik apalena
dutenentzat ere; edo, hala ez bada, Administrazioari dirulaguntzak eskatzeko aukera egon
beharko da teknologia hori erosi, ezarri eta mantentzeko.
Horrekin batera, teknologia hori eskalagarria eta integragarria izan behar da, eta adinekoaren
behar berriei erantzun eta haietara egokitzeko gaitasuna eduki behar du, bai eta merkatuan
agertzen diren berrikuntzetara ere, kalitaterik galdu gabe.
Kontuan hartu behar dugu, orobat, teknologiari dagokionez, gutxiago gehiago dela (less is
more), etxe digital batek zenbat eta gailu, aginte eta tresna gehiago behar izan, orduan eta
okerrago izango da.
Gure ustez, etorkizun hurbilean, gure gizartean gertatzen ari diren aldaketen ondorioz,
lanbide-profil berriak sortuko dira. Teknologia eta Zainketak uztartuko dituzte profil horiek,
adinekoen beharrei, diziplina anitzeko ikuspegi batetik, erantzun egokia eman ahal izan
diezaiegun.
Gaur egun, pertsonei etxean laguntzen dieten profesionalek teknologia digitalen erabilerari
buruzko prestakuntza ere eduki behar dute, eta horrelako teknologiak sortzen eta
ezartzen dituzten profesionalek, berriz, kolektibo horren ezaugarriei eta beharrei buruzko
prestakuntza jaso beharko dute.
Teknologia adinekoaren etxean sartzeaz gain, etxebizitzaren ezaugarrien gaineko azterketa
ere egin beharko da aldez aurretik, hobetzeko moduko oztopo arkitektonikoak eta bestelako
oztopoak zehaztu ahal izateko. Etxebizitzak care friendly izatea da helburua.
Etxebizitza eraberritu beharra badago, Adinberriren Gidagoxo, Etxebizitza lagunkoirako gida
eta gaur egun eskura dauden beste argitalpen batzuk erabil daitezke.
Azkenik, adierazi nahi dugu etxe digitalaren teknologia ez dela xedea bere hartan,
giza behar jakin batzuei erantzuteko bitartekoa baizik. Ez gara erori behar zentzurik
gabeko kontsumismoan, bizi-kalitatea ondasun gehiago edukitzearekin nahasiko
baitugu. Etxe digitalaren teknologiei esker, beharrak betetzeko bestelako elementuekin
batera, era koherente, osasuntsu eta oso batez biziko ditugu beharrak, eta,
ondorioz, bizi-kalitate egokia eta zahartze aktibo eta osasuntsua erdietsiko dugu.
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0G: existitzen ziren lehen telefono mugikorrak Zero Belaunaldi deritzon irrati-sare batean
ziharduten; telefonia finkoko sarera numerazio desberdin batekin konektatuta zegoen
irrati-sare hori, eta polizia-irratiaren edo taxi-zerbitzuaren tankerako sare bat zen. Gaur
egunean, Gauzen Internet kontsumo gutxiko gailuak konektatzeko baliatzen da, hala nola
neurgailu elektrikoak, alarma-zentralak eta erloju adimendunak, zeinek etengabe piztuta
egon behar baitute eta datu kantitate txikiak distantzia luzeetara bidali behar baitituzte.
5G: telefonia mugikorreko teknologien bosgarren belaunaldia; gelaxka-sare bat erabiltzen
du –hau da, eskualde geografiko txikiak eta haietako bakoitzari dagokion antena– eta hiru
maiztasun-banda ditu, banda-zabalerako prestazio ugari eta zerbitzugunearekin. Txikienak
4G terminal baten maiztasun-tarte bera erabiltzen du (600-850 MHz), latentzia txikiagoa
eta banda-zabalera handiagoa dituena. Handiagoek ezaugarri hobeak dituzte kontzeptu
guztietan, zerbitzuaren kalitatean izan ezik; izan ere, gelaxka gehiago behar dira eta zailtasun
handiagoa dute hormak eta leihoak zeharkatzeko.
6LoWPAN: IPv6 over Low power Wireless Personal Area Networks. Haririk gabeko
teknologia bat da, eta aukera ematen du maiztasun-banda desberdinetan oinarritutako
sareetan erabiltzeko IPv6 protokoloa. Horri esker, gailuak –hala nola haririk gabeko sare
bateko nodoak– zuzenean komunikatu ahal dira beste IP gailu batzuekin. Amaraun-sare
sendo, eskalagarri eta autosortzailean lan egiten du.
Adimen artifiziala (AA): giza adimena imitatzen saiatzen den makina batean instalatutako
software batean algoritmoak integratzea da. Stuart Russell eta Peter Norvig zientzialarien
arabera, 4 mota daude:
1. Giza burmuina imitatzen duten sistemak; adibidez, sare neuronal artifizialak.
2. Gizakiek bezala jokatzen duten sistemak, hala nola robotak.
3. Arrazionalki pentsatzen duten sistemak edo sistema adituak.
4. Arrazionalki jarduten duten sistemak, hala nola agente adimendunak
Adimen kristaldua: jariakorra ez bezala, eskuratutako gaitasun, trebetasun eta
ezagutzetatik elikatzen da. Gizabanakoen prestakuntza, ikaskuntza eta bizipenek adimen
kristalduaren maila desberdinak sortzen dituzte. Maila hori pertsonak eskura dituen biziaukerez baliatzen jakitearen baitan dago. Adimen kristalduak bizitza osoan zehar hazten
jarraitzen du, eta 60-70 urtea iristen da. Adinak gora egin ahala, hobetu egiten dira bai
aurretik ondo funtzionatu duten antzeko egoeren ereduak ezagutzeko gaitasuna, bai
gure helburuak lortzeko beharrezkoak zaizkigun estrategia, teknika eta trebetasunen
menderatze-maila. Gainera, zeregin jakin bakoitzean baliatu beharreko ahalegin fisikoa
optimizatzeko trebetasuna ere handitzen da, eta, halaber, zereginak antolatzeko eta
planifikatzeko gaitasuna hobetu egiten da.
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Adinkeria: adinaren ondoriozko diskriminazioa. Gure gizarteak oso jarrera negatibo eta
diskriminatzaileak ditu adinekoen inguruan. Jokabide horrek kalte larria egiten dio adinekoen
osasun fisiko eta mentalari; izan ere, egoera horrek «aintzat hartua ez izatea» sentimendu
suntsitzailea eragiten die, haien premiei ez baitzaie erantzuten eta haien iritziak ez baitira
entzuten.
ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line (Abonatu-linea digital asimetrikoa). Interneten
sartzeko banda zabaleko teknologia, ahots-banda erabiltzen zuen modem bidezko
konexioaren datuen transferentzia hobetzen duena. ADSL router bat eta ohiko telefonoseinalea datu-seinale modulatuetatik bereizteko iragazki bat (diskriminagailua, DSL
iragazkia) behar ditu. Asimetrikoa da, normalean gaitasun handiagoa behar izaten baita
datuak deskargatzeko igotzeko baino. Eraginkorra izateko, zentral telefonikotik 10 km-ra
egon behar du, gehienez. Zuntz optikoa ari da ordezten sistema hori.
AES: Advanced Encryption Standard. 128 biteko zifratze seguruko algoritmoa, sare
publikoetan dabilen informazioa babesteko gai dena. Adibidez, WiFi sareetan eta Interneten
erabiltzen da.
Aging in place: Aging at home ere esaten zaio. Adineko jendearen joera sozial
bat da; lehentasunez, beren etxean eta bizi-ingurunean bizi nahi dute nolabaiteko
independentziarekin, bakoitzaren etxean eta bizi-ingurunean bizitzea eta ez, ordea, egoitza
batean edo senideen etxean –normalean, seme-alabenean–.
Ahalduntzea: Egoera ahuleko gizarte-talde batek boterea eta independentzia eskuratzea,
bere egoera hobetzeko. Adibidez, demagun mugikortasuna falta zaion pertsona batek atea
irekitzeko interfonora joan behar duela etxeko txirrina jo diotelako; ahalduntzea izango
du etxebizitzako sarbideak kontrolatzeko sistema domotikora konektatuta dagoen gailu
mugikorretik gauzatu badezake zeregin hori.
Ahots-laguntzaileak: laguntzaile birtual bat software-agente bat da; erabiltzaileekin
interakzioan jarduten du eta zeregin jakin batzuk automatizatzen ditu gizakiaren eskuhartzerik gabe. Elkarrizketa-bot (robot) ere esaten zaio. Lineako txatetan, txatbot terminoa
erabiltzen da. Interakzioa ahots bidezkoa denean, ahots-laguntzaile izendapena erabiltzen
da. Adibideak: Siri, Cortana, Google Assistant, Alexa eta Mycroft.
Alliance: Elkarte bat da, teknologia jakin bat sustatzeko eta balio erantsi handiagoa emateko
sinergiak sortzeko estrategia duten enpresek osatua. Etxe digitalaren adibideak: WiFi
Alliance, Z-Wave Alliance, Zigbee Alliance, KNX Association, Bluetooth SIG, Thread Group,
DLNA.
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AP: Access Point, haririk gabeko sarbide-puntua. Bitarteko gailua, haririk gabeko sare
lokaleko sare (WLAN) bat sortzen duena WiFi seinale baten bidez zona espezifiko batean,
eta router, switch edo hub baten bidez konektatzen dena sare kableatura. Zubi moduan
ezarritako APek haririk gabeko sarea zabaltzeko balio dute. Router askok AP bat osatzen
dute, eta, hori dela eta, WiFi router ere baderitze.
Automata programagarria: badu beste izendapen bat ere: PLC, Programmable Logic
Controller (kontrolagailu logiko programagarria). Ekipamendu elektroniko programagarri
bat da, industria-sektorean erabiltzen dena batez ere, prozesu sekuentzialak kontrolatzeko,
baina etxe digitalean ere erabiltzen da. Azken urteotan PRLak sortu dira (errele logiko
programagarriak); bertsio murriztu bat da, tamainari, sarrera-irteeren kopuruari eta prezioari
dagokienez, baina potentzial handia du, programatzeko erraztasun handiagoak eskaintzen
baititu, bai eta sare informatikora konektatzeko aukera eta urruneko monitorizazioa ere.
Autonomia pertsonala: norberaren ekimenez, erabaki pertsonalak kontrolatzeko, horiei
aurre egiteko, edo horiek hartzeko gaitasuna izatea, betiere norberak dituen arau edo
nahien arabera bizitzeko; eta eguneroko bizitzako oinarrizko ekintzak egiteko gauza izatea.
Banatutako sistemak: kasu honetan ez dago sistema kontrolatzeko ekipamendu
espezifikorik, baizik eta nodo bakoitzak adimen propioa du; haien memorian ekipamenduak
modu autonomo batez funtzionatzeko behar den programazioa gordetzen da, eta, jasotzen
dituzten seinaleen arabera, erabakiak beren kabuz hartzeko gauza dira. Era horretan,
elementu berriak gehitu eta programatu ahal ditugu, eta, elementuren batek funtzionatzeari
uzten badio, sistemaren gainerako guztiak behar bezala lanean jarraituko duelako bermea
izango dugu. Elementuei adimena emateak garestitu egiten du instalazioaren prezioa, baina
merezi du, fidagarritasuna handitu egiten baita.
Banda-zabalera: ingurune jakin baten bidez informazioa transmititzeko gehieneko
abiadura teorikoa da. Neurtzeko unitatea b/s da (bit segundoko). Zuntz optikoaren
hornitzaileak 600 Mb/s-ko banda-zabalera eskaintzen badigu ere, errealitatea bestelakoa
da, eta baliozko informazioaren transmisioaren benetako kantitatea –transferentzia-tasa
izenekoa– 600 Mb/s baino txikiagoa izaten da beti.
Behar axiologikoak: balioen ordenarekin lotuta daudenak dira; hau da, edozein motatako
beharrak asetzeko joera duten erantzun guztiekin: iraupena, babesa, afektua, ulermena,
partaidetza, sormena, aisia, identitatea eta askatasuna.
Behar existentzialak: izatea, edukitzea, egitea eta interakzioa izatea/egotea sartzen dira
hemen.
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BetiON: Eusko Jaurlaritzaren lehen mailako arretako gizarte-zerbitzua, etxez etxeko
telelaguntza eskaintzen duena, jarraipen eta arreta pertsonalizatuarekin, bakarrik bizi
diren 75 urtetik gorako pertsonentzat, mendekotasun-maila aitortua duten 65 urtetik
gorakoentzat, desgaitasuna duten pertsonentzat eta beste kasu batzuetarako –aurrez,
banakako balorazioa egin ondoren–. Arreta etengabea da, eguneko 24 orduetan eta
urteko egun guztietan, eta larrialdi-egoerei edo gizarte-premiei erantzun egokia emateko
berariazko prestakuntza jaso duten pertsonek ematen dute, dela euren kabuz, dela beste
baliabide komunitario batzuen bidez. Hauek biltzen ditu: alarma-abisurako eta erorikoak
detektatzeko botoia duen medaila, paparrekoa edo eskumuturrekoa; terminal bat; eta
askotariko gailu osagarriak.
Bideo-streaminga: zuzeneko birtransmisioa edo etengabeko emisioa. Sare informatikoaren
bidez multimediako, audioko edo bideoko edukien banaketa digitala egitean datza eta
erabiltzaileak deskargatzen ari den aldi berean kontsumitzen du produktua (beraz, ez da
beharrezkoa erabat deskargatzea edukian sartzeko). Bezeroak interesatzen zaion materiala
aukeratzen du, eta datu-buffer bat deskarga-fluxua biltegiratuz joaten da, materiala
eskuragarri dagoen heinean erakusten den bitartean.
Bizi-kalitatea: komunitate, gizarte-klase edo gizabanako baten giza beharrak zer neurritan
betetzen diren.
BLE: Bluetooth Low Energy, estandar berri bat da, 2017. urtekoa. Energia-kontsumo apala
eta kostu txiki samarra izateko diseinatua, WiFiaren antzeko komunikazio-irismena du.
Domotikan inplementatzeko aukera ematen du.
Bluetooth: 1994. urtean diseinatua, gailu mugikor informatikoak eta ikus-entzunezkoak
distantzia laburretan konektatzen ditu (10 m, gehienez) eta konfiguratzeko erraza den
puntutik punturako konexio bat erabiltzen du. Distantzia eta oztopoak dira haren teknologia
horren etsairik handienak; datuak transmititzeko abiadurak hobetu daitezke eta ez du
urruneko konexioa egiten uzten
Blu-ray: Blu-ray Disc Association (BDA) izeneko partzuergoak garatutako disko optikoko
formatu bat da, bereizmen handiko bideorako (HD, 3D eta UltraHD) erabiltzen da eta
DVDak baino ahalmen handiagoa du dentsitate handiko datuak gordetzeko. 4K edukia
erreproduzitzeko, Blu-ray Ultra HD formatuak ordezkatu du.
b/s: bitak segundo bakoitzeko; segundo bakoitzean transmititzen diren datu digitalen
(zeroak eta batak) transmisio-abiaduraren unitatea da. Normalean, haren multiploak
erabiltzen dira; adibidez, 100 Mb/s-ko zuntz optikoa. Adi, ez nahastu bit (b) eta byte (B).
Idatzizko informazio guztia ASCII kode alfanumerikoaren bidez kodetzen da –badira beste
batzuk ere bai–; sistema horren bidez, byte izeneko 8 bitez osatutako multzoa erabiltzen da
letra bakoitzerako. Adibidez, a letrak 01100001 balioa du esleituta.
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BTEE: Behe Tentsiorako Erregelamendu Elektroteknikoa. Barne hartzen du behe-tentsioko
instalazio elektrikoen araudia –1.000 V-ko edo hortik beherako tentsioak korronte alternoan
(KA) edo 1.500 V-koak korronte zuzenean (KZ)–, pertsonen eta ondasunen segurtasuna
zaintzeko, horien funtzionamendu normala ziurtatzeko, beste instalazio eta zerbitzu
batzuetan interferentziak prebenitzeko eta horien fidagarritasun teknikoa eta efizientzia
ekonomikoa bultzatzeko.
Buru termostatikoa: Erradiadoreko ur-emaria irekitzen, ixten edo erregulatzen duen
gailua, gelako tenperaturaren eta lortu nahi den tenperaturaren arteko aldearen arabera.
Erabiltzaileak finkatzen du 20 ºC-en bueltan, eta sistema adimendunak etxebizitzatik
kanpoko tenperatura kontuan izan dezake erabiltzaileen erabakiei aurrea hartzeko.
BUS domotikoa: Datu domotikoen kable espezifiko bat erabiltzen du instalazioaren
kontrola egiteko. Kable hori etxebizitzan instalatzen da, geletan nahiz koadro domotikoan
–koadro elektrikoaren ondoan edo barruan egon ohi da– instalatu behar ditugun nodo
domotiko guztiak lotzeko. Elikatze-iturri espezifiko bat erabiltzen da BUSerako. Adibideak:
KNX, Busing, Lonworks.
Care Friendly: Etxebizitza atseginak; oztopo arkitektonikorik eta mugikortasuna zailtzen
duten oztoporik ez izateaz gain, domotikaren alorreko azken aurrerapenak dituzte,
eguneroko bizitzako jarduerak (EBJ) egitea erraztuko digutenak. Age-Friendly terminoa ere
erabiltzen da.
CATV: Community Antenna Television, kable bidezko telebista; telebista sistema bat da,
irrati-maiztasuneko seinaleen bidez eskaintzen dena. Seinale hori zuntz optikoko sareen
edo kable ardazkide espezifikoen bidez transmititzen da telebistetara.
CENIE: Zahartzeari buruzko Nazioarteko Zentroa. Zahartzearekin eta bizitza-luzerarekin
erlazionatutako ahots ezberdinak biltzen ditu.
CEPAUR: Garapeneko Alternatiben Zentroa nazioarteko proiekzioko gobernuz kanpoko
erakunde profesional bat da eta, diziplinaz haraindiko ikerketen eta ekintza-proiektuen
bidez, garapena birbideratzen du. Horretarako, tokiko autodependentziaren modu berriak
sustatzen ditu eta gizakion funtsezko beharrei erantzuten die. Zentzu orokorrago batean,
Giza Eskalako Garapena sustatzen du.
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CHIP: Connected Home over IP (IParen gainean konektatutako etxea). Google, Amazon,
Apple eta Zigbee Allianceko askotariko kideak garatzen ari diren estandar berria, etxeko
gailu adimendunak seguruak, fidagarriak eta erabilerrazak izan daitezen lortzeko. Helburua
da erraztea markek eta fabrikatzaileek ekoizten dituzten gailuak bateragarriak izan daitezela
merkatuan gehien erabiltzen diren ahots-laguntzaile guztiekin: Alexa, Siri eta Google
Assistant. Thread da erabiltzen den teknologia nagusietako bat.
CO: Karbono monoxidoa gas koloregabe oso toxiko bat da, eta galdara eta tximinietako
errekuntza txarren ondorioz eta errekuntzako ibilgailuak igorrita sortzen da batez ere.
Badaude CO detektatzeko gailuak, eta gune egokietan kokatu behar dira, haren presentziaren
berri eman diezaguten.
DECT: Digital Enhanced Cordless Telecommunications (digitalki hobetutako haririk gabeko
telekomunikazioak); haririk gabeko telefono digitaletarako estandar bat da, normalean
etxeko helburuetarako edo helburu korporatiboetarako erabiltzen dena. Haririk gabeko
datuen transferentzietarako erabil daiteke. 25 metrotik 100 metrora arteko irismena du.
1880-1900 MHz arteko maiztasunetan egiten du lan, 10 kanalekin, guztira.
Desgaitasunik gabeko bizi-itxaropena: biztanleria jakin bateko kide bat desgaitasunik
gabe biziko litzatekeen batez besteko urteen kopurua da, baldin eta biztanleria horretan
behatutako adinaren araberako heriotza-tasak eta desgaitasun-tasak mantenduko balira.
Diferentzial automatikoa: Babes elektrikoko gailua, funtsean pertsonen segurtasuna
zaintzen duena, etxeko instalazio elektrikoaren korronte alternoan lurrerako ihesak
detektatu baititzake.
Dimmer: edo erregulagailua; luminarietara bidalitako seinale elektrikoa modulatzeaz
arduratzen den gailu bat da; horrela, igortzen duten argiaren intentsitatea aldatzea lortzen
da, itzaltzetik potentzia gorenera arte. Horrela, unean uneko argi naturalaren arabera eta
gure premien arabera egokitu dezakegu argiztapen maila.
DIY: Do it Yourself edo egizu zuk zeuk (EZZ); kultura hori antikapitalismoari lotutako
mugimendu sozial garrantzitsu batean sortu zen, eta dena ez erosi behar izatea du helburu.
DIY kulturak sustatzen du gauzak norberak egitea edo dirua aurrezteko moduan egitea
gauzak. Horrenbestez, eguneroko bizitzako edozein esparrutara estrapolatu daiteke, hala
nola artisautzara eta eskulanetara, baina bai eta zereginak egitera, konponketetara, etxeko
arropa fabrikatzera eta domotikara ere. Imajina dezakegun edozein sormen-geruzatara
zabal daiteke.
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DLNA: Digital Living Network Alliance; estandar horren bidez, etxeko sare informatikora
konektatutako gailu guztiek ikus-entzunezko edukiak modu errazean parteka ditzakete. Aski
da zerbitzari bat edukitzea –edukia eskaintzeko– eta hartzaile bat –zerbitzarira konektatu, eta
edukia erreproduzitzeko–. Askotariko gailuak integra ditzakegu, hala nola disko gogorrak,
argazki- edo bideokamerak, bideo-jokoen kontsolak, telebistak, Blu-Ray erreproduzigailuak
edota gure mugikorra edo tableta.
Domotika: etxebizitzaren kontrol eta automatizazio adimendunari aplikatutako teknologien
multzoa da (domus, «etxea» latinez, eta automatika, «bakarrik funtzionatzen duena»
grekoz, hitzen uztarketa da); energiaren erabileraren kudeaketa eraginkorra ahalbidetzen
du, segurtasuna eta erosotasuna ematen ditu eta, halaber, erabiltzailearen eta sistemaren
arteko komunikazioa ahalbidetzen du.
DVB-S: Digital Video Broadcast by Satellite; satelite bidezko bideo digitalaren hedapenseinalea.
EBJ: Eguneroko bizitzako jarduerak, «okupazio-eremu» ere esaten zaie; pertsona
batentzat eta helburu baterako balio eta esanahi zehatz bat duten eguneroko bizitzako
jarduera guztiak dira. Honela sailkatzen dira: oinarrizkoak, norberaren gorputza zaintzera
bideratutakoak, hala nola elikadura, jantziak, higienea, mugikortasuna eta abar; eta
instrumentalak, ingurumenarekiko interakziora bideratuak, izaera konplexuagokoak eta,
oro har, aukerakoak, beste pertsona batzuengan eskuordetu baitaitezke, hala nola haurrak
haztea, komunikazio-sistemak erabiltzea, erosketak egitera joatea, janaria prestatzea eta
abar.
EDA: Etxe digitalaren azpiegitura; etxebizitza bateko instalazio batek etxe digitala
integratzeko prestatuta egoteko gutxieneko zehaztapenak betetzen dituela bermatzeko
beharrezkoak diren azpiegituren multzoa da.
e-learning: teleprestakuntza-plataforma autodidakta edo tutorizatua. Internet bidezko
online ikastaroak eta IKT bitartekoak dira; mahai gaineko ordenagailu edo ordenagailu
eramangarri baten bidez sartzen gara horietara, eta gure eskura jartzen ditu hezkuntzacurriculum digital zabala estaltzen duten hainbat motatako materialak: pdfak, aurkezpenak,
bideoak, ariketak, praktikak, lanak, testak eta abar.
Elektrobalbula: balbula elektromekanikoa, fluido bat hodi edo hodi batetik igarotzea
kontrolatzeko diseinatua. Bobina solenoide baten bidez mugitzen da balbula, korrontea
handik igarotzean edo ez igarotzean. Oro har, bi posizio besterik ez ditu: irekia eta itxia,
edo guztia eta ezer ez. Elektrobalbulak aplikazio askotan erabiltzen dira, mota guztietako
fluidoen fluxua kontrolatzeko, hala nola edateko uraren eta hiriko gasaren horniduretan.
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Erabiltzaile-interfazea: etxe digitalarekin interakzioan aritzeko aukera ematen duen
gailua, bai konfiguratzeko, bai instalazioa kontrolatzeko, bai eta etxeko edozein informazio
kontsultatzeko ere. Ukipen-pantailak eta ahots-laguntzaileak dira erabilienak.
Eragingailua: irteerako gailu bat da, eta zirkuituak irekitzen eta ixten ditu errele izeneko
gailu elektromekaniko baten bidez, normalean. Domotikan, argiak pizteko, berogailua
pizteko edo alarma-sirena jotzeko erabiltzen da, besteak beste.
Errealitate areagotua (EA): gailu teknologiko baten bidez –gehitutako informazio grafikoa
duena–, erabiltzaile batek mundu errealaren zati bat bistaratzeko aukera ematen duten
teknologien multzoa da. Horrela, elementu fisiko ukigarriak elementu birtualekin uztartzen
dira, eta areagotutako errealitate bat sortzen da denbora errealean.
Errealitate birtuala (EB): eszenen edo benetako itxurako objektuen ingurune bat
da. Normalean, 3Dko modelatua duten aplikazio informatikoen bidez sortzen da.
Erabiltzailearengan sortzen du bertan murgilduta egotearen sentsazioa; betaurreko,
eskularru edo jantzi berezien bidez lortzen da errealitate horrekin interakzioa edukitzearen
sentsazioa, errealitate-sentsazioa areagotzen duten estimulu desberdinen pertzepzio
handiagoa eragiten baitute.
Eskalagarritasuna: Jada abian jarritakoei beste gailu edo azpisistema gehituz gure
sistema domotikoa handitzeko aukera dagoen neurtzen du. Xedea da beste elementu bat
erraz gehitu ahal izatea toki jakin batean, eta horren ondoriozko sistemak lehen bezala
funtzionatzea, haren kudeaketa zaildu gabe; hau da, guztia zakarretara bota eta instalazio
osoa hutsetik berriz programatzen hasi behar ez izatea.
Espirometroa: medikuntzan erabiltzen den neurketa-tresna, biriken bolumenak eta
gaitasunak zehazteko. Asma duten pazienteek erabiltzen dute, gaixotasunaren jarraipen
egokia egiteko.
Estandarra: arauen multzoa; arau horiek borondatez aplikatzeko zehaztapen teknikoak
biltzen dituzte; fabrikatzaileen, instalatzaileen, kontsumitzaileen, laborategien, ikerketazentroen eta abarren adostasunez lantzen dira; esperimentazio eta garapen teknologikoan
oinarrituak daude; normalizazioaren alorreko erakunde nazional, eskualdeko edo
nazioarteko aitortu batek onartuak daude; eta eskuragarri daude jendearentzat.
Ethernet: sare lokalak (LAN) konektatzen dituen teknologia, kable eta konektore egokien
bidez, eta ahalbidetzen du gailuak protokoloen bidez komunikatzea, haietatik seinale
elektrikoak bidaliz. Hainbat kableatu kategoria ditugu, bakoitzari dagozkion abiadurekin.
Gaur egun sareetan gehien erabiltzen den kablea 6. kategoriakoa da: 10 Gb/s-ra arteko
banda-zabalerak onartzen ditu, gehienez 55 metroko luzeretarako. Luzera hori gaindituz
gero, 100 metrora arte (arauak ezarritako gehieneko luzera), banda-zabalera 1 Gb/s-ra
jaisten da.
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Etxe digitala: etxean integratzea telekomunikazio-sistemak, sare informatikoak, bideozaintza,
multimedia eta domotika, besteak beste; izan ere, elkarrekin balio erantsi handiagoa ematen
diete gure etxebizitzei segurtasunaren, erosotasunaren, automatizazioaren eta aisialdiaren
arloetan.
Fidagarritasuna: Sistemak, denboran, etenik edo mozketarik gabe duen funtzionamendu
maila adierazten du. Horrela, erabilgarritasunak neurtzen du sistema bat etengabe
erabilgarri eta operatibo dagoen denbora. Normalean, sistema baten fidagarritasunaren
eta egonkortasunaren neurri gisa erabiltzen da, eta sistema bat, arreta ematen ez bazaio,
erori edo huts egin gabe zenbat denboraz utz daitekeen adieraz lezake. Erabilgarritasunaz
hitz egin ohi da «bederatzi» terminoa erabilita; hau da, «bost bederatzi» terminoak
erabilgarritasun handiko maila adierazten du: % 99,999 eta urte batean 5 minutu eta 15
segundoko guztizko etena.
Fototerapia: Tratamendu bat da; larruazaleko kolagenoaren eta fibroblastoen hazkundea
estimulatzen du, azala zuritzen du, poroak gutxitzen ditu eta orbanak txikitzen ditu.
Larruazalaren metabolismoa hobetzen du. Aknea eta zaldarrak gutxitzen ditu. Efektu
lasaigarri eta erlaxagarria sortzen du. Eraginkorra da bitiligoa, psoriasia eta larruazaleko
beste gaixotasun batzuk tratatzeko.
FTTH: Fiber To The Home (etxerainoko zuntza); telekomunikazio-teknologia bat da,
zuntz optikoko kableen eta horien banaketa-sistemen erabileran oinarritzen dena,
telekomunikazio-zerbitzu aurreratuez hornitzeko, hala nola telefoniaz, banda zabaleko
Internetez eta telebistaz.
Gainzahartzea: gure gizartearen joera-aldaketa bat da, gero eta adineko pertsona gehiago
egotean eta pertsonak gero eta zaharragoak izatean datzana. Azken hamarkadetan
ugalkortasun-tasa eta heriotza-tasa jaitsi egin direlako eta jaiotzean bizi-itxaropenak gora egin
duelako ari da zahartzen biztanleria. Hainbat faktorek faboratu dute biztanleriaren aldaketa
hori: osasun-zerbitzua hobetzea, higienea orokortzea eta bizimodu osasungarriagoak
izatea, besteak beste.
Gaitasun teknikoak eta transbertsalak: Oinarrizko Kalitate Dokumentuan zehaztutako
aztergaien kontzeptuzko eta prozedurazko edukiak lantzen dituzte gaitasun teknikoek.
Gaitasun transbertsalek askotariko gizarte- eta lan-egoerei erantzuteko beharrezkoak diren
gaitasun eta trebetasun guztiak barne hartzen dituzte, hala nola autonomia, inplikazioa,
lidergoa, talde-lana eta ahozko eta idatzizko komunikazioa.
Gogobetetzaile: gizakiarentzat egokiak diren soluzio guztiak dira. Egarria baretzen duen
baso bete ur izatea eta pozez betetzen gaituen lagun batekin solasean aritzea, adibidez,
gogobetetzaileen adibide dira. Etxe digitalean erabiltzen diren teknologia berriak ere gure
oinarrizko beharrak asetzen dituzte.
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GPS: Global Positioning System, estatubatuarren posizionamendu-sistema global; edozein
objektu (pertsona bat, ibilgailu bat) Lurraren gainean kokatzea ahalbidetzen du. Ohikoena
metro gutxiko errorea izatea da, baina zentimetro gutxiko zehaztasuna lor daiteke, halaber,
GPS diferentziala erabiliz gero. Galileo da Europar Batasunak garatutako kudeaketa eta
erabilera zibileko baliokidea.
Hub edo kontzentragailua: hari konektatutako gailu guztien artean LAN sare bat
zabaltzea ahalbidetzen du; horrela, portu jakin batetik iristen zaion guztia beste guztietatik
erreplikatzen du. Gaur egun, ez da kasik erabiltzen, eta switch izeneko gailua erabiltzen da,
kontzentragailuak baino prestazio hobeak baititu.
Hz: Hertza segundo bakoitzeko errepikapen bati dagokion maiztasun-unitatea da. Beste
nomenklatura baliokide bat segundo bakoitzeko zikloak dira. Adibideak: etxeko korronte
alternoak 50 Hz-ko maiztasuna du. FM irrati-uhinek 100 MHz inguruko maiztasuna dute.
WiFi erabilienek 2,4 GHz-ko maiztasuna dute. Espektro ikusgaia 4 x 1014 Hz (argi gorria) eta
8 x 1014 Hz (argi morea) artekoa da.
IM: irrati-maiztasunaren akronimoa, irrati-maiztasunaren espektroa ere deitzen zaio, eta
espektro elektromagnetikoaren barnean energia gutxieneko zatiari dagokio, 3 hertzetik
(Hz) 300 gigahertzera (Ghz) bitartekoa, hain zuzen. Ohiko erabilerak honako hauetan
dira: irrati-komunikazioak (irratia, telebista, radarra, telefonia mugikorra, audioa, bideoa,
irrati-nabigazioa, larrialdi-zerbitzuak, irrati-afizionatuak, etab.), irrati-astronomia, radarra,
erresonantzia magnetiko nuklearra, medikuntza, edertasun-tratamenduak, etab.
Inmotika: etxebizitzetarako ez diren eraikinen (hotelak, merkataritza-guneak, ikastetxeak,
unibertsitateak, ospitaleak eta eraikin tertziarioak) kontrol eta automatizazio adimendunari
aplikatutako teknologien multzoa da, eta energiaren erabileraren kudeaketa eraginkorra
ahalbidetzen du, segurtasuna eta erosotasuna ematen ditu eta, halaber, erabiltzailearen
eta sistemaren arteko komunikazioa ahalbidetzen du.
Integragarritasuna: fabrikatzaile edo teknologia desberdinetako produktu edo sistemen
bateragarritasun-maila adierazten du. Gailu batzuk arazorik gabe integratzen dira, beste
batzuk bateraezinak dira eta, kasu batzuetan, pasabide espezifiko bat erabili behar da, bien
arteko lotura-lana egiteko balio duena.
Integratzaile domotikoa: etxean zein eraikinean instalazio domotikoetan erabiltzen diren
teknologiak integratzeaz arduratzen den profesionala.
Interferentziak: Seinale elektrikoen distortsioa kable bidezko bitartekoetan edo haririk
gabekoetan, bereziki horiek eta beste iturri batzuk espazio berean daudenean; iturri horiek
izan daitezke barnekoak –hala nola mikrouhin-labea, bluetooth bozgorailuak, haririk gabeko
DECT telefonia eta abar– edo kanpokoak –adibidez, bizilagunaren WiFia–.
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IoE: Internet of Everything edo Guztiaren Internet. IoT-tik harago doa; izan ere, 4 aktore
sartzen dira jokoan, hala nola pertsonak, prozesuak, datuak eta objektuak, eta 3 interakzio
mota sortzen dira: P2P, pertsonen arteko komunikazioa; M2P, pertsonekin komunikatzen
diren makinak (IoT-en bezala); eta, azkenik, M2M, makinen arteko komunikazioa.
IoT: Internet of Things edo Gauzen Internet; aukera ematen du gailu digital guztiek
Interneterako konexio bat izan eta, horrela, eskuragarri egon daitezen urrutitik, haietatik
informazioa lortzeko, bai eta haiek urrutitik kontrolatzeko ere. Hori guztia Ipv6 protokoloari
esker lortzen da, munduko edozein gailu bereizteko identifikatzaile kopuru nahikoa
eskaintzen baitigu.
IP helbidea: Herrialdea, probintzia, udalerria, kalea, atari-zenbakia, pisua eta helbide jakin
bat identifikatzeko letra edo zenbakia biltzen ditu gure posta-helbideak; era berean, sare
telematikoetan konektatutako gailuak bereizteko modu bat behar dugu. Horretarako, IP
protokoloan nomenklatura bat erabiltzen hasi zen, 0 eta 255 bitarteko 4 zenbaki hamartarrez
osatua, puntuen bidez bereiziak. Sare mota desberdinak definitzen dira horien tamainaren
arabera, eta klasetan sailkatzen dira, A-tik (tamaina handiena) E-raino. Etxean, gure
routerrean konfiguratutako helbide publiko bat daukagu –gure hornitzaileak emandakoa–
WAN Internet sarera sarbidea ematen duena. Bestalde, sare pribatu bat daukagu, beti
tarte finko batzuei dagokien balio ezarriak dituena, eta C klaseko sareen kasuan, adibidez,
192.168.1.X formatua izan ohi da. Formatu horretan, lehen hiru zenbakiek gure sare pribatua
identifikatzen dute eta laugarrenak –1 eta 254 artekoa izan daitekeena– gailu partikular bat
identifikatzen du.
IPTV: Internet Protocol Television; IP (Interneteko protokolo) bidezko telebista. Broadcast
eduki tradizionalak ez dira uhinen bidez banatzen, baizik eta IP protokoloaren gaineko
banda zabaleko konexioen bidez, eta banda-zabaleraren zati bat ezin hobeto ikusteko
erreserbatzen da.
Ipv4: Internet Protocol v4; Interneteko protokoloaren 4. bertsioa, TCP/IP ereduko sareko
geruzan erabilia. IP helbideratzea erabiltzen du gailu-sareak sortzeko, eta routerrak dira
informazio-paketeak sare batetik bestera bideratzen dituzten elementuak, jatorrizko eta
helmugako IP helbideak erabilita. 32 biteko helbideak erabiltzen ditu. Adibidez: 192.168.1.5
IPv6: Internet Protocol v6; Interneteko protokoloaren 6. bertsioa, IPv4ren ondorengoa;
izan ere, gaur egun ia agortuta dagoen helbideratzea zabaltzen du, batez ere Internetera
konektatutako gailu berrien (IoT) eskaria gero eta handiagoa delako. 128 biteko helbideak
erabiltzen ditu, bai eta notazio hexadezimala erabiltzen duen formatu berri bat ere. Hona
hemen notazio uzkurtua duen adibide bat: 2001:db8:3c4d:15::1a2f:1a2b
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Irakurgailu biometrikoa: Sarbidea kontrolatzeko sistemen sartze-gailua, pertsonak
identifikatzeko, haien fisionomiaren nahiz portaeraren ezaugarriak erabiltzen dituena, hala
nola hatz-markaren edo eskuko geometriaren irakurgailuak; iris edo erretinaren eskanerra;
aurpegiaren eta ahotsaren bidez ezagutzeko gailua eta zainen bidez gure sistema baskularra
ezagutzeko gailua.
ISDN: Integrated Services Digital Network (zerbitzu integratuetarako sare digitala);
muturretik muturrerako konexio digitalak errazten dituen sarea, ahots- zein datu-zerbitzuen
sorta zabala emateko. Telefono-sistema analogikoaren bilakaera da.
ISM: Industrial Scientific and Medical; nazioartean aplikazio industrial, zientifiko eta
medikoetarako erreserbatutako irrati-maiztasuneko bandak.
ISP: Internet Service Provider (Interneteko zerbitzuen hornitzailea); bezeroei Interneterako
konexioa eskaintzen dien enpresa. Zerbitzu hori teknologia ezberdinen bidez ematen
du, eta horien artean nabarmentzen dira ADSL, kable-modema, zuntz optikoa, DVB-S eta
telefonia mugikorra.
KNX: EIB KONNEX, European Installation BUS; sare deszentralizatuko komunikazioen
Europako protokolo domotiko estandarra, etxebizitzak eta eraikinak kontrolatzeko eta
automatizatzeko garatua, etxeko instalazio txikietatik edo etxebizitza-eraikinetatik hasi eta
hirugarren sektoreko instalazio handietaraino (hotelak, bulegoak, aireportuak eta abar).
BUS kableatu espezifiko bat erabili ohi du. Joera da TCP/IP protokoloan integratzea, hau da:
KNX/IP.
Komunikazio-pasabidea: gailu bat da, arduratzen dena etxe digitaleko sareak kanpoko beste
sare batzuekin komunikatzeaz edota teknologia desberdinetako gailuak interkonektatzeaz,
instalazio berean integratuta egon daitezen.
Kontrolagailu domotikoa: instalazioko nodo guztiekin dago interkonektatuta, bitarteko
kableatuaren edo haririk gabekoaren bidez. Modu horretan, sentsoreen seinaleak jasotzen
ditu, programatu dugun algoritmoaren bidez haiek aztertzen eta prozesatzen ditu eta,
azkenik, aginduak bidaltzen dizkie eragingailuei. Adibidez, denok ateratzen bagara etxetik,
«Etxetik atera» aukera programatuta eduki dezakegu, eta, horrela, mugikorrean dagokion
botoi birtuala sakatuz, argi guztiak itzaliko ditugu, pertsianak jaitsiko ditugu, ikus-entzunezko
ekipamenduak itzaliko ditugu eta alarma jarriko dugu, besteak beste.
Kontzentragailua: zubi edo hub ere deitua, Z-Wave edo ZigBee haririk gabeko sare
domotikoko gailu bat da, routerraren bidez sistema Internetera konektatzeko balio duena
eta seinale hori sistemako gailu guztien artean banatzeko erabiltzen dena.
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Kromoterapia: Gogo-aldartea hobetzeko giro-argi bat sortzen duen argiztapen-sistema bat
darabilen teknika, pertsonen erlaxazioan, ongizatean, lasaitasunean eta bake mentalean
laguntzen duena.
LAN: Local Area Network. Sare lokala, sareko gailuz osatua: ordenagailuak, eramangarriak,
inprimagailuak, AP eta abar. Gailu horiek switch baten bidez daude konektatuak eta eremu
txiki batean kokatuak, hala nola etxean edo bulego batean, informazioa partekatzeko
helburuarekin.
LiFi: Light Fidelity; komunikazio-estandar bat da, espektro ikusgaia –argi tradizionala–
erabiltzen duena komunikatzeko, eta, ondorioz, WiFia baino 100 aldiz azkarragoa izatera
iristen da. Ez du antenarik behar eta edozein puntutara iristen da, betiere 10 metrora arteko
zuzeneko ikuspena badago. Ez du beste ezein sistemarekin interferitzen, etxebizitzako argi
natural eta artifizialaren iturriekin baino ez.
LORA: LOng RAnge; haririk gabeko teknologia, ezin hobea distantzia handietarako
konexioetarako eta IoT sareetarako; izan ere, 868 MHz-ko maiztasunarekin egiten du lan,
zeinak ia ez baitu sentikortasunik interferentzien aurrean. Puntutik punturako konexioak
ezartzen ditu, 10 eta 20 km arteko irismen luzearekin eta kontsumo baxuarekin, eta 10
urtera arteko iraupena du bateria bakar batekin.
MAC address: Media Access Control, bitartekora sartzeko kontrolaren helbidea. 48 biteko
identifikatzaile bat da, eta sareko txartel edo gailu bati lotuta dago. Helbide fisiko ere esaten
zaio, eta bakarra da gailu bakoitzerako. Bi zati ditu, bakoitza 24 bitekoa; lehenak erakundea
edo ekoizlea identifikatzen du eta bigarrenak gailuari egiten dio erreferentzia. Adibidea:
AC-16-2D-02-C8-19 (notazio hamaseitarra erabiltzen da, eta karaktere bakoitza 4 bit dira).
Magnetotermikoa: segurtasun elektrikoko gailua, normalean etxeko koadro elektrikoan
kokatua; kokatuta dagoen zirkuituko korronte elektrikoa eteten du, zirkuitua dagokiona
baino korronte handiago batekin gainkargatzen denean edo zirkuitulabur bat gertatzen
denean.
Maiztasuna: Magnitude fisikoa; aldizkako edozein gertakariren errepikapen edo oszilazio
kopurua adierazten du. Periodoa da haren alderantzizkoa: ziklo batek osatzeko behar duen
denbora, segundotan neurtzen dena.
Mesh: amaraun-sarea, gailuak hari gabe interkonektatzeko modu bat da. Bertan, gailu
guztiak elkarri konektatuta daude, eta, hori dela eta, hedagailu gisa funtziona dezakete;
horrek estaldura-erradioa handitzen du eta haien arteko komunikazioa hobetzen, sarbidepuntu zentralizatu bakar baten zuzeneko mendekotasuna eduki beharrik gabe.
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m-learning: ikaskuntza mugikorra, gailu mugikorretan edo tabletetan erabiltzen dena;
ikaskuntza ez-formala sustatzen du, trebetasunak eskuratzeko, hala nola adimen emozionala
eta arazoak ebaztea ingurune interaktibo batean.
Multiroom soinua: edo multiroom audioa (gela anitzekoa), gailu, bozgorailu, anplifikadore
eta AV hargailuen sare bat da, smartphone edo tablet batetik etxe osoan musika ezin hobeki
erreproduzitzea ahalbidetzen duena. Musika bera gela guztietan entzutea ahalbidetzen du,
baita erabiltzaileen arabera pertsonalizatzea ere.
NAS: Network Attached Storage (sarean konektatutako biltegiratzea). Biltegiratzeteknologia bat da, gailu baten (NAS zerbitzaria) biltegiratze-ahalmena sare informatiko edo
multimediaren bidez ekipamendu edo zerbitzari bezeroekin partekatzeko erabiltzen dena.
Neul: IoT gailuei euskarria emateko diharduen teknologia bat da, Sigfox-en antzekoa. 470790 MHz-eko eta 900 MHz-eko maiztasunak erabiltzen ditu, 10 kilometroko irismenarekin
eta 100 Kb/s-rainoko informazio-transferentziaren tasekin.
NFC: Near Field Communication oso irismen txikiko teknologia bat da –10 cm, gehienez–
eta ISM irrati-bandan lan egiten du (industriaren, zientziaren eta medikuntzaren arloko
aplikazioak) 13,56 MHz-eko maiztasunean; gailu elektronikoen arteko datuak trukatzea
ahalbidetzen du. Bereziki da egokia smartphone gailuetarako, eta hori dena kontakturik
gabe.
Nodoa: nolabaiteko adimen programatua eta komunikaziokoa duen elementu domotikoa.
Sentsoreak eta/edo eragingailuak konektatuta dauzkate. Kontrolagailu domotikoarekin
komunikatzen da; hari sentsoreen irakurketa bidaltzen dio eta eragingailuen eragiketaaginduak jasotzen ditu, nahiz eta eragingailuek, beren adimenari esker, nolabaiteko
autonomia duten funtzionamenduan.
OCD: Oinarrizko Curriculum Diseinua; ikasketa jakin batzuetarako eta, bereziki, LHko
heziketa-ziklo baterako honako hauek zehazten dituen dokumentua da: tituluaren, lanbideprofilaren eta lan-ingurunearen definizioa eta haien lotura Lanbide Kalifikazioen Katalogo
Nazionaleko kualifikazioekin eta konpetentzia-unitateekin, eta helburu orokorren eta
lotutako lanbide-moduluen zehaztapena. Eta horietako bakoitzerako, beharrezko ebaluazioirizpideak eta ikaskuntza-emaitzak, bai eta prozedura-, kontzeptu- eta jarrera-alderdien
oinarrizko edukiak ere. Biltzen ditu, halaber, sekuentziazio-proposamenak, metodologia,
jarduera esanguratsuak eta ebaluaziorako alderdi kritikoak.
OME: Osasunaren Mundu Erakundea.
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Open source: kode irekia, softwarea garatzeko eredu bat da, lankidetza irekian oinarritua.
Badaude kode irekian oinarritutako soluzio domotikoak; horien bidez, neurrira egindako
aplikazioak kostu txikian sortzen ditu integragailu domotikoak.
OTA: Over The Air, gailu domotikoetan eguneraketak egiteko modu erosoa; haririk gabeko
komunikazioa bera baliatzen da, inolako kable edo tresna espezifikorik konektatu beharrik
gabe. Sistemak ohartarazten digu eguneratzen bat dagoela, eta, horri oniritzia emanda,
automatikoki instalatuko da. Gero eta errazagoa da eguneratuta egotea.
OTS: Oinarrizko telefonia-sarea –OTS ere deitua– telefonia kommutatuko sarea.
Kommutaziorako zirkuitu fisiko espezifiko baten bidez bi ekipamendu terminal –hau da,
bi telefono– nahierara lotzeko behar diren transmisio- eta trukatze-bitartekoez osatutako
elementu multzoa da. Hasiera batean eskuz egiten zen kommutazioa, operadore baten
bidez, eta gaur egun automatikoa da. Bestalde, gero eta gutxiago erabiltzen da OTSa, eta
gero eta gehiago, ordea, IP telefonia.
Patologiak: Giza pobreziaren bat edo gehiago jasaten duten pertsonengan sortzen diren
arazoak, oso biziak direnean eta/edo denboran mantentzen direnean.
PLC: Power Line Communications (linea elektrikoaren bidezko komunikazioak); etxeko
linea elektrikoa bera erabiliz sare domotikoko gailuak komunikatzean datzan teknologia
bat da. Abantaila ukaezina da, ez baitu behar kableatu espezifikorik seinale domotikoak
komunikatzeko, baina fidagarritasun-arazoak eta funtzionamenduan atzerapenak ditu.
Pobreziak: Egoki betetzen ez den oinarrizko giza behar orok giza pobrezia bat agerrarazten
du.
PSK: pre-shared key (aurrez partekatutako gakoa): gako sekretu bat da, erabili aurretik
kanal segururen bat erabiliz bi aldeen artean partekatua. Sistema horiek gako simetrikoko
algoritmo kriptografikoak erabiltzen dituzte ia beti. PSK terminoa WiFi zifratzean –WEP
nahiz WPA– erabiltzen da; zifratze horretan, haririk gabeko sarbide-puntuak (AP) eta bezero
guztiek gako bera partekatzen dute.
QR kodea: Quick Response code (erantzun azkarreko kodea); barra-kodeak bi dimentsioko
puntu-matrize batera izandako eboluzioa da. Estekak eskaintzen ditu lokalizazio-mapa
batera, helbide elektroniko batera, web-orri batera edo sare sozial bateko profil batera.
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RJ-45: Registered Jack (konektore erregistratua) – 45. Sare informatikoetan Ethernet
sareko kableatua konektatzeko erabiltzen den konektore mota; kableatu egituratua (hau
da, normalean ezkutuan edo kanaletetan dagoen instalazioko finkoa) ez ezik, amaierako
gailuak konektatzeko erabiltzen ditugun tenkagailuak (ordenagailuak, inprimagailuak, etab.)
konektatzen ditu. Zortzi pin baliatzen ditu, gehien erabiltzen den TIA/EIA-568-B estandarrak
ezarritako hurrenkeran.
Routerra: bideratzaile izenez ere ezaguna, sare lokalak (LAN) euren artean konektatzen
dituen gailu bat da. Bideratze-protokoloak baliatzen ditu, eta, bideratze-taularekin batera
(beste sare batzuetara nola iritsi adierazten du bideratze-taulak), jatorrizko sareko
ekipamendu batetik helmuga-sareko beste ekipamendu batera joateko jarraitu beharreko
bideak erabakitzen ditu. Etxean, Interneteko zerbitzuen hornitzaile batekin kontratatuta
izan ohi dugu, eta munduko edozein tokitako beste sare batzuekin komunikatzeko balio
digu, baita kanpotik gure ekipamenduetara sartzeko ere.
Sentsorea: sistema domotikoaren sarrera-elementua; horren bidez, ingurunearen
informazioa lortzen du. Adibideak: CO2-, hezetasun-, edo mugimendu-detektagailu bat edo
etxeko txirrina jotzeko erabiltzen dugun eskuzko sakagailu soil bat.
Serious game: joko serioak, «prestakuntza-jokoak» ere esaten zaienak, dibertsio hutsa ez
den beste asmo hezigarri nagusi baterako diseinatuta daude. Jolastuz ikasi.
SigFox: IoT-en zentratutako sare globaleko operadore bat da. 2009an 0G irrati-sare bat
sortu zuen, 868 MHz-eko bandan lan egiten duten haririk gabeko sareak ezartzen dituena,
eta kontsumo gutxiko gailuak konektatzeko baliatzen dena, hala nola neurgailu elektrikoak,
alarma-zentralak eta erloju adimendunak; horiek etengabe piztuta egon behar dute eta
datu kantitate txikiak distantzia luzeetara bidali behar dituzte.
Sinadura digitala: mekanismo kriptografiko bat da; hari esker, sinadura digitala duen mezu
bat jasotzen duenak mezu horren igorlea zein den jakin dezake (jatorria autentifikatzea eta
nahitaezko onarpena), eta jatorrian sinatu zenetik mezua ez dutela aldatu egiazta dezake
(osotasuna). Pertsonen eta dokumentuen nortasuna bermatzeko erabiltzen da, Internet
bezalako sare publikoen bidez.
Sistema deszentralizatuak: Aurrekoan ez bezala, kontrol-unitate bat baino gehiago dago;
horrenbestez, sistema eskalagarriagoa izango da, eta, kontrol-unitateetako batek huts
eginez gero, sistemak funtzionatzen jarraituko du neurri handi batean. Gainera, sistemaren
latentzia gutxitzen da.
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Sistema estandarizatu irekiak: Estandar domotiko edo sistema domotiko estandarizatu
batek edozein enpresaren edo interesdunen eskura jartzen du haren garapenean eta/edo
fabrikazioan parte hartzeko behar den informazio guztia. Nola produktuaren konektoreen
zehaztapenak hala komunikatzeko erabiltzen diren protokoloetako mezuen formatua
irekiak dira, eta beste fabrikatzaile batzuek garatutako antzeko elementuak bateragarriak
izatea eta elkarrekin funtzionatzea ahalbidetzen dute. Teknologia bereko fabrikatzaileen
elkarteak edo aliantzak existitzen dira; beren produktuak ziurtatuta edo homologatuta
daudela zaintzen dute, erabateko bateragarritasuna ziurtatzeko, fabrikatzailea zeinahi den.
Adibidez: ZigBee, KNX.
Sistema jabedunak edo itxiak: sistema patentatuta duen enpresa edo marka batek
garatzen ditu. Beste ezein fabrikatzailek ezin du antzeko produkturik –ezta jabearen
protokoloa erabiltzen duenik ere– garatu edo fabrikatu, enpresa edo marka horren baimenik
gabe. Adibidez: Zwave.
Sistema zentralizatuak: Instalazioa kontrolatzeko unitate zentral bakar bat dauka, eta
elementu guztiek haren aginduetara lan egiten dute. Sarrera eta irteera kopuru mugatua
du sentsoreak eta eragingailuak konektatzeko. Izar-sareko topologia erabiltzen du, eta,
horrenbestez, nahitaez kableatu behar da dena unitate zentralarekin. Ez da egokia instalazio
handietan. Adibideak: Automata eta errele programagarriak eta telefonogune domotikoak.
SSID: (Service Set Identifier), WiFi zerbitzuaren identifikatzailea, gure WiFia identifikatzen
duen izena da, eta etxeko haririk gabeko gailuekin lan egiteko hautatzerakoan
bizilagunenarengandik bereizteko balio digu. Identifikatzailea hautatu ondoren, segurtasunneurriren bat ezarrita badugu, sartzeko pasahitza eskatuko digu. Ez gara haririk gabeko
edozein sare ireki ezezagunez fidatuko.
Switch: sareko kommutadorea. LAN sareko gailua da eta sareko gailu guztien artean sarea
interkonektatzen, partekatzen edo hedatzen du, kable bidez. Kommutazio-taularekin lan
egiten du; bertan gordetzen ditu sareko gailuen MAC helbideak eta IP helbideak. Harekin,
sareko elementuen arteko komunikazioa arintzen da.
TAK: Telekomunikazioko zerbitzuetarako sarbidea izateko eraikinetako azpiegitura
komunak; 2011ko erregelamendu horrek legez behartzen du etxe guztiek Lurreko Telebista
Digitala (LTD), telefonia finkoa eta banda zabala (Internet) edukitzeko behar den gutxieneko
azpiegitura edukitzera. Haren V. eranskinean, etxebizitzetan sartu beharreko gutxieneko
ekipamenduen gomendio bat biltzen da, etxebizitzak etxe digitaltzat har daitezen.
TCP/IP: Interneteko protokoloen familia edo suita edo TCP/IP protokoloen multzoa edo TCP/
IP modelo edo pila. Sare-protokoloen multzo bat da; horien artean, nabarmentzekoak dira
hauek: IP protokoloa, Interneteko protokoloa, eta TCP protokoloa, garraioa kontrolatzeko
protokoloa; izan ere, horietan oinarritzen da Interneten funtzionamendua.

131

Guneak-hogar digital proiektua

TDT: Lurreko Telebista Digitala, lurreko antenak erabiliz irrati eta telebistako seinaleak irekian
zabaltzeko erabiltzen den teknologia. Antzinako telebista-emisio analogikoen zerbitzuak
hobetzen ditu, eta kalitate hobea ematen du, goi-definizioa erabiltzen baitu, eta seinalea
multiplexatuta dagoenez, kanal gehiago eskaintzen ditu. Horri esker, dibidendu digital bat
sortu da, telefonia mugikorrerako soberako espektroaren zati bat berriz erabiltzeko aukera
ematen duena.
Teknologia infragorria: LED motako igorleen bidezko komunikazioetan erabiltzen da, eta
lotuta dituen sentsoreek zuzeneko ikuspena behar dutenez behar bezala funtzionatzeko,
irismen txikiagoa dute. Historikoki, urrutiko kontroletan erabili izan da (hala nola telebista
ikusteko eta ateak automatikoki irekitzeko), bai eta ordenagailuaren periferikoetan (adibidez,
saguetan eta CD irakurgailuetan). Gorputz guztiek erradiazio infragorria igortzen dutenez,
presentzia- eta mugimendu-sentsoreetan ere erabiltzen da, eta argiztapen infragorria
gauez ikusteko kameretarako ere baliatu ohi da.
Telebista-zirkuitu itxia: Instalazio eta/edo jarduera bat ikuskatzeko erabiltzen den
bideozaintza-sistema. Sistema horren osagaiak dira kamera multzo bat, bideo-monitoreak
eta hardware edo software bidezko kontrol-elementu bat, irudiak kudeatzeko, urrunetik
bistaratzeko eta memoria-txartel batean edo disko gogor zentralizatu batean grabatzeko
aukera ematen duena. Etxean, etxebizitzan bertan bizi diren pertsonak zaintzeko erabiltzen
da, bai eta lapurreten aurkako segurtasunerako ere.
Telematika: zientziaren arlo bat da eta barnean hartzen ditu edozein motatako informazioa
(datuak, ahotsa, bideoa, eta abar) garraiatzeko, biltegiratzeko eta prozesatzeko komunikaziosareak eta -zerbitzuak.
Telemedikuntza: profesional sanitarioek osasun-zerbitzu jakin batzuk ematean (non
distantzia faktore erabakigarria baita), informazioaren eta komunikazioaren teknologiak –
IKTak– erabiltzean datza, diagnostikorako, tratamendurako, gaixotasunen prebentziorako,
ikerketarako eta ebaluaziorako ez ezik, profesional sanitarioen etengabeko prestakuntzarako
ere baliagarria baden informazioa trukatzeko, herritarren eta komunitateen osasuna
hobetze aldera.
Thread: merkatuan garatzen ari den haririk gabeko azken teknologia domotikoa da.
Kontsumo txikiko amaraun-sarearen teknologia erabiltzen du. Espezifikoki diseinatuta
dago etxeko gailu guztiak elkarrekin zuzenean konektatzeko, IPv6 erabiliz, Internetera
konektatzeko pasabiderik zertan erabili gabe. CHIP proiektuaren barruan dago.
TKIP: Temporal Key Integrity Protocol (aldi baterako gakoan oinarrituriko integritateprotokoloa) deritzona antzinako enkriptatze-protokolo bat da; sistema erabili ahala gakoak
dinamikoki aldatzen ditu, eta WPA estandarrean erabiltzen da. Zaharkituta dago gaur egun
eta ez komeni erabiltzea.
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Transferentzia-tasa: edo datuak transferitzeko abiadura, transmisio digitaleko sistema
baten bidez edota edo bi gailu digitalen artean denbora-unitate bakoitzeko transmititutako
informazio baliodunaren benetako kopurua zehazten du. Neurtzeko unitatea b/s da.
Hautatutako sare-teknologien eta ingurunearen eta bitartekoak eragindako mugen ondorioz,
balio teorikoa txikiagotzen duten faktore asko daude, hala nola hauek: komunikazioak
behar bezala funtzionatzeko protokoloek erantsitako bitak, erabilitako sarearen topologia,
sareko erabiltzaileen kopurua, erabilitako ordenagailua eta zerbitzaria, sareko kongestioa,
interferentziak, etab.
u-learning: nonahiko ikaskuntza, bizialdi osoko ikaskuntza. Edonoiz, edonon eskuratu
ahal diren ikaskuntza-jarduerak, erabiltzailearen ezaugarrietara egokituta, testuinguruaren
arabera. Adimen Artifizialaren bidez sortutako material adimendunak erabiltzen ditu.
UpnP: Universal Plug and Play; komunikazio-protokoloen multzo bat da, etxeko sare
informatikora konektatutako gailuei –hala nola PCak, TBak, WiFi sarbide-puntuak, DVDak
eta gailu mugikorrak– aukera ematen diena sarean beste gailu batzuen presentzia
modu gardenean hautemateko eta komunikazio-sareko zerbitzuak, datuak partekatzeko
zerbitzuak eta entretenimenduko zerbitzuak ezartzeko.
UTP: Unshielded Twisted Pair; blindatu gabeko pare txirikordatua, LAN sareetan eta
bestelako komunikazioetan gehien erabiltzen den sare-kable mota da, merkea izanik
instalatzea erraza delako. TIA/EIA-568-B arauaren arabera normalizatuta dago. 4 pare
txirikordatu ditu (hau da, 8 hari guztira), kolore-kodeen hurrenkera honekin: zuri-laranja,
laranja, zuri-berdea, urdina, zuri-urdina, berdea, zuri-marroia eta marroia. Blindatu
gabe egonda ere, pareak txirikordatuta egoteak eta korronteak transmititzeko moduak
immunitate handiagoa ematen die hurbileko beste seinale batzuek eragindako barneko
eta kanpoko diafonia edo interferentziei.
VOD: Video On Demand deritzona –hots, eskatu ahalako bideoa (EAB) edo nahierako
telebista– multimedia edukiak (filmak, telesailak eta telebista) hedatzeko modalitate berri
bat da. Horren bidez, erabiltzaileak eduki jakin bat aukeratu eta bere gailuan (telebista,
tableta, mugikorra, etab.) ikus dezake eskatu bezain laster. Kostu txikiko ordainketaplataforma ugari daude, hala nola Netflix, YouTube, Prime Video, DAZN, HBO, Movistar+ Lite,
Apple TV+, Rakuten TV, etab.
VoIP: IP bidezko ahotsa (Interneteko protokoloa), TCP/IP sareak telefono-deiak egiteko
erabiltzen dituen teknologia bat da. Horrek esan nahi du ahots-seinalea modu digitalean
bidaltzen dela, datu-paketeetan, ohiko telefoniak bakarrik erabil ditzakeen zirkuitu
kommutatuen bidez modu analogikoan bidali beharrean. Telekomunikazio-operadoreek,
oro har, IP bidezko telefonia-zerbitzua eskaintzen dute Internetera sartzeko banda zabalaren
eta nahierako telebistaren zerbitzuarekin batera.
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WAN: Wide Area Network, hedadura zabaleko sare, hainbat sare lokal lotzen dituen
ordenagailu-sare bat da, horien kokapen fisikoa edozein izanda ere. WAN sare asko
erakundeek edo enpresek eraikitzen dituzte erabilera pribaturako, adibidez, banketxe batek.
Erabilitako kableak batzuetan norberarenak dira, eta bestetan, berriz, ISP bati kontratatuak.
Gaur egun, abiadura handiko Internet-konexioei esker eta zifratzea eta beste teknika
kriptografiko batzuk baliatuz, sare pribatu birtualen erabilera zabaltzen ari da Interneteko
azpiegitura publiko berean, segurtasun osoz.
Wearable: gainean jar edo jantzi daitekeen teknologia, arropa adimendun ere baderitzona;
erabiltzaileak arropan edo gorputzean inplante edo gehigarri moduan baliatzen dituen gailu
elektroniko adimendunak dira, erabiltzailearen gorputz edo adimenaren luzapen gisa jardun
dezaketenak. Adibidez, jarduera-monitoreak, normalean sentsorika eta konektibitatea
duten erlojuak, Internet bidez informazioa fabrikatzaile batekin, laguntza medikoa ematen
duen operadore batekin edo konektatutako beste gailu batzuekin trukatzeko aukera
ematen dutenak, gizakiak esku hartu behar izan gabe. Zapatilak edo pijamak ere badaude,
erorikoen berri emateko edo loaren kalitateari buruzko informazioa emateko.
WEP: Wired Equivalent Privacy, kableatuaren pareko pribatutasuna, haririk gabeko
segurtasun zifratze-protokolo zaharkitua da, kable tradizionalaren segurtasun baliokidea
ziurtatzen zuena, baina hackeatua izan dena eta gaur egun erabili beharko ez litzatekeena.
WiFia: Wireless Fidelity, gailu elektronikoen haririk gabeko interkonexioa ahalbidetzen
duen teknologia. WiFiarekin gaitutako gailuak (hala nola ordenagailu pertsonalak,
telefonoak, telebistak, bideokontsolak, musika-erreproduzigailuak, etab.) elkarren artean
edo Internetera konekta daitezke haririk gabeko sareko sarbide-puntu baten bidez (AP).
WiFiaren maiztasun-kanalak: kanalaren aukeraketa erabakigarria da sarearen
funtzionamendu orokorrean, abiadurari, egonkortasunari eta estaldurari dagokienez.
Inguruko sareek gure WiFia interferitu dezakete kanal berean konfiguratuta badaude.
2,4 GHz-en 13 kanal daude, 2412 MHz-etik 2472 MHz-era, 22 MHz-ekoa bakoitza. Hori dela
eta, aldi berean 3 kanal aukeratu daitezke interferentziarik gabe: 1, 6 eta 11 kanalak. 5 GHzeko bandan, abantaila da gainjarrita ez dauden 25 kanal ere hautatu ahal ditugula, eta,
beraz, egokitzeko aukera gehiago izango ditugula.
WiMAX: Worldwide Interoperability for Microwave Access (mikrouhin bidezko sarbiderako
munduko interoperabilitatea) deritzona haririk gabeko teknologia da; puntuz puntuko
komunikaziorako balio du, 2,5-5,8 GHz-eko maiztasunetan irrati-uhinak erabiltzen ditu eta
70 km-ra arteko estaldura izan dezake antena direkzionalen bidez. Operadoreek banda
zabaleko zerbitzuak emateko erabiltzen dute, kablerik edo zuntz optikorik ez duten landaeremuetan.
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WLAN: Wireless LAN, haririk gabeko sare lokala, haririk gabeko sarbide-puntu batek (AP)
sortua; mugikorren, tableten edo haririk gabeko sare-txartela duen edozein gailuren –hala
nola inprimagailu baten edo nodo domotiko baten– haririk gabeko konexioa ahalbidetzen
duena. Kasu gehienetan, sarea etxeko LAN sare kableatuaren luzapen naturala da, APa
switchera edo sare-kommutadorera konektatzen dugunean.
WPA: Wi-Fi Protected Access (WiFi sarbide babestua) WiFi sareak (haririk gabekoak)
babesteko diseinatutako sistema bat da, WEP sistemaren gabeziak zuzentzen dituena.
Geroago, berrikuspen baten bidez hobetu zen: AES zifratua erabiltzen duen WPA2 bat.
Azkena 2018koa da, WPA3 deritzo, pasahitz ahulen berezko segurtasun-arazoak murrizten
ditu eta ikusizko interfazerik gabeko gailuen konfigurazioa errazten du.
Zahartze aktiboa: osasun-, partaidetza- eta segurtasun-aukerak optimizatzeko prozesu bat
da, pertsonak zahartu ahala haien bizi-kalitatea hobetzeko. Ongizate fisiko eta sozialerako
potentziala gauzatzeko aukera ematen dio jendeari, eta ardatz ditu, batetik, adineko
pertsonak eta, bestetik, kolektibo horren irudi publiko positiboa ematearen garrantzia.
Zaintzaile formalak / prestakuntza dutenak: Pertsonak zaintzen dituzten profesionalak
dira, eta, normalean, espezialitateko tituluen bidez baliozkotutako gaikuntza izaten dute.
Zaintzaile ez-formalak / prestakuntzarik gabeak senideak, lagunak edo laguntzaileak izan
ohi dira; pertsonen zaintzan nolabaiteko esperientzia izan ohi dute, baina ez dute izaten
premia espezifikoekin bat datorren titulaziorik.
Zentralita domotikoa: instalazio domotiko txikietarako ekipamendu trinko espezifikoa.
Sarrera eta irteera kopuru mugatua du, eta banaketa zentralizatua, izar-sareko topologia
eta erabiltzaile-interfaze erraza. Instalazio handietarako, BUS domotikoaren sistema edo
haririk gabeko sistemak erabiltzen dira, edo are bi horien konbinazioa ere.
ZigBee: haririk gabeko sistema domotiko bat da. Enpresa askok sistema horren alde egin
dute, estandarra bere egin baitezakete; halako sistemak eskaintzen dituzte, adibidez, Siri,
Alexa eta Google Assistant ahots-laguntzaile ezagunek. Bere topologia, sareztatua da, nodo
kopuru handiarekin (65.000), 2,4 GHz-ko frekuentzian lan egiten du, kontsumo baxuarekin
eta 100 metroko irismenarekin.
Z-Wave: haririk gabeko sistema domotiko bat da, jabeduna jatorriz. Espektroko asetasun
txikieneko eremuan lan egiten du 868 MHz-eko maiztasunarekin. Mesh topologia erabiltzen
du latentzia baxuko 232 nodorekin. Enpresa askok interoperabilitate handiko produktu
ugari eskaintzen dituzte.
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