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CARNEGIE MELLON
unibertsitate estatu-
batuarreko eta Disney
Research-eko ikerla-
riek bideojokoetako
tresna gidatzaileen
erantzun denbora 2,5
milisegundokoa izatea
lortu dute.

Nintendoren Wiimote-ak 50 eta 80 milisegundo arteko erantzun denbo-
ra du, Microsoften Kinect-ek 60koa. Arestian aipatu ikerlariek Lumitrack
izeneko sistema garatu eta, esan bezala, erantzun denbora 30 aldiz murriz-
tea lortu dute. Horri esker, keinu bidezko jokoetan aro berria hasiko dela
uste dute.

Lumitrack sistema jokalariaren gorputzean proiektatzen den barra
kodean oinarritzen da mugimenduak detektatzeko. Barra kodeen sistema
1.576 zatitan banatzen da, eta horietako bakoitzak 25 barra ditu. Horien
aldaketa da ordenagailuak hain azkar detektatzen duena. Barra
kodeen proiekzioa bi dimentsiotan gertatzen da, baina barrak
dauden lekutik hargailuetarainoko distantziaren aldaketa den-
bora errealean egiten denez, sistemak hiru dimentsiotan fun-
tzionatzen du. n

Laserrak faltsifikazioen
aurka
Cambridgeko Unibertsitateko
ikerlari talde batek laserren pro-
pietateetan oinarritutako siste-
ma garatu du. Haren bitartez,
produktu askoren etiketek dio-
tena egia den ala ez jakin ahal
da. Gailuari aterabide komer-
tziala emateko modua aztertzen
ari dira orain, hainbat enpresa-
rekin batera.

ttiki.com/58765
(Gaztelaniazz)

Bertoko basoa hazi 
egin daiteke pinu-
landaketetan
EHUko Paisaia, Biodibertsitatea
eta Ekosistemen Zerbitzua lan
taldeak ikerketa egin berri du
Bizkaiko pinu-landaketetan, eta
ondorioztatu du inguruan ber-
toko basorik egotekotan, berto-
ko zuhaitz, belarkara eta iratze
espezieak sartu egiten direla
pinu-landaketan. Forest Ecology
and Management aldizkarian argi-
taratu dute ikerlana.

ttiki.com/58766
(Euskaraz)

Txina ilargira iritsi da

Lerro hauek idazteko unean,
bandera txinatarra ilargian hara-
hona darabil “jadezko untxia”
izeneko ibilgailuak. Aurrerakun-
tza itzela lortu du Txinak ilargira
iritsita, Sobiet Batasuneko tek-
nologian oinarrituta lortu badu
ere. Bidea hasi besterik ez dutela
egin iragarri dute agintari txina-
tarrek

ttiki.com/58767
(Frantsesez)
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Barra kodeak bideojokoen
erantzun denbora gutxitzeko

FUKUSHIMAKO zentral nuklearra oso urrun dago
azken hatsa ematetik. Egunak joan, egunak etorri,
erradioaktibitateak protagonista izaten jarraitzen
du, ez hango lurretan bakarrik, Ozeano Bareak uki-
tzen dituen gero eta herrialde gehiagotan ere bai.
Garoñakoa lo dago oraingoz, eta datorren urteko
erdialdean erabakiko da harekin zer egin; ezin jakin
koma luzatuko dioten, esnatuko duten ala behin
betirako hiltzen saiatuko diren.

Euskal Herrian abiadura handiko trena dugu gal-
dera ikur handi baten pean. Azken urteetan eginda-
ko inbertsioa Euskal Herriaren historian lan publi-
ko batean egindako handiena izango zen ziur aski,
eta diru hori zakarrontzira botatzea gogorra egiten

zaio administrazioari. Ezin esan, baina, alternatiba ona denik;
jada teknologikoki zaharkitzen ari den lan batean diru gehiago
jartzeak hotzikara ematen du, batez ere aireportu eta itsas
portu guztiak azpierabiliak ditugunean.

Urte berri on! n

Azpegitura handiei begira 
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