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1. SARRERA 

“Haririk gabeko teknologien aroa da: kablerik gabe, edozein unetan eta edozein 

lekutan”. Hori izan liteke egungo teknologiaren definizioa. 

Gaur egun komunikazioetan mugikortasuna izan behar dugu. Horregatik, kableen 

menpean egotea oso murriztailea da mugimendu-askatasuna lortzerakoan. Hori ez 

gertatzeko, haririk gabeko teknologiak sortu dira. 

Aspaldidanik eskuratu ahal dira haririk gabeko komunikazioak, baina ahotsa 
transmititzeko bakarrik erabiltzen ziren: haririk gabeko telefonoak. Datuak igortzeko 
haririk gabeko lehenengo sistemak fabrikatzailearen menpekoak eta, gainera, oso 
astiro zihoazenak ziren. Teknologi aurrerapenekin, informatikako sistemak eta 
gailuak irrati-uhinen eta argi infragorriaren bitartez komunikatzeko estandarrak sortu 
dira. Beraien bitartez datuak eragingarritasun handiz igortzen dira. 

Kapitulu honetan, gero eta egunean baino egunean erabili eta aipatuagoak diren 
haririk gabeko egungo teknologiak ikusiko dira: Komunikazio-teknologiak (WLAN, 
GSM, GPRS eta UMTS, Bluetooth eta WAP), Aurkitze-teknologiak (GPS, 
GLONASS eta GNSS) eta Identifikatze-teknologiak (RFID). 

Beraiek enpresa-irtenbideetarako nola erabiltzen diren ikusiko da, ETEentzat 
eskaintzen dituzten abantailak azpimarratuko direlarik. 
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2. KOMUNIKAZIO-TEKNOLOGIAK 

2.1. WLAN ( Wireless Local Area Network) 

Datuak komunikatzeko sistema hau kableaturiko Toki Eremuko Sare bat hedatu edo 
ordeztekoa da (LAN). 

Hasieran, haririk gabeko sareen aplikazioak industria eta biltegi handientzat izan 
ziren. Egun, WLAN sareak unibertsitateetan, bulegoetan eta abarretan instalatzen 
dira. WLANak “sarbide-puntuak” (access points) deituriko gailu finkoekin irrati-
seinaleen edo infragorriaren bidez konektatzen diren PCetan dautza. Modalitate 
posible guztiak hartzen dituzte barnean: PANak (Personal Area Networks), MANak 
(Metropolitan Area Network) eta WANak (Wide Area Networks). 

 

 

 

2.1.1. Abantailak 

WLANek erabilera libreko maiztasunak erabiltzen dituzte, hau da, ez da beraiek 
erabiltzeko baimenik eskatu behar. Horrexegatik dute arrakasta handia. Baina 
gogoan izan behar da ezen espektroa emateari buruzko arautegia herritik herrira 
aldatzen dela. Jarraian, beste zenbait abantaila aipatuko ditugu: 

 

 Sare-egiturei malgutasuna eransten diete, kableen arteko konexioak txikituz. 

 

1. irudia: WLAN sarea
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 Bitarteko irrati-elektrikoen bitartez datuak igorri eta jasotzeko uhin 
elektromagnetikoak erabiltzen dituzte.. 

 Datuak igortzeko konektibitatea erabiltzaileari ekartzen dioten 
mugikortasunarekin uztartzen dute. 

 Zenbait elkarreragiletasun mota, diseinatzailearen inplementazioaren eta 
teknologiaren arabera. 

 Helburu estandarrak (802.11a/b): zehaztapena betetzen duten produktuen 
arteko elkarreragiletasun osoa. 

2.1.2. ETEentzako aplikazioak 

Azken 7 urteetan zehar oso ospetsu egin dira hainbat arlotan. Arlo horiek honakook 
dira: osasuna, txikizkako salmenta, manufakturazioa, bilketa eta akademi ingurunea. 

 Osasun-zentroak: monitorizazioa eta kontrola. 

 Aholkularitza eta auditoretzetako lantaldeak: Interkonektibitatea. 

 Hobetu gabeko kableaketa inguruneetako sare-azpiegituren establezimendua. 

 Txikizkako salmentetako bilketa-kudeatzaileak: inbentarioak eta trafikoa 
kudeatzea. 

 Jatetxeak eta automobilak alokatzeko enpresak: benetako denborako 
informazioa. 
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2.2. GSM, GPRS eta UMTS (WWAN: Wireless Wide Area Network) 

WAN motako sare harigabeak toki eremuko sareak konektatzeko mikrouhin-
teknologia erabili edo irrati-uhinak transmititzen dituzten antena eta dorreetan 
dautza, puntu-puntu eta puntu-multipuntuko loturak erabiltzen dituzte. 

GSM, GPRS eta UMTS informazioa haririk gabe igortzeko teknologiak dira, jasaten 
duten abiadura, ordainketa mota eta konexioaren finkapen-denbora bereizgarri 
dituztenak. 

 GSM 

Telefono mugikorraren lehenengo sistema analogikoa da. GSM (Global System for 

Mobile Communications) haririk gabeko sistemen lehenengo multzoaren ezberdina 

da: teknologia digitala erabiltzen du. Ahotsa digitalizatu eta gizakien hizkeraren 

ezaugarriak emulatzen dira. Metodo honen bitartez eragingarritasun handiz igortzen 

dira datuak. 

GSM estandar publikoa da, jabetzagabea. Hori dela eta, potentzia handikoa eta oso 
indartsua da nazioarte mailan, 170 herri baino gehiago komunikatu eta iristerrazak 
ez diren munduko aldeak estaltzen dituelarik. 

 GPRS 

Datuak abiadura handiagoz igortzeko joera dago egun. Hori zela eta, GSM barruko 
garapen bat agertu zen: Irrati bidezko Pakete Zerbitzu Orokorrak edo GPRS 
direlakoak. 

 

2. irudia: GPRS gailua 
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GPRSek eragingarritasun handiz ematen ditu Interneten oinarrituriko edukia duten 

zerbitzuak. Zenbait aplikazio honakook dira: 

 Chat-a 

 Mugitzen diren irudiak 

 Audioa 

 Internet eta e-maila 

 Ibilgailuak aurkitzea 

 Artxiboak transferitzea 

 UMTS 

UMTS, ingeleraz Telekomunikazio Mugikorren Zerbitzu Unibertsalez ari diren siglak 
dituen sistema, UITen (Nazioarteko Telekomunikazio Batasuna) “hirugarren 
multzo”ko komunikazio mugikorren sistemako kide da. 

UMTSek egungo teknologia mugikor, harigabe eta satelite bidezkoetan oinarritu eta 
berauek hedatu gura ditu: kapazitate handiagoa eta datu eta zerbitzu askoz gehiago 
igortzeko aukerak eman nahi ditu eta, horretarako, irrati-elektrikoa den sarbideko 
programa eraberritzailea eta hobeturiko sare nagusia erabili. 

UMTSek abiadura txiki eta handiko zerbitzuei eutsiko die, ahotsa eta datuak 
igortzeko sare publikoekin konexioa izango du eta terminal ezberdin askoren 
bitartez sartzea ahalbidetuko du. Haririk gabeko teknologiak telekomunikazio-
zerbitzuak hiri-alde handietatik kanpo bizi diren pertsonei eramateko aukera ematen 
du. Hori dela bide, negozioa administratu ahalko da herri txikitik ere, eta bertatik 
bezeroekin eta hornitzaileekin harremanetan jarri. Satelite bidezko teknologiaren 
bitartez, herrietako alderik txikienek ere zerbitzu aurreratuetara sartzea dute. 

2.2.1. ETEentzako aplikazioak 

Jarraian aipatuko ditugun aplikazioek, GSM, GPRS eta UTMSez gain, ondorengo 
ataletan ikusiko ditugun beste teknologia batzuk erabiltzen dituzte. Horrela, argi ikus 
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daitezke ETEentzako aplikazioak eraikitzeko teknologion abantailak eta 
baliagarritasun handia. 

Aplikazio posiblea dugu ETEaren Datu-baseekiko urruneko konexioa: langileak 
bere PDA hartu eta enpresaren Datu-baseekin FPRS bidez konektatzen du 
lansaioko bere Lan Plana jaisteko. PDAk GPRS txartela izatea du, edo Bluetooth 
bidez konektatzea. Horrela, langileak ez du enpresara joan behar bere lan-plana 
hartzera, eta ekoizkorrak ez diren bidaietako kostuak aurrezten dira. Ibilera 3. 
Irudian ikus daiteke. 

Beste adibide bat, Etiketa elektronikoa: piezak TAG (etiketa elektroniko) bana 
daramate, RFID-koa (Irrati-frekuentzi Identifikazioa), argi identifikatzen dituena. 
Kamioian honakook daude: RFID irakurgailua, GPS hargailua, prozesadorea eta 
GSM modema. Beronek GPS hargailuak emandako posizioarekin batera eskatutako 
piezari buruzko informazioa SMS mezuen bitartez igortzen ditu. SMSen alternatiba 
da GPRS modema erabiltzea. 

GPS hargailua, modema eta prozesadorea kaxa beltz beraren gainean muntatuta 
daude. Kaxa beltza GPS/komunikazioak antena dualarekin eta RFID irakur-
galdegailuarekin konektatzen da. 

3. irudia: Lan-plana deskargatzea
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Sistema zentralak kamioiari itauntzen dio pieza barruan dagoen eta, zehazki, zein 
lekutan dagoen jakiteko. Ikus 4. irudia. 

2.3. BLUETOOTH (Wireless Personal Area Network : WPAN) 

Bizi-azturak oso erritmo azkarrean aldatzen dira. Gero eta mugikortasun handiagoa 

eskatzen dugu eta edozein unetan edo edozein lekutatik behar dugun informazioa  

atzitu gura dugu. WPANak alkantzu laburreko haririk gabeko sareak dira metro 

gutxitara barrualdeetan erabiltzekoak orokorrean. 

Bluetooth teknologia datuak azkar, erraz eta seguru atzitu behar direlako sortu da. 

Enpresek kablerik erabili gabe gailuak lotzea errazteko irekitako interfazea garatu 

zuten, eta, horrela, Bluetooth estandarra sortu zen. 

Bere izena Harald Blatand errege danimarkarrari zor dio. Blatand, ingelesera hitzez 

hitz itzulita, Bluetooth da. Eta teknologiaren izena Danimarka eta Norvegia batu 

zituen errege horren oroimenez jarri zen. Lehenik, Danimarkako tribu bikingoak 

bateratu zituen eta, gero, Norvegia konkistaturik, itsasoak banandutako bi herri 

lotzea edo batzea lortu zuen. Era berean, Bluetooh teknologiak elkarretarik 15 bat 

metrora bereizitako elementuak batu eta lotzen ditu. 

 

4. irudia: Zama eta garraio kontrola 
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1998an SIG (Special Interest Group) eratu zen. Bertan Intelek, Ericssonek, Nokiak 

eta Toshibak parte hartu zuen. Handik gutxira, Compaq, Dell, Motorolla eta beste 

enpresa handi batzuk elkartu ziren, irrati-frekuentzian oinarrituriko alkantzu 

laburreko haririk gabeko teknologia sortzeko helburuz. 

2.3.1. Ezaugarriak 

Bluetooth mota orotako gailu elektronikon arteko haririk gabeko transferentziarako 

teknologia da: telefono mugikorrak, kamera digitalak, ordenagailuak eta etxetresna 

elektrikoak. Horiek 10 metroko erradioaren barruan kokatuta daude, baina erradio 

hori 100ekoa izan daiteke gehienez. 

Lortu gura diren helburu nagusiak honakook dira: 

 Ekipo mugikorren eta finkoen arteko komunikazioa erraztea. 

 Kableak ezabatzea. 

 Haririk gabeko sareak sortzea eta norberaren ordenagailuen artean datuak 

sinkronizatzea erraztea. 

Mikrotxipean sartuta dagoen irrati-frekuentziaren transmisorea da eta herririk 

gehienentzat “askatasunez atzitzeko maiztasuneko1” bandan jarduten du eta horrela 

bermatzen da mundu osoko bateragarritasuna. Transmisoreak ahotsa eta datuak 

abiadura handian eta gutxi kontsumiturik igorri ahal ditu. Izan ere, datu-trafikoa 

urrituta, energia aurrezteko modua hartzen du. 

2.3.2. Abantailak 

Bluetooth teknologiaren abantaila nagusien artean instalatzeko eta erabiltzeko 

erraztasuna nabarmentzen da, baina gainera: 

                                                 
1 Askatasunez atzitzeko maiztasunak maiztasun-bandak dira eta beraiek erabiltzeagatik erabiltzaileek 

ez diote Gobernuari ordaindu behar, telefonia mugikorrerako bandekin gertatzen ez den bezala. 

Bandoi dagokienez, operadoreek Gobernuari ordaintzen diote eta, gero, harpidedunei kobratzen diete. 
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 Hainbat gailu aldi berean konektatu eta ahotsa eta datuak erraz transmititu ahal 

ditu. Eta bai komunikazio mugikorretan bai egonkorretan konexio azkar eta 

seguruak errazten ditu 

 Mundu osoan bateragarria da. 

 Doakoa da, askatasunez atzitzeko bandan lan egiten baitu; ez da gainontzekoek 

ustiatzen duten zerbitzua. 

 Kostu eta kontsumo txikia (mugikorrarena baino %97 txikiagoa). 

 Tamaina txikiko gailua. 

 Gauzakien eta hainbat materialen bitartez heda daiteke, hau da, ez du gailuen 

arteko zuzeneko ikuslerrorik behar. 

2.3.3. ETEentzako aplikazioak 

Bluetooth-en aplikazioek ez dute mugarik. Lehenengoak etengabe bidaiatzen duen 

negozio-jendearentzakoak dira eta kablerik gabeko komunikazioa ahalbidetzen 

diote, baina egun aplikazio-eremuak zabaldu dira. Zenbait aplikazio berri honakook 

dira: 

 Etxerako PC Tableta: sofan eserita etxeko berokuntza eta aireztapena eta haren 

mailak kontrolatzeko sistema. Tablet horrek ahotsa detektatzeko eta idazkera 

ezagutzeko sistema harturik ditu barnean. 

 Bulegoan: teklatuaren eta saguaren kableen, telefono-aurikularraren eta abarren 

ordez Bluetooth haririk gabeko gailuak jartzea. 
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 Supermerkatuetako edo beste establezimendu batzuetako balantzak 

eguneratzea. Hainbat kokagunetan eta ingurune aldakorretan jarri ahal diren 

gailuetan informazioa eguneratzeko beharrezkoa. 

2.4. WAP 

WAP Wireless Application Protocol (Haririk gabeko Aplikazioetarako Protokoloa) 

delakoaren inizial multzoa da. Hasieran, WAP terminoak Internet mugikorrari 

buruzko protokolo eta teknologia guztiak harturik zituen barnean. 1990eko 

hamarkadaren erdialdean, enpresa batzuek Internet mugikorraren problematikan lan 

egiten ziharduten eta zenbait teknologia sortzen hasi ziren, hala nola, TTML 

(Tagged Text Markup Language) eta HDML (Handled Device Markup Language).  

Teknologiotako bakoitzak bere helburuak zituen baina zenbait kontzeptu ezkutatuta 

zeuden. 1997an WAP forum-a eratu zen, zertarako-eta garatzaileen artean  

komunikazio-bide bakarra eraikitzeko eta protokolo eta teknologia estandarrak 

Bluetooth 
sarbide-

PC kontrola 
LAN enpresa 

Balantzak 

5. irudia: Balantzen birprogramazioa. 
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iradokitzeko. Urte hartan OMA (Open Mobile Alliance) taldea sortu zen, estandarrak 

batera konbinatuko zituena: horrela egungo WAP sortu da.. 

2.4.1. Ezaugarriak 

WAPen ezaugarririk garrantzizkoena eskalagarritasuna da, hau da,hura errazki 

zabal daiteke eta beraren bitartez aplikazioek zerbitzu mugikorrak dituzte, beren 

beharrizanaren araberakoak, eta terminal mota ezberdinetan, fabrikatzaileak eta 

operadoreak edozein direla ere: PDAk telefono mugikorrak eta abar. 

Ohiko protokoloak ingurune mugikorrari aplikatzeko hobetzen dira. HTML ezaguna 

ez da oso eragingarria PDA edo mugikorren pantaila txikietan edukiak erakusteko; 

horregatik, irtenbide berriak garatu dira: WML (Wireless Markup Language) eta 
WMLScript. 

2.4.2. Abantailak 

Honako abantaila orokorrok agertzen ditu: 

 Telefonia-estandarren lokabetasuna eta garraio-sistemaren lokabetasuna 

(gailuen arteko komunikazioa): GSM, IS-136, TDMA… 

 Garraio-teknologia berriei egokitu ahal zaiena: GPRS, UTMS… 

 Terminal motaren lokabetasuna: telefono zelularra edo mugikorra, PDA… 

2.4.3. Aplikazioak 

Adierazi behar da ezen WAP kontsumitzailearen aplikazioetan gehienbat erabiltzen 

dela, atal honetan ikusiko den bezala. Badaude ETEentzako aplikazioak ere; baina 

ez dira oso ohikoak, enpresa mailan baliagarriagoak diren eta kapitulu honetan 

aztertzen diren beste teknologia batzuk baitaude. Hala ere, teknologia hori aipatzea 

egokietsi da, hura merkatuan ospetsua baita. 

Enpresentzako aplikazioak: 

 Oroigarria, WAP korporazio-agendak, talde-lana, bidaien programazioa. 
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 Intraneteko zerbitzariarenganako faxak eta e-mailak, hedatzekoak edo bidalketa 

anitzetakoak. 

 Denda birtualak eta salerosketa elektroniko mugikorra. 

Kontsumitzailearentzako aplikazioak: 

 On-line banku-zerbitzuak: burtsa... Ad.: BANKINTER 

 Kirol-agenda: golak, datak eta orduak jasotzea, eta zinema-ikuskizunak. 

 Metereologi eta trafiko informazioa, 

 

6. irudia: WAP Bankinterren adibidea 
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3. AURKITZE-TEKNOLOGIAK 

Lehenengo aurkitze-sistemak, 1930eko hamarkadan eraikiak, etortze-seinalearen 

norabidea eta atzerapena transmisoreaz zehazten zuen antenadun irrati-hargailuan 

oinarriturik zeuden. Aurrerapenari esker, sistemak transmisioaren norabidea 

adierazten zuten seinaleak bidaltzen zituzten lurreko transmisoreetan oinarritu ziren. 

Zenbait irrati-sistemak nabigazio-ekipoaren transmisore finkoarekiko distantzia edo 

norabidea zehazten zuten. 

Sateliteak komunikazioen arloak sistemen edukiera handitzeko egindako 

ikerketaren ondorioak dira. Hasieran, kostu handiko edukiera urria ematen zuten. 

Egun, jaurtigailuek gero eta satelite astunagoak orbitan jartzen dituzte eta horrek 

kostuak nabarmen txikitu ditu. 

Satelite bidezko sistemek bi zati dituzte: espazioko segmentua eta lehorreko 
segmentua. 

 

Espazioko segmentuak honako zatiok ditu: 

1. Satélitea, plataformak eta kargak osatuta dagoena. Lehorreko estaziotik (uplink) 

seinalea jaso eta downlink-a erabiliz oinarrirantz transmititzen du. 

Karga satelitearen komunikazio-ekipoari dagokion zatia da. Eta plataforma 

karga zuzen ibilarazten duten azpisistemek osatuta dago. 

- Egitura. 

- Hornidura elektrikoa. 

- Tenperatura-kontrola. 

- Egonkortasun- eta orbita-kontrola. 

- Propultsio-ekipoa. 

- TT&C: Telekomando, jarraipen eta telemetri antena. 
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2. Lehorreko instalazioak, satelitea kontrolatu eta monitorizatzekoak. 

 

 

 

 

Lehorreko segmentua lehorreko estazio guztiek osaturik dago. Erabiltzaileak 

estaziooi edo zuzenean sateliteari konektaturik egon ahal dira. 

Estazioak beren tamainagatik bereiziko dira. Berau haiek eusten dioten trafiko 

kopuruaren eta motaren araberakoa izango da. Aldi berean transmiti eta jaso 

dezakete estazioek. 

3.1. Satelitean oinarrituriko Nabigazio Sistemak 

Egun, sateliteko nabigazioko sistemekin zehaztapen handia lortzen da eta, 

horregatik, aplikazio askotan erabiltzen dira haiek. 

Sateliteen seinaleak jaso eta prozesatzeko gai diren terminalen (mugikorrak, PDAak 

eta abar) industria bultzatu dute. 

Gaur egun, nabigazio-sistema bi daude eragile: Estatu Batuetako Kokapen Sistema 

Globala (GPS) eta Errusiako Satelite bidezko Nabigazio Sistema Globala 

(GLONASS). 

Gainera, honakook dauden munduko programa estrategikoa dago, Satelite bidezko 

Nabigazio Sistema Globala deiturikoa. 

 Europar Batasunaren Geoestazio Osakin bidezko Europako Europako Zerbitzua 

(EGNOS), lehenengo GNNS-1a osatzen duena, 2003an eraginkor egongo dena. 

7. irudia: Espazioko eta lehorreko segmentuak
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 Satelite bidezko Nabigaziorako Laguntza Sistemen bigarren sorraldia, GNSS-2, 

Europan GALILEO bezala ezaguna. 

Sistema horiei guztiei buruz hurrengo puntuetan hitz egingo dugu. 

3.1.1. GPS 

Kokapen Sistema Globala (GPS) Estatu Batuetako Defentsa Sailak diseinaturiko 

aurkitze-sistema da. Kokaeraren, abiaduraren eta denboraren gaineko zenbatespen 

zehatzak eman eta sateliteak erabiltzen ditu lehorreko azaleran dagoen edozein 

gauzakiren altitudea, luzera eta latitudea zehazteko. 

Hiru segmentu ditu: 

 Espazio-segmentua: 24 satelitek osatua. 

 Kontrol-segmentua:  

- Sateliteen orbitari eusteaz eta ibilera ikuskatzeaz arduratzen diren bost 

estazio begirale. Bost estazioon artean, eragiketak ikuskatzen dituen estazio 

aditua dago. 

- Bidali beharreko seinaleak sateliteetara bidaltzen dituzten hiru lehorreko 

antena. 

 Erabiltzaile-segmentua: antenak eta hargailuak. Hargailuek distantziak kalkulatu 

eta zenbatespenak ematen dituzte. 

Jarraian, laburki azalduko da nola dabilen GPS: satelite bakoitzak Lurrera irrati-

seinalea transmititu eta hargailuak hura satelitetik zenbateko distantzian dagoen 

kalkulatzen du seinaleak heltzeko behar duen denbora neurtuz. Satelite batzuen 

seinaleak konbinaturik, hargailuak bere kokaera, altitudea eta abiadura finkatzea du. 

GPS sistemaren aplikazioak honakook dira, besteak beste: 

 Alarma automatikoko sistemak: merkatugai arriskutsuen garraioa ikuskatzea eta 

azkar lagundu nahi izatea. 
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 Minusbaliatu fisikoen gidaketa: itsuek hiritik nabigatzea, turismo-bisitek gidaturik. 

 Automobiletako nabigazioa: hartu beharreko bideari buruzko erabakiak hartzeko 

laguntza. 

3.1.2. GLONASS 

GLONASS (GLObal Navigation Satellites System) nabigazio-sistema Sobietar 

Batasun ohian garatu zen militarren xedez, eta beraren ibilera GPSrenaren 

antzekoa da. 

3.1.3. GNSS 

Europar Batasunak GPS eta GLONASSen egungo zerbitzuak areagotzen dituen 

satelite bidezko nabigazio-sistema nahi du eta, horrela, Europaren eginkizuna 

bermatu gura du datozen belaunaldietan. 

GNSS (Satelite bidezko Nabigazio Sistema Globala) munduko programa 

estrategikoak bi fase ditu: GNSS-1 eta GNSS-2. Eta Europako programa GNSari 

begira dago, munduko programaren fase biotan honelaxe parte hartzen duelarik. 

 GNSS-1 

GPS/GLONASSen gainean eraikitzen den fase honek eskuragarritasun-, 

zehaztapen- eta segurtasun-hobekuntzak ematen ditu. EGNOS (European 

Geostationary Navegation Overlay Service) programaren bitartez garatu da eta 

lehen mailako nabigazio- eta jarrera-iturri gisa balio du. 2003an probak hasiko dira 

eta 2005ean egongo da eraginkor. 

 GNSS-2 

Zerbitzu eta aplikazio zibil eta militarretarako erabiliko da. 2008an-edo jarriko da 

abian. 

Fase honetarako Europar ekarpena GALILEO bezala ezaguna da. Helburua 

erabiltzaileen terminalen kokaera, denbora eta abiadura zehaztea oinarri duten 

zerbitzuak garatzea da. GPS eta GLONASS sistemek elkarri eragin behar diote 

ahalik eta onura handiena ateratzeko. 
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GALILEOk zerbitzuak doan eskainiko ditu edozein erabiltzailerentzat, honako 

aplikaziook lantzen dituelarik: 

 

 Errepidean nabigatzea 

 Sareak sinkronizatzea 

 Trafikoa jakinarazteko sistemak 

 Telefonia mugikorra 

 

 Aduanak 

 Hirietara sartzea kontrolatzea 

 Autobideetako bidesaria 

 Abeltzaintza eta petrolio-ustiapena 
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4. IDENTIFIKATZE-TEKNOLOGIAK 

4.1. RFID 

RFIDko (Irrati-maiztasunaren identifikazioa) teknologia Wireless Tag-en multzoa 

da, egia esan. Wireless Tag-ak tag (etiketa), haririk gabeko tag, transponder, txip 

txartel eta abar gisa ere ezagunak dira. Irrati-maiztasunak erabiltzen ditu produktuak 

ezagutzeko eta datuak garraiatzeko. Horretarako, hornikuntza-katea baliatzen du. 

Gailu hau beraren alkantzu-lerrunean dauden RFIDko tag (etiketa) guztietara 

aurretik zehaztutako frekuentzia batean seinalea emititzen duen irakurgailuak 

osatuta dago. Era berean, tag-ok informaziodun seinalea itzultzen dute. Irakurgailua 

eta tag-ak antenak sorturiko eremu elektromagnetikoen bitartez komunikatzen dira 

elkarrekin. 

Teknologia honek ematen dituen abantailak honakook dira: 

 Etiketa aktiboen teknologia ondo garatuta dago. 

 RFID pasiboko behe bandak, estandarizazio-arazorik gabekoak, eta teknologia 

garatua eta merkea dutenak. 

 Ez du irakurgailuaren eta etiketaren arteko zuzeneko ikuslerrorik behar. 

Aktiboek hamarka metroko alkantzuak dituzte. 

 Etiketa jarri behar zaion elementuan sartu ahal da (eraikitzen). 

 Iraupen baliakor luzeagoa; ez du eguzkiak ez eguraldi txar-txarrak narriatzen. 

8. irudia: RFID gailua 
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 Informazio kopuru handia biltzea du. 

 Irakurtzekoak eta irakurri/idaztekoak daude (zenbait aldiz berrerabili ahal dira). 

4.1.1. ETEentzako aplikazioak 

 Lapurretakontrako prebentzio-sistemak. 

 Merkatugaiak garraiatzean edukiontziak identifikatzea. 

 Abeltzaintzan dauden animaliak identifikatu eta kontrolatzea. 

 Agiriak benetakotzea. 

 Ibilgailuen sarbidea eta pertsonen sarrera eta presentzia kontrolatzea. 

 Produktu kimikoak eta gordinkia ematea. 

 Ekoizpena kontrolatzea. 

 Biltegietan stock-ak kudeatu eta kontrolatzeko sistemak. 

9. irudia: Sartzea kontrolatzea 
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5. ONDORIOAK 

Laburpen gisa, azkenean esan daiteke ezen haririk gabeko teknologiak eta alkantzu 
luzeko teknologiak egun “moda” direla. Erritmo ikaragarrian aurrera egiten dabiltza 
eta beraien aplikazioak zenbatzen bukatu ezinezkoak dira, bai erabiltzaileentzat eta 
bai enpresentzat, baita ETEentzat ere: garraioa kontrolatzea, errepideko 
nabigazioa, on-line bankuak. 

Aurrerapen teknologikoa kontutan harturik, produktuen kostua apurka-apurka urritu 
da eta haiek edozein ETEk eros ditzake. Teknologiari dagokionez, ez dago jadanik 
handien atzetik zertan egon. 

Txosten honetan aztertu diren teknologia guztiek abantailak eta aplikazio-eremu 
asko agertzen dituzte. Eremuotan lan egin dezakete ETEek teknologiok eskaintzen 
dieten potentziala beren ekoizpena hobetzeko eta teknologikoki aurrera egiteko. 

Azken batean, horrelako teknologiak erabiltzen dituzten “gailu”en eraikitzaileen eta 
ingeniarien irudimena eta merkatuan sortzen doazen beharrizan berriak dira muga 
eta murriztapen bakarrak. 
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6. ERREFERENTZIAK 

KOMUNIKAZIO-TEKNOLOGIAK 

 WLAN 

- http://standards.ieee.org/wireless/ 

- http://www.eveliux.com/articulos/estandareswlan.html 

 GSM 

- http://www.gsmworld.com/index.shtml 

 GPRS 

- http://www.webmovilgsm.com/gprs.htm 

- http://www.gsmworld.com/technology/gprs/index.shtml 

- http://www.gsmworld.com/technology/gprs/intro.shtml 

- http://www.maximovil.com/gprs/default.asp 

 UTMS 

- http://www.umtsforum.net/ 

- http://www.umtscongress.com/ 

 BLUETOOTH 

- www.bluetooth.org 

- www.palowireless.com 

- www.bluetooth.com/tech/works.asp 

- http://www.zonabluetooth.com/ 



ROBOTIKER: 2003ko apirila   22/23 

- http://www.intel.com/es/home/trends/wireless/info 

- http://www.telefonos-moviles.com/articles/item.asp?=21 

 WAP 

- http://www.wapforum.org 

- http://www.wap.com/findwap.html 

- http://www.webmovilgsm.com/wap.htm 

AURKITZE-TEKNOLOGIAK 

- http://www.upv.es/satelite/trabajos/Grupo5_b99.00/INTRO2.htm 

 GPS 

- Kokapen Sistema Globala (GPS): Deskribapena, okerrak aztertzea, 

aplikazioak eta etorkizuna. Teknologia elektronikoko saila. E.T.S. 

Telekomunikazio-ingeniariak. Málagako Unibertsitatea. 

- Satelite bidezko nabigazio- eta aurkitze-sistemak. UNISPACE: Lurrez 

haraindiko espazioa ustiatu eta xede baketsuz erabiltzearen gaineko nazio 

batuen hirugarren konferentzia. 

- Nola dabilen GPS sistema, bost urrats logikotan. http://www.uco.es 

- GPS eta etorkizuna. 

http://www7.nationalacademics.org/spanishbeyonddiscovery/tec_007518-

07.html 

 GLONASS 

- www.glonass.org 

 GNSS 

- http://www.isdefe.es/maritima/que/earte1.htm 
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- Europako satelite bidezko nabigazio-sistema. http://www.imasd-

tecnologia.com/imasd/mayo00/0500ti1.htm 

- GALILEO: GNSS-2rako Europar ekarpena. 

http://www.uco.es/~bb1rofra/documentos/galileo/galileo%20enero%202000.

html 

- GALILEO, GPS Europakoa. http://www.mestresdaixa.com/galileo.htm 

IDENTIFIKATZE-TEKNOLOGIAK 

 RFID 

- Adibide praktikoak: http://www.capta.com.mx/solucion/ems_rf_id_tags.htm 

- http://www.codigo.com.ar/Codig/rfid.asp 

 

 


