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1. Ausazkotasuna sorkuntza-prozesuetan

Ausazkotasuna iragar daitekeen edonolako ordena, patroi, 
asmo edo helburu eza izatearen kualitatea da1. Jorge 
Wagensbergen arabera bi ausazkotasun mota daude. 
Bata suntsikorra da, zeina egonkortasuna bilatzen duten 
sistemen arerioa den. Bestea, berriz, zori-sortzailea da, 
zeinak «sistema konplexuen (bereziki sistema bizien) 
alderdi berritzaile eta iraultzaileena erakusten duen[...]», 
«[...]konplexutasun berrien iturri-hornitzailea»2 den 
ausazkotasuna (Wagensberg 2003).

Ausazkotasuna maiz erabili izan da sorkuntzarako. Aurreko 
mendearen hasieran adibidez, mugimendu dadaistako 
artistek poesiak sortzeko mekanismo bezala erabiltzen 
zuten ausazkotasuna. Tristan Tzara-k bere «Maitasun ahul 
eta maitasun mingotsari buruzko dada manifestuan» batu 
zituen poema dadaista bat egiteko instrukzioak. Lehenik 
eta behin, beharrezkoa zen egunkari batetik zenbait hitz 
guraizez lagundurik moztea. Ondoren, poltsa batean sartu 
eta ondo nahasi behar ziren, jarraian banan-banan, ordena 
aleatorio batean atera behar ziren, poema bat sortzeko 
(Tzara, Picabia eta Haltter 1972).

Hala ere, gaur egun, poema dadaista bat sortu nahi badugu 
ez dugu guraizerik behar. Nahikoa dugu Dada Poetry 

1     Egileak itzulia. «Randomness is defined as the quality of lacking any pre-
dictable order, pattern, purpose, or objective» (Terzidis 2006).
2     Egileak itzulia. «El azar creador representa el aspecto innovador y revolu-
cionaro de los sistemas complejos y, muy en particular, de los sistemas vivos. 
Es un azar necesario como sumistrador inagotable de complejidades nuevas».

Generator3 aplikazioa erabiltzea. Bertan nahi dugun artikulu 
puska itsatsi genezake eta aplikazioak berak berrantolatuko 
ditu hitzak modu aleatorio batean. Izan ere, XX. mendearen 
bigarren erdialdetik aurrera, teknologia digitalen garapena 
dela-eta, ausazkotasunak erabilera anitz izan ditu. 
Ordenagailuek automatikoki, denbora oso motzean, itxuraz 
aleatorioak diren hainbat zenbaki sortu ditzakete.

Konputagailuz sorturiko funtzio aleatorioek hainbat 
erabilera dituzte gaur egun sorkuntzarekin zerikusia 
daukaten arloetan. Batzuetan, ausazkotasuna aurreikusi ezin 
daitezkeen emaitzak sortzeko erabiltzen da. Adibidez, bideo-
jokoen alorrean entzute handia dute «rougelike» bideo-
jokoek. Joko horiek modu aleatorio batean sortzen den 
ziega bat esploratzea dute helburu. Modu horretan jokalariak 
ezin dezake inoiz aurreikusi hurrengo atea gurutzatzean 
zer aurkituko duen. Beste batzuetan, ordea, natura 
imitatzea dute helburu funtzio hauen erabilerek. Adibidez, 
ordenagailu bidez sorturiko irudi hiperrealistetan belarra 
edo hostoak posizio eta forma aleatorioan kokatzen dira 
natura imitatu nahian. Era berean, antzeman ezin daitezkeen 
fenomeno naturalak simulatzeko ere erabiltzen dira funtzio 
aleatorioak. Adibidez, argi naturalaren simulazioak egiteko. 
Edo beste batzuetan informazio sarrera murriztu baten 
bitartez patroirik gabeko estetika konplexu bat lortzeko 
erabiltzen dira funtzio aleatorioak. Adibidez, Random Art4 
plataforman posiblea da irudi koloretsu konplexuak sortzea 
hitz soil bat idatziz.

3     https://www.poemofquotes.com/tools/dada.phpEs un azar necesario como 
sumistrador inagotable de complejidades nuevas».
4     http://www.random-art.org/online/
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Abstract

In order to achieve a complex formal 
aesthetic or to simulate organicity, in 
the computational design it is common 
to use pseudo random data produced by 
mathematical functions. In this article, 
the use of data collected by sensors that 
record a large amount of white noise is 
proposed as an alternative. Through four 
designs made by apparently random 
data is explored the effect that can have 
knowing the events that have produced 
such data.
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Laburpena

Estetika formal konplexua lortzeko edo 
organikotasuna simulatzeko xedearekin 
ohikoa da diseinu konputazionalean 
funtzio matematikoez sorturiko 
datu pseudo-aleatorioak erabiltzea. 
Artikuluan alternatiba bezala zarata 
zuria asko jasotzen dituzten sentsoreen 
bitartez batutako datuak erabili izan 
dira. Lau diseinurekin, itxuraz aleatorioak 
diren datu horiek batzean leku izandako 
gertakarien ezagutzak diseinuaren 
pertzepzioan eta interesean izan 
dezakeen eraginaz mintzatuko da .
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2. Pseudo-ausazkotasuna

Itxuraz konputagailuen bitartez diseinuetan funtzio 
aleatorioak txertatu ditzakegun arren, horiek ez dira inoiz 
guztiz ausazkoak. Izan ere, funtzio aleatorioak itxuraz ezein 
patroiri jarraitzen ez dioten zenbakiak sortzen dituzten 
eragiketa matematiko konplexuak dira, baina informazio-
sarrera bera jasoz gero (seed bezala ezagutu ohi dena), 
emaitza berbera lortzen da. Hori argi ikus daiteke aitzinean 
aipaturiko Random Art plataforman, non hitz berberak 
erabiliz gero emaitza berberara hel gintezkeen.

Egoera honen aurrean, diseinurako erabilgarriak izan 
daitezkeen itxuraz patroi jakinik ez duten datuak sortzeko 
metodo bat saiatu izan da. Matematikoki sorturiko datu 
aleatorioak askotan aurreikusi ezin daitezkeen fenomeno 
fisikoak simulatzeko erabiltzen badira, fenomeno fisiko 
bat datu aleatorioen iturri bezala erabiltzea erabaki da. 
Horretarako mugikor baten azelerometroak jasotako datu 
gordinak erabili izan dira.

Normalean azelerometroek jasotzen dituzten datuak 
izugarrizko zarata zuria5 izan ohi dute, eta beharrezkoa 
izan ohi da horiek iragaztea. Hori dela-eta, iragazi gabeko 
5      «Zarata zuria prozesu estokastiko bat da», hau da, «zorizko aldagaien 
bilduma bat da, gehienetan denboran zehar indexaturikoa». Begiratu [https://
eu.wikipedia.org/wiki/Prozesu_estokastiko ]eta [https://eu.wikipedia.org/wiki/
Zarata_zuri ].

seinaleetan, bereziki lagina luzeak hartu ezean, zaila da 
inongo patroirik identifikatzea.

Hala ere, azpimarratu beharko litzateke, kasu honetan ere 
datu pseudo-aleatorioak sortzen gabiltzala. Izan ere, zarata 
zuria Kalman6 bezalako iragazki baten bitartez murriztuz 
gero, posible izango litzateke patroi bat identifikatzea. 
Nolabait, funtzio matematikoz sorturiko datu aleatorioen 
aurkako kasuan egongo ginateke. Funtzio matematikoen 
bitartez posible da informazio-sarrera ordenatu eta sinple 
batez konplexutasun handiko emaitzak sortzea. Sentsore 
bidez jasotako datuak, aldiz, konplexutasun handiko datu 
sortak dira, baina iragazkien bitartez posible da informazio-
irteera ordenatu eta sinple bat lortzea. Nolabait kasu 
bietan konputagailua den kaxa beltz hori sinpletasunaren 
eta konplexutasunaren arteko bitartekari bat da, non kasu 
bakoitzean noranzko ezberdin batean lan egiten duen.

Bi metodoek emaitza antzekoa sortu dezaketen arren 
(datu pseudo-aleatorio sortak), abiapuntu erabat ezberdina 
daukate. Funtzio matematikoen bitartez sorturikoak 
operazio abstraktuen bidez ekoizten diren bitartean, 

6      «Kalman filtroa Rudolf E. Kalman-ek 1960an garaturiko algoritmo bat 
da. Sistema dinamiko baten egoera ezkutua (neurtezina) identifikatzeko 
balio duena, Luenberger-en ikuslea bezala, baina gainera sistema zarata zuri 
erantzi baten menpe dagoenean». Begiratu [https://es.wikipedia.org/wiki/
Filtro_de_Kalman ].

1. irudia ~ Ezkerretik eskumara: Schottische lamp, Mazurka lamp, Milmala lamp, Hakeba lamp. Itxuraz oso antzekoak diren lau luminaria hauek erabat ezberdinak 
bilakatzen dira beraien datuen iturria argitzean.
Egilea ~ Gaizka Altuna Charterina.

Oinarri geometrikoa

Seinalea oinarri geometrikoaren 
arabera deformatua
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2. irudia ~ Sentsoreen bitartez jasotako datuak objektu bilakatzen dituen algoritmoa.
Egilea ~ Gaizka Altuna Charterina.
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sentsore bidez lorturiko datuak gertakari konkretu baten 
emaitza dira. Hori dela-eta, datuetan patroirik irakurri ezin 
daitekeen arren, haien iturria azalduz gero, gertaera baten 
irudikapena bilakatu daiteke, gaitasun narratibo erantzi bat 
irabaziz.

3. Algoritmo bakar bat, lau dantza, lau efektu

Aurreko puntuan azalduriko premisari jarraituz, lau 
luminaria garatu izan dira, lau gertakari ezberdinetan 
sentsore bitartez batutako datu pseudo-aleatorioak erabiliz. 
Laurak antzekoak dira (1. irudia). Laurak 3Dan inprimatuak 
izan dira. Laurak algoritmo berarekin sortuak izan dira, 
zeinak oinarri geometriko baten inguruan mugikor baten 
azelerometroaren bitartez jasotako datuak kiribiltzen 

dituen, ondoren polilinea hori gainazal bilakatzeko (2. irudia). 
Hala ere, datuen iturriak ikusaraztean, sortzen duten efektu 
estetikoa erabat aldatu daiteke.

3.1. Schottische lamp

Lehen luminaria eratzeko Madrilgo Tabakaleran eman zen 
dantza-ikastaro batean I.G.M. eta G.A.C.-k dantzaturiko 
schottische batean jasotako datuak erabili izan dira. Dantzari 
biak amateurrak dira, ondorioz, exekutaturiko dantza akats 
eta zehaztugabetasunez beterik zegoen. Erdipurdiko dantza 
bat kontsideratu daiteke, beraz, horrek irudikatzen duenak 
dantzari konkretu bi horientzat soilik du interesa, haiek 
bizitako esperientzia pertsonal baten nolabaiteko erregistro 
bat bezala.

3.2. Mazurka lamp

Aurkezten den bigarren luminaria Coimbrako Passagem 
d’ano festibalean M.C. eta C.G.-k mazurka bat dantzatzen 
zuten bitartean batutako datuekin dago sortua. Kasu 
honetan bi dantzariek esperientzia handia dute (haietako bat 
profesionala), beraz maisutasun handi batez exekutaturiko 
dantza bat izan zen. Hori dela-eta, luminaria honek ez du 
soilik momentu eta leku konkretu batean jasotako gertaera 
bat irudikatzeko ahalmena, baizik eta mazurka dantza tipoa 
bera, modu abstraktu batean, irudikatzeko ahalmena dauka. 
Hori dela-eta, objektu hau ez da solik interesgarria beronen 
eraketan parte hartu zuten dantzarientzat, baita dantza 
poloniar tradizional horretan interesa duen edozeinentzat 
ere.

3.3 Milmala Lamp

Hirugarren luminaria hau Tel Aviv-eko HaKvutza dantza-
eskolan formatutako Goni Sirota dantzari israeldarrak 
diseinatu eta exekutaturiko koreografia batean jasotako 
datuekin dago eratua. Koreografia hori sortzeko, egilea 
nahitaezko zerbitzu militarra Gazako zerrendan betetzen 
ari zela, heriotzatik gertu izandako esperientzia batean 
dago inspiratua. Exekutaturiko dantzak gatazka militar 
batean bizitako hil edo biziko esperientzia bati egiten dio 
erreferentzia eta, ondorioz, koreografian zehar baturiko 
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5. irudia ~ Lau kasuen laburpen taula. Kasu bakoitzean mugikor modelo ezberdin bat erabili zen arren, lau kasuetan Android-eko SensorLab aplikazioa erabili izan zen eta 
lanparak eratzeko azelerometroak Y ardatzean baturiko datuak erabili ziren.
Egilea ~ Gaizka Altuna Charterina.

3. irudia ~ Kasu honetan, datuak biltzeko dantzariaren bularrera zeloz itsatsia 
izan zen Samsung Galaxy A3 (2017) mugikor bat erabili izan zen SensorLab 
aplikazioarekin.
Egilea ~ Gaizka Altuna Charterina.
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datuez egindako diseinuak ez die soilik exekutatutako 
mugimenduei erreferentzia egiten, baizik eta baita horiek 
sortzen lagundu dioten bizipenei ere.

3.4. Hakeba lamp

Azken luminaria hau bi boluntario anonimok sexua zeukaten 
bitartean jasotako datuen bidez dago sortua. Ekintza 
sexual bat bezalako gai polemiko batek efektu ezberdinak 
izan ditzake hautemaile ezberdinengan. Luminaria honek 
sor ditzakeen efektuak hautemaileak sexuarekiko duen 
jarreraren arabera aldatuko dira. Erabiltzaile batzuentzat 
desatsegina izan daiteke; beste batzuentzat, berriz, objektu 
miresgarri bat izan liteke, eta agian beste batzuentzat ez 
du inongo interesik. Era berean, sortzeko erabili izan diren 
datuek, baita argitaratzerako momentuan eskaintzen den 
informazioaren zehaztasunak ere (partaideen identitatea, 
garaturiko praktika sexualak, partaideen generoa, ekintzaren 
lekua eta ordua), luminariarekiko pertzepzioa erabat aldatu 
dezakete.

4. Ondorioak

Gaur egun konputazio-teknikei esker datu pseudo-
aleatorioek sorkuntza-prozesuetan aplikazio interesgarriak 
dituzte. Normalean datu pseudo-aleatorio hauek funtzio 
matematikoen bitartez sortzen dira. Kasu honetan, funtzio 
matematiko horien alternatiba bezala, zarata zuri asko 
jasotzen duten sentsoreek jasotako iragazi gabeko seinaleen 
erabilera saiatu da. Metodo honen bitartez sorturiko datuen 
berezitasuna ekintza eta gertaera konkretuetan sortuak 
izatea da. Datuak sortu dituen jasoera isilpean mantenduz 
gero, objektuaren hautemaileak ez du funtzio matematikoen 
bitartez sortutako datuekin garaturiko diseinu batekiko 
diferentzia nabarituko. Baina datuak sortu dituen ekintzaren 
berri izatean, kasualitatea kausalitate bilatzen da, eta 
objektua forma konplexu soil bat izatetik jasoera konkretu 
baten (eta jasoera horrek dauzkan inplikazio ezberdinen) 
errepresentazio bilakatzen da.
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4. irudia ~ Milmala koreografia, Goni Sirota-k diseinatua eta exekutatua.
Egilea ~ Gaizka Altuna Charterina.
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