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Izvleček
Namen prispevka je predstaviti obogateno resničnost v splošnem in v kontekstu knjižnic ter
zainteresirani javnosti predstaviti uporabnost obogatene resničnosti v praksi.
Skozi analizo literature je prikazano stanje obogatene resničnosti na področju knjižnic v svetu.
Analiziran je konkreten primer uvedbe obogatene resničnosti v Osrednji družboslovni knjižnici
Jožeta Goričarja na Fakulteti za družbene vede.
Opisani projekt obogatene resničnosti je rezultat analize stanja obogatene resničnosti v svetu in
analize potreb knjižnice. S pomočjo posebej pripravljenih video posnetkov je nazorno prikazano delovanje nekaterih storitev opisanega projekta.
Predstavljene so zaznane omejitve projekta in uporabljene platforme Aurasma. Podana so tudi
priporočila za soočanje z omenjenimi omejitvami.
Področje obogatene resničnosti je zanimivo za vse vrste knjižnic, ki želijo slediti novim tehnologijam. Prispevek ponuja pregled področja, informacije o praktični izvedbi projekta in ideje za
različne storitve z uporabo obogatene resničnosti v različnih vrstah knjižnic. Prispevek lahko
služi kot uporaben pripomoček knjižnicam, ki jih zanima uvedba storitev obogatene resničnosti.
Prav tako lahko prispevek služi kot osnova za nadaljnje raziskovanje področja.
Ključne besede: obogatena resničnost, Aurasma, knjižnične storitve, mobilne naprave, Osrednja
družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja
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Abstract
The aim of this contribution is to present augmented reality in general, in the context of libraries
and to present its usability to interested parties.
The state of augmented reality in foreign libraries is shown through the literature analysis. The
analysis of augmented reality project in the Central Social Sciences Library Jože Goričar was also
made.
The described augmented reality project is a result of an analysis of the state of augmented reality in foreign libraries and of the analysis of library needs. Videos were made to better present
how some augmented reality services, which are a part of the described project, are functioning.
Perceived restrictions of the project and of the Aurasma platform are presented.
Recommendations of how to deal with these perceived restrictions are also provided.
The field of augmented reality is of interest to all libraries who want to take a step towards
emerging technologies. The contribution offers a review of augmented reality field, information
on project implementation and ideas of possible augmented reality services for different library
types. This contribution can be of use to libraries who are interested in the implementation of
augmented reality services and it can also be used as a basis for further research.
Keywords: augmented reality, Aurasma, library services, mobile devices, Central Social Sciences
Library Jože Goričar

1

Uvod

V slovenskem jeziku se skupaj z izrazom obogatena resničnost (ang. Augmented reality), uporabljenim v tem prispevku, uporabljajo tudi izrazi: nadgrajena, razširjena in
dopolnjena resničnost (islovar, 2015).
Obogatena resničnost že dolgo ni več znanstvena fantastika. Da postane realnost,
sta potrebni povprečna mobilna naprava s povprečnim fotoaparatom na zadnji strani naprave in povezava z internetom (Walsh, 2012b). Prek aplikacij, ki omogočajo
obogateno resničnost, se lahko s pametnim telefonom ali tablico dostopa do bogastva digitalnih informacij, ki so povezane s tridimenzionalnim svetom okrog nas
(Murphy, 2012).
Da je tema dvema ključnima pogojema za uvedbo novih storitev z obogateno resničnostjo v zadostni meri zadoščeno, je mogoče sklepati iz množice raziskav, ki ugotavljajo, da že dalj časa naraščata tako uporaba mobilnih naprav kot uporaba mobilnega interneta (Cassidy et al., 2014; Dresselhaus in Shrode, 2012; Le Ber, Lombardo in
Wimmer, 2015; Nowlan, 2013). Nekatere knjižnice tudi že uvajajo programe učenja
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mobilne informacijske pismenosti za uporabnike ali razmišljajo v tej smeri (Havelka,
2013; Walsh, 2012a). Tudi v Sloveniji Statistični urad Republike Slovenije v raziskavi
Uporaba interneta v gospodinjstvih in pri posameznikih leta 2014 zaznava rast gospodinjstev z dostopom do mobilnega širokopasovnega interneta prek mobilnega telefona. Gospodinjstev, ki na ta način dostopajo do interneta, je 45 odstotkov, leta 2013
pa jih je bilo 37 odstotkov. Prav tako se je povečalo število gospodinjstev, ki mobilni
internet uporabljajo na kateri od drugih prenosnih naprav. Leta 2014 je bilo teh gospodinjstev 18 odstotkov, leto poprej pa 15 odstotkov (Uporaba, 2014). V slovenskih
knjižnicah je potencialni problem internetne povezave na mobilnih napravah manjši,
saj je na izobraževalnih ustanovah večinoma na voljo omrežje Eduroam, v drugih slovenskih knjižnicah pa omrežje Libroam, če ga tehnično omogočajo.
Leta 2014 je bil v anketi uporabnikov Osrednje družboslovne knjižnice Jožeta Goričarja
preverjen namen uporabe mobilnih naprav. Uporabniki so bili vprašani, katere mobilne naprave uporabljajo tudi v študijske namene. 67 odstotkov vprašanih v te namene
uporablja pametne mobilne telefone, 27 odstotkov pa tablične računalnike. Iz vsega
navedenega je sklepati, da je razširjenost mobilnih naprav in internetne povezljivosti
dovolj velika ter da obstajajo ustrezni temelji, da bi potencialni projekti obogatene
resničnosti v slovenskih knjižnicah lahko zaživeli.
Knjižničarji pri svojem delovanju že tradicionalno sledijo novim tehnologijam in jih
implementirajo v svoje sisteme, da bi uporabnikom ponudili čim boljšo uporabniško
izkušnjo ter jim tudi na ta način približali knjižnico. Pomen tega, da knjižnice z novimi tehnologijami stopajo naproti novim uporabnikom, poudarja tudi Pence (2013,
str. 136), ki meni, da mladi ljudje, ki bodo jutrišnji uporabniki knjižnic, že uporabljajo
najnovejše tehnologije. Zato je nujno, da knjižnice uvajajo storitve, ki bodo tem uporabnikom knjižnico približale. Da mnogo knjižnic uvaja storitve za mobilne naprave, ki
jih mladi uporabniki pogosto uporabljajo, sta ugotovila tudi Alcock in Dalton (2013)
v raziskavi o mobilnih storitvah v visokošolskih knjižnicah Združenega kraljestva, kjer
ugotavljata, da je 90 odstotkov vprašanih odgovorilo, da njihove knjižnice načrtujejo
neko vrsto mobilnih storitev, med drugim tudi storitve obogatene resničnosti.

2

Pregled literature o obogateni resničnosti

Začetki obogatene resničnosti segajo v leto 1955, ko je filmski snemalec Morton Heilig
svoje dojemanje ogleda filma opisal kot dejavnost, ki bi imela zmožnost, da bi gledalca
aktivno vključila v dogajanje na zaslonu z uporabo vseh človeških čutil. Leta 1962 je
Heilig zgradil napravo imenovano Sensorama, ki naj bi gledalcu omogočala filmsko
izkušnjo, kot si jo je zamislil (Carmigniani in Furht, 2011, str. 2).
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Na široko je obogateni resničnosti odprl vrata Ivan Sutherland z objavo svojega dela,
v katerem je opisal prvi sistem obogatene in navidezne resničnosti z naglavnim prikazovalnikom (ang. Head-mounted display), ki ga je izumil s svojimi sodelavci. Njegov
sistem, imenovan Damoklejev meč,1 velja za prvi sistem obogatene in navidezne resničnosti na svetu. Uporabniku je s pomočjo naglavnega prikazovalnika prikazoval računalniško generirane modele kot del resničnega sveta (Sutherland, 1968).
Verjetno najbolj znana definicija obogatene resničnosti, ki je tudi neodvisna od uporabljene tehnologije, pravi, da je obogatena resničnost obogatitev uporabnikove percepcije z navidezno informacijo. Imeti pa mora tri ključne lastnosti: združevati mora
fizične in navidezne elemente, biti mora interaktivna v realnem času in biti mora prikazana v treh dimenzijah (Azuma, 1997).
Zanimiva pa je tudi naslednja, novejša definicija, ki obogateno resničnost celo definira kot medij: obogatena resničnost je medij, v katerem digitalna informacija prekriva
fizični svet, je prostorsko in časovno usklajena s fizičnim svetom ter je interaktivna v
realnem času (Craig, 2013).

2.1 Komponente obogatene resničnosti
Osnovne komponente sistemov za obogateno resničnost se lahko delijo na dve skupini, in sicer na strojne in programske komponente (Kipper in Rampolla, 2013, str. 4):
Strojne:
• osebni računalnik ali mobilna naprava,
• zaslon za prikazovanje,
• kamera,
• senzorji (GPS, kompas, merilec pospeška …),
• mrežna infrastruktura (povezava z internetom),
• sprožilec (fizični objekti, kraji, lahko tudi zvoki, ki računalniku povedo, kje naj poleg
realnega sveta prikaže tudi digitalne informacije).
Programske:
• aplikacija ali program na mobilni napravi ali računalniku,
• spletna storitev (spletni uporabniški vmesnik posamezne storitve obogatene
resničnosti),
• server z digitalnimi vsebinami.

1
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2.2 Vrste obogatene resničnosti
Obogatena resničnost se lahko deli po več različnih kriterijih. Za namene tega članka je
razdeljena na neoznačeno in označeno. Neoznačena obogatena resničnost za prikaz
informacij uporablja storitev GPS, ki omogoča prikaz točno določenih digitalnih informacij na točno določenih zemljepisnih koordinatah. Označena obogatena resničnost
za svoje delovanje potrebuje neke vrste fizični sprožilec, ki ga je treba ujeti v objektiv
kamere na mobilni napravi (Pence, 2012). Sprožilec je lahko sam predmet, na katerega
se digitalne informacije nanašajo (prožilna slika), koda QR, črtna koda ipd.

2.3 Področja uporabe in uporaba v knjižnicah
Obogatena resničnost se že leta uporablja v vojski, npr. v vojaških letalih. Uporablja
se v medicini, tako pri študiju kot v operacijskih dvoranah, npr. pri načrtovanju kar
najmanj invazivnih operacijskih posegov, ki jih kirurgi lahko načrtujejo s pomočjo tridimenzionalnih modelov posameznega pacienta (Yaniv in Linte, 2015). Uporaba je
razširjena v muzejih in galerijah, kjer s pomočjo obogatene resničnosti obiskovalcem
ponudijo poglobljene raznovrstne informacije o razstavljenih eksponatih, lahko tudi
za vsak eksponat posebej, kar sicer zaradi prostorskih in finančnih omejitev ne bi bilo
mogoče. Tudi oglaševalci vse pogosteje pri svojih oglaševalskih akcijah uporabljajo
prednosti obogatene resničnosti. Obogatena resničnost pa prodira tudi na področje
zabave, natančneje na področje računalniških iger.
Tehnologijo obogatene resničnosti s pridom uporabljajo tudi v avtomobilski industriji,
in sicer pri načrtovanju vozil, kjer lahko pri ciljnih skupinah z virtualnimi modeli že pred
izdelavo fizičnih modelov preverijo, kako bodo sprejete nove oblikovalske rešitve. V avtomobilski industriji se lahko obogateno resničnost uporabi tudi v proizvodnji nestandardnih visoko prilagodljivih modelov, ki se med seboj zelo razlikujejo in posledično
proizvodnja ne more biti toliko robotizirana kot pri standardnih modelih. Detajli vsake
nestandardne prilagoditve se sestavljavcu vozila izrisujejo v tridimenzionalni obliki.
Na ta način uspešno zmanjšujejo število napak pri sestavljanju. Prav tako tehnologijo
obogatene resničnosti uporabljajo različni asistenčni sistemi za vožnjo, npr. opozorila
na potencialno nevarne situacije v prometu, parkirne kamere, ki prikazujejo predvideno gibanje vozila glede na položaj volana ipd. (Gay-Bellile et al., 2015).
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Na področju knjižnic v Horizon report2 prvič omenijo obogateno resničnost leta
2005, umestijo jo kot trend, ki bo za uveljavitev potreboval od štiri do pet let, veliko
pozornosti ji namenjajo v poročilih iz let 2010 in 2011, ko jo označijo kot trend, ki bo
za uveljavitev potreboval od dve do tri leta. Ponovno je omenjena v poročilih iz let
2014 in 2015, in sicer v okviru razvoja tehnologij, ki so pomembne za visokošolske in
znanstvene knjižnice ter za visokošolske izobraževalne ustanove (Johnson et al., 2014,
2015; Johnson et al., 2010; Johnson et al., 2005; Johnson et al., 2011).
Walsh (2012b) sicer ugotavlja, da ima obogatena resničnost v knjižnicah pomembno
omejitev, in sicer to, da storitve GPS ne delujejo dobro v notranjosti zgradb. Vendar
se ta njegova trditev nanaša na neoznačeno obogateno resničnost, katere delovanje
temelji prav na nemotenem signalu GPS. Walsheva trditev se konkretneje nanaša na
platformi Layar3 in Wikitude.4

3

Aurasma

Za izvedbo projekta obogatene resničnosti v Osrednji družboslovni knjižnici Jožeta
Goričarja (v nadaljevanju ODKJG) je bila izbrana Aurasma.5 Ta spada med platforme,
ki temeljijo na označeni obogateni resničnosti in za delovanje uporablja sprožilce,
poimenovane prožilne slike, vendar to niso klasični sprožilci kot npr. kode QR.6 Po
Canuelu, Crichtonu in Savovi (2012) gre sklepati, da gre pri Aurasmi sicer za neke vrste
hibrid, za označeno obogateno resničnost, ki pa vseeno ponuja izkušnjo »prave obogatene resničnosti«, kot avtorji imenujejo neoznačeno obogateno resničnost, saj naprava skozi objektiv kamere zazna fizični svet okrog uporabnika in mu nato digitalna
informacija prostorsko in časovno usklajeno prekrije fizični svet (Craig, 2013). V tem
se razlikuje od kod QR, ki uporabnika po odčitanju npr. le napotijo k določeni spletni
strani ali mu posredujejo tekstovno informacijo.

2

3
4
5
6
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Poročila Horizon report nastajajo v sodelovanju med New Media Consortium in pobudo ELI (EDUCAUSE
Learning Initiative), ki je del programa EDUCAUSE. Poročila analizirajo nove tehnologije, za katere je
verjetno, da bodo imele v prihodnosti velik vpliv na poučevanje in učenje na področju visokošolskega
izobraževanja. Glej tudi http://www.nmc.org/nmc-horizon/
https://www.layar.com
https://www.wikitude.com
http://www.aurasma.com
Kode QR (Quick Response codes) so dvodimenzionalne črtne kode, ki jih je mogoče prebrati s posebno
aplikacijo na mobilni napravi, ki ima kamero. QR kode v praksi večinoma vsebujejo URL povezave
na splet (Elmore & Stephens, 2012, p. 27). Hranijo lahko tudi druge vrste binarnih podatkov skupne
velikosti do največ tri KB, odvisno od različice kode QR. Glej tudi http://www.qrcode.com/en/faq.html
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Glede na načrtovane storitve in način uporabe obogatene resničnosti je bilo ugotovljeno, da bo Aurasma najustreznejša. Ključni faktor pri odločitvi je bilo zanesljivo delovanje v zaprtih prostorih, neodvisno od signala GPS in razmeroma velik nabor različnih
vrst vsebin, ki jih je mogoče prikazati uporabniku.
Aurasma je spletna platforma, ki omogoča obogateno resničnost. Osnovna uporaba je
brezplačna, plačljiva pa je uporaba za oglaševalske namene. V svetu je Aurasma velik
razmah doživela predvsem na področju osnovnega in srednjega izobraževanja.7 Učitelji
in profesorji lahko namreč s pomočjo obogatene resničnosti svojim učencem in dijakom
učno snov podajajo na povsem nov in interaktiven način, ki je blizu generacijama Y in Z.

3.1 Princip delovanja
Pogoj za delovanje Aurasme je pametni telefon ali tablica z operacijskim sistemom
Android (vsaj 4.0 Ice Cream Sandwich) ali iOS (vsaj verzija 6) s fotoaparatom na zadnji
strani naprave, ki se uporablja za odčitavanje prožilnih slik. Odčitavanje je bolj zanesljivo, če ima fotoaparat avtomatsko ostrenje. Ob odčitavanju mora imeti mobilna naprava vzpostavljeno še internetno povezavo.
Na mobilni napravi mora biti nameščena aplikacija Aurasma, ki je na voljo v Googlovi
spletni trgovini Play in na Applovi spletni trgovini iTunes store. V aplikaciji si uporabniki zelo preprosto ustvarijo račun in sledijo uporabniku (npr. knjižnici), do čigar obogatene resničnosti želijo imeti dostop.
Osnovni gradniki obogatene resničnosti v Aurasmi so:
• prožilne slike8 (ang. trigger),
• prekrivni elementi (ang. overlay),
• obogatitve (ang. Aura).
Prožilna slika (ang. trigger) je slika predmeta, pri katerem naj se uporabniku pokaže
dodatna digitalna informacija, ko ta predmet ujame v objektiv fotoaparata na svoji
napravi. Primer prožilne slike je lahko npr. naslovnica knjige, o kateri so uporabniku
nato posredovane dodatne informacije. Drug primer prožilne slike je lahko listek za na7

8

Več informacij o Aurasmi v šolah na: http://bhshelpdesk.com/2014/03/19/aurasma-augmented-realityapp/, http://dangerouslyirrelevant.org/2012/07/aurasma-what-could-you-do-with-augmented-realityin-your-school-video.html ali https://engagetheirminds.wordpress.com/2013/09/04/two-more-fabulo
us-ways-to-use-aurasma-for-education/
Izraz »Prožilna slika« je izbran zato, ker je v aplikaciji Aurasma prožilec vedno slika, ki se jo naloži v
spletno aplikacijo. Prožilec (ang. trigger) je sicer splošno sprejet izraz na področju obogatene resničnosti
in je teoretično lahko tudi kaj drugega kot slika, npr. zvok, a ne v aplikaciji Aurasma.
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ročilo gradiva iz skladišča, prek katerega uporabnik s pomočjo obogatene resničnosti
dobi informacije o naročanju gradiva in izpolnjevanju listka.
Prekrivni elementi (ang. overlay) so digitalne informacije, ki se pokažejo uporabniku
potem, ko v objektiv ujame predmet, ki je definiran kot prožilna slika. Prekrivni elementi so lahko naloženi v več plasteh. V vmesniku za pripravo obogatene resničnosti,
ki bo opisan v nadaljevanju, se lahko definira kdaj, kako in za koliko časa se uporabniku
posamezni prekrivni element prikaže. Prekrivni elementi so lahko slike (tudi tekst kot
slika), videi, spletne strani in 3D modeli.
Obogatitev (ang. Aura) se imenuje celoten »paket« obogatene resničnosti, ki ga vidi
uporabnik. V obogatitvi so »zapakirani« prožilna slika, različni prekrivni elementi in
pravila, s katerimi je določeno, kako se uporabniku prikaže digitalna informacija, ki
prekriva fizični svet.

3.2 Aurasma Studio
Prej omenjeni vmesnik za pripravo obogatene resničnosti se imenuje Aurasma Studio.9
To je spletni vmesnik,10 v katerega knjižnica naloži prožilne slike in prekrivne elemente,
ki so zbrani v zavihku naloženih datotek (ang. Assets). Enega ali več prekrivnih elementov se poveže z eno prožilno sliko. Ko se prekrivnim elementom določi še njihove
lastnosti, to pomeni enoto obogatene resničnosti, obogatitev oz. Auro.
Ustvarjene obogatitve so lahko zelo enostavne in uporabniku pokažejo zgolj eno sliko, lahko pa so mnogo kompleksnejše in uporabniku omogočajo interakcijo. Takšne
obogatitve lahko uporabniku pokažejo več različnih informacij. Katero informacijo
uporabnik vidi, je odvisno od njegove interakcije z obogatitvijo. Primer preproste obogatitve je prej omenjeni listek za naročanje knjižničnega gradiva iz skladišča, ki uporabniku, ko ga ujame v objektiv svoje naprave, prikaže pravilno izpolnjen listek. Za isti
primer je mogoče pripraviti tudi kompleksno obogatitev, ki uporabniku po odčitanju
prožilne slike prikaže pravilno izpolnjen listek, poleg tega pa še gumbe, ki ob pritisku
nanje prikažejo primere za tri različne vrste gradiva v sistemu COBISS, kjer so označeni obvezni podatki, ki jih je treba napisati na listek. Pri vsakem od primerov je lahko
predviden gumb, ki uporabniku omogoča vrnitev (povratna zanka) na pravilno izpolnjen listek in kjer se lahko odloči za pregled preostalih primerov, od koder se prav tako
lahko vrne nazaj. Pri načrtovanju obogatitev, ki imajo predvidenih veliko prekrivnih
9
10
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http://studio.aurasma.com
Spletni vmesnik Aurasma Studio je bil pred kratkim posodobljen. Vsi na novo registrirani uporabniki
vidijo in uporabljajo novi vmesnik, tisti, ki so registrirani že dalj časa, pa še vedno vidijo le prejšnjo
različico vmesnika. Vsi primeri in postopki, k se pojavljajo v članku, so opisani z vidika nove različice, ki jo
vidi morebitni novi uporabnik.
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elementov in veliko različnih načinov interakcije, si je smiselno pomagati z diagrami
poteka in si tako olajšati delo.
3.2.1 Postopek ustvarjanja obogatitve
Ustvarjanje obogatitve se začne s klikom na (ang. Create New Aura), izdela pa se jo v
treh korakih:
1. nalaganje prožilne slike (ang. Upload trigger),
2. priprava prekrivnih elementov (ang. Create Overlays),
3. dokončanje obogatitve (ang. Finalize Aura).
Nalaganje prožilne slike: mogoče je izbrati že naloženo prožilno sliko ali naložiti novo.
Pri nalaganju prožilnih slik je nujna pozornost predvsem pri polju za koordinate (ang.
Coordinates). Če so v to polje vnesene koordinate, se bo obogatitev pokazala uporabnikom samo takrat, ko se nahajajo na točno tisti geografski lokaciji, ki je določena s
koordinatami. Za zagotovitev delovanja obogatitve najširšemu krogu uporabnikov in
za zagotovitev geografsko neodvisnega proženja mora to polje ostati prazno.
Najboljše je, da je prožilna slika čim bolj unikatna, ima veliko različnih barvnih tonov in
veliko detajlov. Slabe prožilne slike so tiste, ki so neizrazite, minimalistične, zelo temne,
vsebujejo ponavljajoče se enake ali podobne vzorce, zamegljene slike in slike z barvni
gradienti (Aurasma, 2014a, 2014b). Po nalaganju prožilne slike so na voljo orodja za
maskiranje, s katerimi se lahko označi opisane elemente slike, ki negativno vplivajo na
proženje oz. prepoznavanje slike. Maskirane dele slike bo Aurasma pri prepoznavanju
ignorirala, osredotočila se bo na preostali, ustreznejši del slike.
Priprava prekrivnih elementov: mogoče je izbrati že naložene prekrivne elemente ali
naložiti nove. Pri nalaganju novega prekrivnega elementa se mu poleg imena določi
vrsto. Na voljo so štiri vrste: video, slika, spletna stran, 3D model.
Posameznemu prekrivnemu elementu je mogoče s funkcijo dodajanja dejanj (ang.
Add Actions) nastaviti različne pogoje, ki sprožijo različne dogodke. Pogoji, ki so na
voljo: ko se uporabnik dotakne prekrivnega elementa na zaslonu naprave (ang. When
overlay is tapped); ko se uporabnik dvakrat dotakne (ang. When overlay is double-tapped); ko se prekrivni element v celoti prikaže (ang. After overlay has faded in); ko
se prekrivni element začne oz. aktivira (ang. After overlay has started); ko se dokonča
»predvajanje« prekrivnega elementa (ang. After overlay has finished); časovni zamik
(ang. After a time delay), ki je definiran v sekundah.
Vsakemu pogoju je nato treba dodati dogodek. Dogodki, ki so na voljo, so: nalaganje poljubnega spletnega naslova (ang. load a URL); začetek prikazovanja določenega
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prekrivnega elementa, ki trenutno ni viden (ang. start an overlay); prenehanje prikazovanja določenega prekrivnega elementa (ang. stop an overlay); začasno prenehanje
predvajanja prekrivnega elementa, npr. videa (ang. pause an overlay); prikaz prekrivnega elementa v celozaslonskem načinu (ang. make an overlay fullscreen); celozaslonski
način z aktivno kamero (ang. fullscreen with camera active); prenehanje prikazovanja
v celozaslonskem načinu (ang. take an overlay off fullscreen); funkcija izvedbe naključnega od naštetih dogodkov (ang. perform a random action).
Dokončanje obogatitve: zadnji korak je namenjen dokončanju obogatitve. Določiti je
treba ime obogatitve in oznake (ang. hashtags), po katerih uporabnik pripravljene vsebine, po javni objavi, najde na svoji mobilni napravi. Tu je na voljo tudi zgoščen pregled
vseh prekrivnih elementov ter pripadajočih dejanj in dogodkov, ki so bili definirani v
prejšnjem koraku. Na koncu se vse spremembe shranijo in obogatitev se javno objavi
s klikom na tipko za deljenje (ang. Share). Šele po tem bodo uporabniki lahko poiskali
obogatitev.

Slika 1: Urejanje že ustvarjene obogatitve v spletnem Aurasma Studiu
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3.3 Aplikacija za mobilne naprave
Knjižničarji, ki želijo uporabnikom v knjižnici ponuditi obogateno resničnost, se torej
večinoma srečujejo z Aurasma Studiom, na drugi strani se uporabniki srečujejo z aplikacijo Aurasma za mobilne naprave Android in Apple, ki je brezplačno na voljo v splet
nih trgovinah obeh ponudnikov.
Za dostop do obogatene resničnosti knjižnice mora uporabnik na svojo mobilno napravo najprej namestiti aplikacijo Aurasma. V aplikaciji si nato prek preprostega vmes
nika ustvari račun in poišče vsebine (obogatitve), ki jih je knjižnica pripravila. Najlažji
način, da uporabnik v eni potezi najde vse obogatitve, ki so na voljo v knjižnici, je,
da s klikom na ikono lupe (Slika 2) poišče uporabniško ime knjižnice in potem sledi
»kanal« knjižnice s pritiskom na gumb »Sledi« (ang. »Follow«), podobno kot na poznanem portalu Youtube. Če želi na primer uporabnik ODKJG imeti na voljo vse obogatitve, ki so pripravljene v knjižnici, bo v aplikaciji Aurasma v iskalnik vpisal ključno
besedo »odkjg«, nato izbral kateri koli zadetek, katerega avtor je ODKJG, in pritisnil
gumb »Sledi« (ang. »Follow«). Tako mu bodo na voljo vse enote obogatene resničnosti
v knjižnici. V ODKJG tako na primer lahko uporablja štiri skupine storitev obogatene
resničnosti, ki so opisane v naslednjem poglavju.

Slika 2: Aplikacija Aurasma na mobilni napravi z operacijskim sistemom Android

69

B. Kirar: Augmented Reality in Libraries: A Case of Central Social Sciences Library Jože Goričar, 59–77
Knjižnica, 59 (2015) 4

4

Projekt obogatene resničnosti v ODKJG

4.1 Potek projekta
V ODKJG na Fakulteti za družbene vede je bil izveden pilotni projekt obogatene resničnosti z uporabo platforme Aurasma. Narejeni so bili naslednji ključni koraki:
• izbor platforme,
• testiranje platforme,
• načrtovanje storitev obogatene resničnosti,
• priprava grafičnega materiala (prožilne slike, prekrivni elementi),
• izvedba (priprava obogatitev za načrtovane storitve),
• testiranje,
• izboljšave.

4.2 Vpeljane storitve
Pripravljene so bile štiri glavne skupine storitev obogatene resničnosti:
• lociranje gradiva z določeno signaturo na tlorisu in napotitev na sorodna področja,
• obogatitev naslovnic knjig,
• obogatitev obrazca za naročilo knjig iz skladišča,
• obogatitev promocijskega letaka ODKJG.
Lociranje gradiva z določeno signaturo na tlorisu in napotitev na sorodna področja:11
za potrebe te storitve je bil izdelan tloris knjižnice z vrisanimi knjižnimi policami.
Pripravljena je bila tabla dimenzij 148 x 90 cm, na njej so vsi vrstilci UDK, po katerih
so postavljene knjige v ODKJG, in tloris knjižnice. Pri glavnih skupinah vrstilcev in pri
tistih, ki so bili identificirani kot najaktualnejši za uporabnike, se nahajajo ikone UDK,
ki so prožilne slike. Ko jih uporabnik ujame v objektiv svoje mobilne naprave oz. jih
odčita, se mu pokaže tloris knjižnice, na katerem so označene knjižne police, na katerih
se nahaja gradivo z vrstilcem, ki ga je odčital. Poleg tega pri vsakem od teh vrstilcev
uporabnik na zaslonu svoje mobilne naprave dobi napotilo na področja, ki so sorodna
vrstilcu UDK, ki ga je ujel v objektiv.
Dodatno so na tlorisu, ki je natisnjen na tabli, v različnih delih knjižnice ikone, ki se jih
prav tako odčita z objektivom mobilne naprave, ponudijo pa dodatne informacije o
različnih zbirkah v knjižnici, o prostorih knjižnice in o knjižničnih novostih. Na voljo je
tekstovni opis, pa tudi slikovno gradivo, da uporabniki lažje najdejo opisano zbirko ali
prostor.
11
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Obogatitev naslovnic knjig:12 za naslovnice izbranih knjig (večinoma knjig Založbe
FDV) so bile pripravljene prožilne slike (naslovnice knjig) in različni prekrivni elementi.
Pripravljene so bile različne obogatitve, ki uporabniku ob odčitavanju pokažejo različne informacije. Pri eni izmed obogatitev se uporabniku po odčitanju na naslovnici
knjige prikažejo video posnetek, ikona s knjigo in ikona z logotipom COBISS. Na video
posnetku je avtoričin nagovor bralca, ki se začne samodejno predvajati. Ko se uporabnik dotakne videa, se začne predvajati v celozaslonskem načinu. Če se uporabnik
dotakne ikone z logotipom COBISS, pride do zapisa knjige v lokalni bazi ODKJG. Če se
dotakne ikone s knjigo, pride do knjige v založbi FDV. V takšno obogatitev je mogoče
dodati različne prekrivne elemente, npr. ikono, ki uporabniku prikaže zadetke, sorodne
vsebini knjige, ki je pred njim, ali pa ikono, ki uporabnika napoti k dodatnim informacijam o avtorju knjige.
Obogatitev obrazca za naročilo knjig iz skladišča:13 z Aurasmo je bil obogaten listek
za naročanje knjižničnega gradiva iz skladišča, ki uporabniku, ko ga odčita skozi objektiv svoje mobilne naprave, prikaže pravilno izpolnjen listek. Poleg informacij o izpolnjevanju listka so na voljo še štirje gumbi; zgornji trije so namenjeni prikazu primerov
različnih vrst gradiva v sistemu COBISS. Pri vsakem primeru so označeni podatki, ki jih
mora uporabnik napisati na listek. Četrti gumb je namenjen prehodu v celozaslonski
način, ki omogoča lažje pregledovanje. Pri vsakem od primerov v celozaslonskem načinu je gumb »Nazaj«, ki uporabniku omogoča vrnitev na pogled pravilno izpolnjenega
listka v celozaslonskem načinu in kjer se lahko uporabnik odloči za pregled preostalih
primerov. To je t. i. zaporedna obogatitev, pri kateri je uporabniku na voljo neke vrste
»uporabniški vmesnik«.
Obogatitev promocijskega letaka ODKJG: promocijski letaki knjižnice so bili obogateni s predstavitvenim videom knjižnice. Prožilna slika te obogatitve je prva stran
letaka. Ko jo uporabnik ujame v objektiv svoje mobilne naprave, se prične samodejno
predvajati predstavitveni video. V tem primeru gre za obogatitev, ki je enostavna za
pripravo, saj vsebuje le en prekrivni element.
Slika 3 prikazuje prvo stran letaka ODKJG, ki je prožilna slika za zgoraj opisano obogatitev in jo lahko bralec tega članka takoj preizkusi. Za preizkus si je treba na mobilno napravo namestiti aplikacijo Aurasma za naprave z iOS14 ali Android15 operacijskim
sistemom. V aplikaciji si je treba ustvariti brezplačen račun, nato pa v iskalnik vpisati
12
13
14
15

Video prikaz obogatitve naslovnice knjige: http://youtu.be/vDJFkDXIUxk
Video prikaz obogatitve obrazca za naročanje knjig iz skladišča: http://youtu.be/kGwduorrZYY
Ausasma za Apple iOS: http://goo.gl/t3dMFk
Aurasma za Android: http://goo.gl/c0UZZV
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»odkjg«, izbrati eno od obogatitev, ki jih je ustvaril uporabnik »ODKJG«, in izbrati
»Sledi« (ang. »Follow«). Če ima naprava vzpostavljeno povezavo z internetom, se bo
obogatitev, s katero je obogaten promocijski letak, pokazala takoj, ko bo Slika 3 v
objektivu naprave v aplikaciji Aurasma (v načinu za odčitavanje).

Slika 3: Promocijski letak ODKJG, ki je obogaten s promocijskim videom knjižnice. Slika je aktivna
obogatitev, ki jo je po zgornjih navodilih mogoče odčitati.

5

Omejitve

O projektu obogatene resničnosti v ODKJG se je uporabnike knjižnice obveščalo po
spletu, v obliki tiskanih plakatov in predvsem z osebno promocijo knjižničarjev in knjižničark v knjižnici in zunaj nje. Kot ena največjih omejitev za širšo uporabo storitve je
bilo v praksi identificirano dejstvo, da mora uporabnik na mobilno napravo namestiti
aplikacijo Aurasma in slediti določenega uporabnika (knjižnico). Če nima zakupljenega
paketnega prenosa podatkov, pa mora nastaviti še povezavo do omrežja Eduroam na
mobilni napravi, če je poprej še ni imel nastavljene. Ugotovljeno je bilo, da vse navedeno marsikateremu uporabniku predstavlja nepotrebno delo, zato je pri promociji
pomembno, da so zelo poudarjene koristi projekta. En način za odpravo omenjene
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omejitve bi bilo izposojanje knjižničnih mobilnih naprav z že nameščeno aplikacijo
Aurasma, kjer se vsebine knjižnice že sledijo in je že nastavljena povezava z omrežjem
Eduroam. Tako napravo bi lahko uporabnik nemudoma uporabil za obogateno resničnost, pa tudi za druge potrebe. Pri tabli za lociranje gradiva bi lahko bil s fizičnim
varovalom pritrjen pametni mobilni telefon, na katerem bi bilo prav tako že vse nared
za uporabo obogatene resničnosti in bi ga lahko »sproti« uporabil vsak mimoidoči.
Kot eno glavnih omejitev Aurasme s stališča knjižnice, ki pripravlja obogatitve, je treba omeniti nezmožnost preprostega načina za vnos teksta kot prekrivnega elementa.
V ODKJG je bil ta problem rešen z vnašanjem teksta v programu za grafično oblikovanje (npr. odprtokodni GIMP16 ali plačljivi Adobe PhotoShop17) in shranjevanjem kot
slike teksta.

6

Mogoče storitve z uporabo obogatene resničnosti

Z malo domišljije obogatena resničnost ponuja veliko možnosti uporabe. Je orodje,
ki se lahko učinkovito uporablja za promocijo elektronskega gradiva, ki uporabnikom
v prostorih knjižnice ni vidno. Kot je znano, elektronskega gradiva uporabniki pogosto
sploh ne povezujejo s knjižnico. Če pa se tradicionalno knjižnično gradivo na neki način
poveže z elektronskim, se ta povezava med elektronskim gradivom in knjižnico v glavah uporabnikov lažje vzpostavi. Primer promocije elektronskega gradiva z Aurasmo
je lahko obogatitev naslovnic temeljnih učbenikov in knjig določenega področja, kot
je opisano v tretjem poglavju. Pri tem se na naslovnico doda tudi ikono, ki uporabnika
vodi k temeljnim e-revijam, podatkovni zbirki in e-knjigi z istega področja. Na podoben način je mogoče razviti storitev lociranja gradiva na policah knjižnice, ki je opisano
v tretjem poglavju. Za zdaj uporabnik v ODKJG ob odčitanju določenega vrstilca UDK
na tabli dobi informacijo o lokaciji gradiva na polici in napotilo na sorodna področja,
se pravi na druge sorodne vrstilce UDK v ODKJG. V prihodnje bi bilo smiselno storitev
izboljšati tako, da bi uporabnik ob posameznih vrstilcih dobil predlagane tudi sorodne
e-revije in podatkovne zbirke.
Zgornje razvojne možnosti obogatene resničnosti seveda niso aktualne le za visokošolske knjižnice, kjer je bil izveden opisani projekt, pač pa tudi za druge vrste knjižnic.
Zgornja dva primera sta več kot aktualna tudi za splošne knjižnice, vendar je zanje
morda še bolj aktualen naslednji primer uporabe. Naslovnice izbranih knjig bi se lahko
po postopku, ki je opisan zgoraj, obogatilo z videoposnetki, na katerih zagovorniki
16
17

http://www.gimp.org/
http://www.adobe.com/si/products/photoshop.html
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knjižnic, druge znane osebe ali knjižničarji povedo kratek povzetek vsebine, svoje dojemanje knjige ali celo podajo recenzijo, če so za to kompetentni. V ta namen ustvarjeno video gradivo se lahko promovira tudi prek Youtube kanala knjižnice, s čimer se
doseže dodatno prepoznavnost.
Ker je kot prekrivne elemente mogoče dodati tudi 3D modele, je mogoče ustvariti tudi
3D predstavitvene modele knjižnične zgradbe in posameznih prostorov knjižnice, npr.
s programom 3DS Max.18 Na ta način se lahko uporabnikom še bolj približa prostor
knjižnice.
Knjižnice lahko svoje znanje in izkušnje s področja obogatene resničnosti nudijo tudi
drugim, npr. organizacijskim enotam na fakultetah, profesorjem pri pripravi učnih materialov, avtorjem pri predstavitvah njihovih knjig. Tako bo ODKJG sodelovala z Galerijo
FDV pri pripravi zbornika ob obletnici galerije. Zbornik bo izšel tako v elektronski kot
v tiskani obliki. V elektronski obliki zbornika se s povezavami brez težav poveže na dodatno multimedijsko gradivo, vendar je to pri tiskani obliki težje. Lahko pa se dodatno
multimedijsko gradivo s tiskanim zbornikom poveže z uporabo Aurasme. Fizična izdaja zbornika bo na ustreznih straneh predvidoma obogatena z video posnetki intervjujev z vidnejšimi razstavljavci. Videi bodo tako bralcem tiskane izdaje zbornika na voljo
prek mobilne naprave z aplikacijo Aurasma, česar brez uporabe obogatene resničnosti
ne bi bilo mogoče tako preprosto izvesti.
Teoretični vidik mogočih načinov uporabe obogatene resničnosti v knjižnicah v svojem delu predstavi Hahn (2012), ki poleg ideje o navigaciji po prostorih knjižnice, ki je
mestoma sorodna storitvi opisani v pričujočem članku, predstavi tudi tehnično zahtevnejše načine nadaljnjega razvoja novih funkcionalnosti bodočih aplikacij obogatene resničnosti. En primer je optična prepoznava teksta, kjer bi uporabnik npr. zajel
besedilo naloge, storitev pa bi mu glede na vsebino priporočila gradivo iz knjižničnega
kataloga, ki ga lahko za izdelavo naloge uporabi.
Shatte in drugi (2014) v svojem članku preučujejo tudi možnosti uporabe obogatene resničnosti za olajšanje urejanja knjig na knjižničnih policah v pravilen vrstni red.
Knjižničar bi se z mobilno napravo približal polici s knjigami in na zaslonu bi se mu
nazorno pokazalo, katere knjige niso na svojem mestu in kje je njihovo mesto.

18
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7

Zaključek

Obogatena resničnost je v knjižnicah relativno nova tehnologija, ki pa se ji v prihodnosti pripisuje velik potencial. Njen prihod na področje izobraževanja in knjižnic se
je začel nakazovati že leta 2005 (Johnson et al., 2005), a se je velik razmah tehnologije
kljub vsemu vedno znova odmikal v prihodnost. Glede na pričujočo literaturo pa se je
vsaj na nekaterih področjih dobro uveljavila. Eno od teh področij je gotovo primarno
in sekundarno izobraževanje, kjer Bower, Howe, McCredie, Robinson in Grover (2014)
obogateno resničnost opišejo kot trend, ki ima potencial, da v temeljih spremeni
izobraževanje, kot je poznano danes. Drugo področje, kjer je potencial za uveljavitev
velik, so gotovo knjižnice. Iz literature je razvidno, da v tujini že marsikatera knjižnica
ali ponuja konkretne storitve ali pa vsaj eksperimentira z obogateno resničnostjo oz.
to načrtuje. Na voljo je veliko platform, ki omogočajo pripravo različnih vsebin z obogateno resničnostjo, Aurasma je le ena od njih. Pomembno je, da knjižnice tehnologijo
poznajo, da z njo eksperimentirajo in so seznanjene z možnostmi, ki jih ponuja. Za
svoje projekte pa naj knjižnice izberejo tisto platformo, ki je zanje najustreznejša. Na
ta način se lahko razvijajo inovativni projekti in primeri dobre prakse implementacije
obogatene resničnosti v slovenskih knjižnicah. Pomembno je, da uporabniki in drugi deležniki vidijo knjižnice kot pospeševalce razvoja, ne le zaradi vsebine knjižničnih zbirk, ampak tudi zaradi drugih inovativnih storitev, ki jih lahko ponudijo. Eden od
namenov projekta obogatene resničnosti v ODKJG je bil vpeljati percepcijo knjižnice
kot sodobne ustanove, v koraku s sodobnimi tehnologijami. Z izvedbo pričujočega
projekta je zagotovo dodan nov kamenček v mozaiku vpeljevanja takšne percepcije
tako v knjižnici kot na fakulteti.
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