
Creieu que la popularització d’ulleres de
realitat augmentada ens ajudarà (e.g. a
crear una memòria augmentada i recordar
tot allò que fem, diem i escoltem),
perjudicarà (e.g. en termes de privacitat i
dependència cognitiva) o amdues coses?

 

Una majoria heu contestat que la popularització d’ulleres de realitat augmentada

ens perjudicarà (44%), tot i que la diferència amb aquelles persones que heu

contestat que ens ajudarà i perjudicarà (37%) no és significativa.

Des de la posada en escena de la primera de pantalla de realitat virtual (VR) el 1968

amb The Sword of Damocles, a càrrec d’Ivan Sutherland i Bob Sproull, la tecnologia

ha continuat desenvolupant noves aplicacions més enllà del simple entreteniment.

El terme "realitat virtual" o VR va ser popularitzat per Jaron Lanier als anys vuitanta,

malgrat que les aplicacions que cerquen l’anomenada experiència real activa o

il·lusió d’allò que és real és un desenvolupament molt més contemporani.

L’experiència real activa és un element fonamental dins de la realitat virtual actual, i

l’objectiu és proporcionar experiències molt reals a través de jocs, pel·lícules,

educació, formació, simulacions, comunicacions, serveis mèdics com la

rehabilitació, compres, etc.

Per fer-ho s’utilitzen principalment ulleres i auriculars per obtenir una immersió

visual i sonora, tot i que també hi ha equips que ofereixen sensacions tàctils amb

l’objectiu d’aconseguir una major experiència immersiva.

Especialment en els àmbits de l’entreteniment, turisme o venda al detall, l’ús de

technologies de VR permet aplicar els conceptes de ‘provar abans de comprar’ o

‘mirar abans de reservar’ més fàcilment i submergeix els clients a experiències

úniques de serveis i productes.
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Malgrat que el potencial és il·limitat, les possibles implicacions ètiques i socials

també són nombroses. Algunes d’aquestes inclouen els impactes cognitius, sobre

les dinàmiques conductuals i socials i, és clar, al voltant de la privacitat i la pirateria.

Depenent de si la VR inclou una participació passiva o activa de l'usuari, les

implicacions poden ser unes o altres, especialment si aquesta combina múltiples

sentits (àudio, visual, tàctil i de moviment), i si totes aquestes influeixen en

l’experiència immersiva.

Evidentment, al marge de garantir que l’experiència immersiva es faci amb

seguretat, cal tenir present que aquesta pot ser interactiva amb d’altres usuaris (no

necessàriament de VR) i, per tant, hi ha la qüestió cabdal sobre privadesa.

De fet, aquesta és una qüestió cada vegada més important si tenim en compte els

desenvolupaments de sistemes que analitzen constantment la vida de les persones

mitjançant un vídeo en primera persona.

Si bé aquestes avenços de realitat augmentada poden proporcionar més habilitats

com la "memòria episòdica" (e.g. per recordar on vam deixar les claus) o la

"diarizació audiovisual" (e.g. per recordar qui va dir què i quan), també plantegen

reptes importants.

Per exemple, al marge dels problemes de privadesa, cal tenir en compte que

aspectes com l’oblit són un component evolutiu essencial per les persones, en

termes de gestionar el dolor, el perdó i tantes altres parts de la nostra vida com a

individus i membres d’una societat. 

Una altra repercussió més d’impacte social és que la popularització de sistemes de

VR pot suposar que moltes persones deixin enrera la realitat quotidiana per una

experiència immersiva, fins al punt que l’experiència virtual sigui més important

que la del món físic o real.

Si bé tota realitat percebuda en el món físic es pot considerar virtual, i hom podria

dir que la mateixa configuració de la cova de Plató recorda molt l'experiència de la

realitat virtual, cal tenir present que sempre hi haurà persones més vulnerables

quan es tracta de VR.
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Per exemple, el seu ús amb la mainada requereix d’una especial atenció i regulació

ja que és sabut que les nenes i nens poden confondre molt fàcilment allò que és real

i allò que no és real, és a dir, són menys capaços de distingir entre el món real i el

món virtual.

Però, és clar, la VR també obre moltes oportunitats, també per la mainada, com

adquirir major imaginació, aprendre de forma emocionant i visual, provar la

informació apresa en una situació de la vida real o simular el funcionament i

resposta de qualsevol cosa.

I fins aquí per avui. Us recomanem la lectura de: Kenwright, B. (2018). Virtual reality:

Ethical challenges and dangers [opinion]. IEEE Technology and Society Magazine,

37(4): 20-25.
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