
  

Interagindo com novas dimensões

e

visualizando acervos digitalizados

Rodrigo Almeida
almeida.rodrigo@gmail.com



  

Roteiro

● Dispositivo de entrada: enriquecendo o mouse

● Visualização: inspecionando acervos digitalizados

● Mosaico de monitores: olhando por trás das telas

● Idéias para o futuro
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Interação enriquecida
● Técnicas utilizadas: mouse duplo, Wacom Mouse4D, Sparkfun

● Aspectos de design e forma (form factors)

●



  

Interação enriquecida
● Experiência acerca do posicionamento de janelas em 

espaços 3D (Almeida and Cubaud, NordiCHI'06)



  

Interação enriquecida
● Resultados quantitativos e qualitativos

Duração média dos trials em segundos

O menos cansativo
Oferencendo o
maior controle
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Visualizando acervos
● Bibliotecas digitalizadas: digital x virtual x digitalizadas

● A digitalização do acervo do CNUM

● Processo de digitalização massivos: prestadores, google Books, BNF



  

Visualizando acervos
● Busca de erros na digitalização

● Fontes dos problemas

● defeito no volume original
● durante a captação das imagens
● durante o tratamento das imagens

● Softwares usados são pouco adaptados

● paginas digitalizadas não são fotos
● valorização individual de cada foto
● espaço desperdiçado entre imagens
● dificil comparação entre imagens



  

Visualizando acervos
● Melhoria do controle de qualidade

● Metodologia

● Pesquisa de campo
● Analise de requisitos e design participativo

● Prototipos

● Interfaces controle de qualidade web Cnum
● Interface zoomavel imersiva
● Interface lentes multiplas coordenadas



  

Visualizando acervos

Miniatura das paginas de um volume Detalhes dos centros das paginas

● Grades de visualização (intranet CNUM)



  

Visualizando acervos

Miniaturas das imagens brutas do scanner 10 primeiras paginas dos
volumes de um lote de livros digitalizados

● Grades de visualização (intranet CNUM)



  

Visualizando acervos

● Parede de paginas

● “Espacialização” do ato de folhear

● Acesso rapido e ajustavel aos 
detalhes

● Espaço de navegação cilindrico 3DOF

● Câmera controlada par dispositivo 
isométrico (SpaceNavigator)

(Almeida et al., ECDL'09)



  

Visualizando acervos
● 2 estratégias de inspeção:

● Visao global com zoom-in e zoom-out 
● Navegação sem interrupção

● Controle panorama por Scale-dependent automatic zoom (SDAZ)
● Zoom por designação (pointing)



  

Visualizando acervos
● Panorama de detalhes: lentes multiplas coordenadas

● Explorar as mesmas zonas de varias paginas ao mesmo tempo
● Ajustar o nivel e o tamanho da zona de detalhe de cada pagina
● 2 niveis de camera: um sobre cada pagina e outro sobre todas as cameras



  

Visualizando acervos
● Outras explorações similares
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Olhando por trás das telas

● Mosaico de telas

● Ruptura causada pelas molduras das telas: 16% da área total

● Abordagens existentes: offset e overlay



  

Olhando por trás das telas
● Técnicas desenvolvidas: ePan e gridScape

● Experimento realizado: path-tracing

(Almeida et al., AVI 2012)



  

Olhando por trás das telas
● Resultados quantitativos

● Feedback dos participantes da avaliação



  

Olhando por trás das telas
● Nova modalidade; mãos livres para outra tarefa

● Funcionamento num contexto multi-usuario
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Idéias para o futuro

● Explorar arquiteturas de visualização 2D e 3D para 
diversas plataformas (movel, desktop ou paredes 
de tela) em que o rendering é feito por clientes 
Web (bibliotecas javascript, HTML5, WebGL, Adobe 
CSS Shaders)

● Toolkits para acelerar desenvolvimento de 
prototipos e aplicações de vizualização para áreas 
especificas



  

Recapitulando

● Prototipagem de novo dispositivo e de 
técnicas de interação

● Visualização multi-escala de acervos 
digitais num contexto de controle de 
qualidade

● Técnica multi-modal para facilitar a 
visualização detalhada numa parede de 
telas



  



  

Visualizando acervos
● Prototipo testado em dispositivo para imersão individual

● Testes informais feitos por profissionais da area
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