


Introdução

Pesquisas no campo de realidade virtual têm se 
concentrado no desenvolvimento de técnicas de 
interação para seleção e manipulação de 
objetos, navegação e wayfindingobjetos, navegação e wayfinding

Segundo Bowman e Wingrave (2001) interfaces 

para tarefas de controle de sistemas em 
ambientes virtuais não foram estudadas de 
forma mais aprofundada



Introdução

• Teclado e mouse não se adaptam 
adequadamente ao contexto de aplicações 
imersivas por questões de ergonomia

• Dispositivos foram criados exclusivamente • Dispositivos foram criados exclusivamente 
para estes ambientes, como

– Wand

– Mouse 3D

– Luva



Introdução

• Dispositivos apresentam limitações quando 
confrontados com situações comuns no 
paradigma WIMP

– Manipulação de controles com widgets 3D– Manipulação de controles com widgets 3D

– Entrada simbólica

• Isso ocasiona mudanças de contexto do modo 
imersivo para o modo desktop WIMP



Como eliminar a necessidade de 
teclado e mouse em ambientes de RV?



Inspiração

• Interfaces de toque e multi-toque baseadas 
em gestos são utilizadas com muito sucesso 
em dispositivos móveis

• Porque não aplicar estes conceitos a • Porque não aplicar estes conceitos a 
ambientes imersivos de realidade virtual?



Proposta

• Construção da v-Glove: uma luva para 
interação em ambientes imersivos de RV 3D

• Composta por duas funcionalidades

– Rastreamento da mão em três dimensões– Rastreamento da mão em três dimensões

– Feedback tátil na ponta dos dedos

• Avaliação de usabilidade da v-Glove



Trabalhos Relacionados

• Hardware

– Sistema de rastreamento de dedos da A.R.T.

• Rastreamento baseado em IR

• 2 cameras• 2 cameras

• 2 leds na ponta dos dedos

• Sem fio



Trabalhos Relacionados

• Hardware

– Feedback tátil em aplicacões imersivas de RV 
[Scheibe, Moehring e Froelich 2007]

• Feedback tátil• Feedback tátil

• Com fio



Trabalhos Relacionados

• Software

– Tela de toque virtual [Tosas e Li 2004]

• Realidade mista

• Detecção da mão• Detecção da mão

• Projeção do teclado virtual num HMD



Trabalhos Relacionados

• Software

– Teclado 3D de realidade aumentada (ARKB) [Lee e 
Woo 2003]

• Câmera estereoscópica + HMD• Câmera estereoscópica + HMD

• I. Rastreamento 3D das mãos

• II. Interação natural com os dedos

• III. Feedback audiovisual



Conclusão dos Trabalhos Relacionados

• Conceito de uma tela de toque virtual não foi 
muito explorado

• Poucos trabalhos voltados para controle de 
aplicações, entrada simbólica e interação em aplicações, entrada simbólica e interação em 
menus 3D

• Pretende-se abordar o problema com a 
inspiração de outras áreas



v-Glove: Princípio de Funcionamento

• Rastreamento da posição da ponta do dedo 
indicador da luva e mapeamento de coordenadas X, 
Y e Z

• Movimentação em X e Y resulta no movimento do Movimentação em X e Y resulta no movimento do 
cursor

• Ao aproximar a mão de um determinado ponto no 
eixo Z, o gesto de clique é identificado

• Ao clicar é gerada uma vibração na ponta do dedo



Visão Geral
Tela de projeção

Área de interação

Câmera X e Y

Câmera Z

Estação de controle



Construção da Luva

• Escolha do material: micro fibra na cor preta

• Não esquenta muito

• Tecido flexível (adaptável a diferentes 
formatos de mão)formatos de mão)

• Menor contraste com o fundo



Feedback tátil

• Baseado na família de 
componentes Lilypad 

Arduino

• Micro controlador Micro controlador 
programável

• Projetado para ser 
costurado a roupas

• Utiliza linha de costura 
condutiva



Sistema de Rastreamento

• Baseado na camera do Wii Remote

• Conta com duas câmeras para captura dos 
eixos X, Y e Z

• Reflexão da luz infravermelha através da fita • Reflexão da luz infravermelha através da fita 
retrorefletiva 3M 8910



Versão final da v-Glove



Estação de controle

• Integração com 
dispositivos sem fio

• Execução da aplicação 
imersivaimersiva

• Geração das imagens 
em modo 
estereoscópico na cave



Arquitetura de Software



Estudo de Caso: Environ

• Ferramenta de visualização 
3D de modelos CAD

• Modo desktop ou imersivo

• Não foi totalmente • Não foi totalmente 
adaptada ao contexto 
imersivo

• Tarefas: navegação, seleção, 
interação com menus e 
configurações



Adaptações na Interface

• Priorização de componentes de inteface gráfica

Checkbox

Botão

Slider

• Cor do cursor do mouse

Slider

Combo box

Textbox



Experimento

• 3 grupos de usuários

• 6 usuários por grupo

• Diferentes perfis

Grupo E Desenvolvedores do Environ

Grupo O
Desenvolvedores de software de 

realidade virtual 3D

Grupo N
Usuários sem experiência no 

desenvolvimento ou uso de aplicações 3D



Experimento

• 3 sequências de tarefas

– v-Glove com feeedback tátil

– v-Glove sem feedback tátil

– Mouse 3D– Mouse 3D

• Alternância da ordem dos dispositivos para 
reduzir efeito do aprendizado

• 5 tarefas em cada sequência (Navegação + 
Seleção, Checkbox, Combobox, Slider, Botão + 
Textbox)



Instruções automáticas



Infraestrutura para os testes

Iluminador IR

Câmera



Coleta de Dados

• Questionário pré-testes para levantamento do 
perfil

• Formulário de acompanhamento de situações 
de usabilidadede usabilidade

• Questionários pós-testes de opinião

• Gravação em áudio e vídeo dos testes



Demonstração



Métricas de Usabilidade

• Comparação de designs alternativos [Tullis e 
Albert 2008]

�Sucesso da tarefa (task success)

�Duração da tarefa (task time)�Duração da tarefa (task time)

�Situações de usabilidade (issue-based)

�Auto-relatadas (self-reported)

�Combinadas e comparativas (combined and 

comparative)



Duração da Tarefa



Situações de Usabilidade

Rating = Frequência + Prioridade Prioridades alta (3), média (2) e baixa (1)



Situações de Usabilidade



Auto Relatadas



Auto Relatadas

Componentes slider e combo box apresentaram 
maiores dificuldades



Conclusão

• A luva ainda não tem condições de substituir o 
mouse 3D

• Grande pontencial caso algumas situações de 
usabilidade sejam melhoradasusabilidade sejam melhoradas

• O uso da luva para controle do cursor é mais natural 
e intuitivo que o mouse

• A forma de clicar ainda deve ser melhorada

• A luva foi prejudicada pela natureza das tarefas de 
interação usadas na prova de conceito (já mapeadas 
para um modelo 2D)



Conclusão

• Alguns componentes (slider e combo box) 
ainda precisam ser aperfeiçoados para seu uso 
em ambientes imersivos

• O feedback tátil desempenha um papel • O feedback tátil desempenha um papel 
fundamental na solução

• Este recurso também pode ser aperfeiçoado 
em busca de uma melhor experiência de 
usuário



Trabalhos Futuros

• Tarefas de interação 3D

• Suporte a multi-toque e gestos

• Interação com as duas mãos

• Alteração do posicionamento das câmeras• Alteração do posicionamento das câmeras

• Clicar através do movimento de pinçar

• Plano de toque virtual relativo à 
localização do usuário



Obrigado!


