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Resumo

A percepção correta de distâncias é importante para a execução de diversas tarefas
interativas, como navegação, seleção e manipulação. É sabido, no entanto, que, em ge-
ral, existe uma significativa compressão das distâncias percebidas em ambientes virtuais,
principalmente quando há a utilização de Head-Mounted Displays - HMDs. Essa com-
pressão de distâncias percebidas pode trazer à aplicação diversos problemas e até afetar
negativamente a utilidade de aplicações que dependem desse julgamento correto. A co-
munidade científica, até o presente, não conseguiu determinar as causas do fenômeno da
compressão da percepção de distância em ambientes virtuais. Por esse motivo, foi o obje-
tivo desse trabalho buscar, através de experimentos com usuários, encontrar pistas sobre
a influência do field-of-view - FoV - e dos métodos para estimativas de distâncias nessa
compressão percebida. Para tal, foi feita uma comparação experimental entre o my3D
e o HMD, utilizando 32 participantes, a fim de encontrar pistas sobre as causas da per-
cepção comprimida. Os resultados indicaram que o my3D possui capacidades inferiores
ao HMD, produzindo estimativas piores, em média, em ambos os métodos de estimativa
testados. As causas apontadas para tal foram o estímulo incorreto da visão periférica, o
FoV inferior e a menor imersão, segundo descrito pelos participantes do experimento.

Palavras-chave: Percepção de distância, HMD, my3D, Ambientes Virtuais, Reali-
dade Virtual.





Abstract

The correct distance perception is important for executing various interactive tasks
such as navigation, selection and manipulation. It is known, however, that, in general,
there is a significant distance perception compression in virtual environments, mainly
when using Head-Mounted Displays - HMDs. This perceived distance compression may
bring various problems to the applications and even affect in a negative way the utility
of those applications that depends on the correct judgment of distances. The scientific
community, so far, have not been able to determine the causes of the distance perception
compression in virtual environments. For this reason, it was the objective of this work
to investigate, through experiments with users, the influence of both the field-of-view -
FoV - and the distance estimation methods on this perceived compression. For that, an
experimental comparison between the my3D device and a HMD, using 32 participants,
seeking to find information on the causes of the compressed perception, was executed.
The results showed that the my3D has inferior capabilities when compared to the HMD,
resulting in worst estimations, on average, in both the tested estimation methods. The
causes of that are believed to be the incorrect stimulus of the peripheral vision of the user,
the smaller FoV and the smaller immersion sense, as described by the participants of the
experiment.

Keywords: Distance Perception, HMD, my3D, Virtual Environments, Virtual Reality.





Sumário

Sumário i

Lista de Figuras iii

Lista de Tabelas v

1 Introdução 1

2 Contextualização do Problema 3
2.1 Realidade Virtual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.2 Estimativa de Distância . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.3 Definição do Problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.3.1 Métodos de Medição . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.3.2 Problemas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.3.3 Hipóteses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.3.4 Objetivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

3 Metodologia 13
3.1 Materiais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

3.1.1 Hardware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.1.2 Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3.2 Participantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.3 Procedimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

4 Resultados 25

5 Discussão e Conclusões 29

Anexos 36

A Termo de Consentimento Livre 37

B Formulários 41

C Instruções 43

i





Lista de Figuras

2.1 Visores imersivos utilizados no trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.2 Os quatro grupos de fatores que influenciam na percepção e estimativa de

distâncias. Adaptado de: [Renner et al. 2013]. . . . . . . . . . . . . . . 6

3.1 Corredor onde foram realizados os experimentos. . . . . . . . . . . . . . 15
3.2 Participante utilizando o HMD durante o experimento. . . . . . . . . . . 16
3.3 Participante utilizando o my3D durante o experimento, com a venda po-

sicionada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.4 Algoritmo de funcionamento do rastreador do HMD. . . . . . . . . . . . 18
3.5 Algoritmo de funcionamento do rastreador do my3D. . . . . . . . . . . . 19
3.6 Screenshot da aplicação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

4.1 Distância alvo × Distância percorrida nos dois dispositivos utilizando o
método da Caminhada Cega. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

4.2 Distância alvo × Distância percorrida nos dois dispositivos utilizando o
método da Estimativa Verbal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

4.3 Médias obtidas em cada uma das condições experimentais, com seus de-
vidos desvios padrões. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

4.4 Diferenças encontradas entre as quatro condições experimentais e o re-
sultado esperado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

4.5 Comparação entre os resultados obtidos para homens e mulheres em cada
uma das condições experimentais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

4.6 Diferenças encontradas para as estimativas feitas por homens e mulheres
nas quatro condições experimentais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

iii





Lista de Tabelas

3.1 Lista de grupos. V - Estimativa Verbal e C - Caminhada Cega. . . . . . . 14

v





Capítulo 1

Introdução

A Realidade Virtual, interface entre usuário e computador que envolve simulações
em tempo real e interação por múltiplos canais sensoriais [Burdea & Coiffet 2003], vem
sendo cada vez mais utilizada em aplicações diversas, de forma a permitir que usuários
interajam com mundos virtuais e criem percepções diferentes sobre as experiências que
são apresentadas. Dentre essas aplicações, as que simulam o mundo real são comuns e
possuem fins diversos, desde o treinamento de pessoal até a visualização de ambientes
arquitetônicos, passando por visualizações de estruturas complexas, como moléculas, ou
mesmo dutos de petróleo. Um ponto em comum a todas essas aplicações é a necessidade
de uma fidelidade à realidade para que haja uma transferência de conhecimento do mundo
virtual para o real de maneira mais simples [Slater & Wilbur 1995].

Para se atingir a citada fidelidade, um ponto importante é que haja uma correta per-
cepção das distâncias e objetos envolvidos na simulação que está sendo feita [Loomis &
Philbeck 2008]. É reportado em trabalhos diversos, como [Interrante et al. 2006], que
existe uma compressão nas distâncias percebidas em ambientes virtuais, principalmente
utilizando Head-mounted Displays - HMDs. A causa dessa percepção comprimida no
entanto, ainda não é clara para a comunidade científica.

Visando ajudar na investigação das causas envolvidas, este trabalho buscou, através
de experimentos feitos com usuários, trazer novas pistas indicando os fatores que podem
influenciar nessa percepção comprimida dos ambientes virtuais. Para isso, buscou-se ava-
liar se fatores de hardware associados a um HMD com fio influenciam no método de
medição de distância percebida mais utilizado em trabalhos da área, chamado ”Cami-
nhada Cega”. Esse método, descrito em detalhes na Seção 2.2, envolve uma caminhada
utilizando o equipamento que acredita-se poder ser influenciada pelas características do
mesmo. Além disso, avalia-se também qual a influência que o campo de visão gerado
por equipamentos diferentes pode ter sobre a percepção comprimida de distâncias em
ambientes virtuais. Em ambos os casos a avaliação foi realizada através da comparação
de dois dispositivos de Realidade Virtual, um HMD nVis ST50 e o my3D, dispositivo de
baixo custo que se utiliza de um aparelho celular como tela para exibir imagens em 3D,
ambos descritos adiante, na Seção 3.1.1. Essas avaliações são importantes para ajudar
a comunidade a chegar a uma solução definitiva para esse problema, fazendo com que
aplicações de simulação possam ter um melhor efeito na transferência de conhecimentos
para o mundo real.
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2 CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO

Para tal, foram executados experimentos com usuários, utilizando os dois dispositivos
e comparando os resultados obtidos com cada um deles, a fim de encontrar novas pistas,
baseado no efeito de cada um deles na estimativa de distâncias. Os resultados encontra-
dos apontaram para um pior desempenho do dispositivo my3D, quando comparado com
o HMD, indicando que suas características são desfavoráveis para a utilização na simula-
ção de ambientes realistas, por fazer com que as distâncias sejam percebidas de maneira
mais comprimida. Essas características, discutidas adiante, na Seção 3.1.1, fornecem pis-
tas de fatores que influenciam a percepção incorreta de distâncias em ambientes virtuais,
corroborando com resultados encontrados em trabalhos relacionados. Além de contri-
buir com mais dados apontando o field-of-view reduzido como um dos responsáveis pela
compressão de distâncias, o presente trabalho encontrou uma diferença estatisticamente
significativa entre homens e mulheres em um dos métodos estudados. Mesmo que não
tenha sido o objeto principal de estudos deste trabalho, esses resultados são interessantes
e servem como base para uma pesquisa mais aprofundada voltada especificamente a essa
relação.

O Capítulo 2 trás a contextualização necessária para o entendimento do trabalho atra-
vés da discussão dos trabalhos relacionados importantes, para que depois o problema
possa ser apresentado juntamente com suas hipóteses. Em seguida, o Capítulo 3 apresenta
o software desenvolvido, o hardware utilizado nos experimentos além dos participantes
envolvidos e do procedimento experimental que foi utilizado. O Capítulo 4 trás os resul-
tados obtidos no experimento, bem como as análises envolvidas em cada um dos casos
apresentados. Na sequência, o Capítulo 5 apresenta a discussão dos resultados obtidos e
quais os pontos importantes a serem percebidos como base para trabalhos futuros, bem
como as conclusões que podem ser tiradas deste trabalho.



Capítulo 2

Contextualização do Problema

Neste capítulo serão discutidos mais a fundo os conceitos necessários para o entendi-
mento da pesquisa desenvolvida neste trabalho. Também serão apresentados os trabalhos
que foram importantes para fundamentar a pesquisa e como eles se relacionam com o
tema pesquisado. Por fim, com os conceitos apresentados, o problema abordado é forma-
lizado, bem como suas hipóteses e seus objetivos.

2.1 Realidade Virtual
Segundo [Sherman & Craig 2002], existem quatro elementos chaves para se experi-

enciar a e entender a Realidade Virtual: ambientes virtuais, imersão, estímulo sensorial
(capacidade de responder a ações do usuário) e interatividade.

O primeiro desses elementos, os ambientes virtuais, é a parte responsável por descre-
ver, na maioria dos casos de maneira visual, o mundo no qual o usuário fará parte a partir
do momento que passar a experimentar a Realidade Virtual. É possível também definir
os ambientes virtuais como uma descrição de objetos no espaço e regras que governam o
relacionamento entre esses objetos. Com isso, é notável que, de acordo com os objetos e
regras estabelecidas, é possível criar ambientes similares aos reais, ou outros que quebrem
as regras do mundo real e simulem mundos fantasiosos. Este trabalho lida com ambientes
gráficos que buscam se aproximar da realidade.

A imersão do usuário, segundo elemento, é chave para que haja a criação de uma
nova realidade. Todos os diferentes tipos de ambientes virtuais são capazes de prover
a sensação de imersão ao usuário, se tiver as características necessárias e conseguir a
atenção dele de maneira adequada. Livros e filmes são capazes de imergir o usuário com
seus enredos, por exemplo. Com isso, pode-se definir a imersão como a sensação de estar
em um ambiente, seja ele real ou virtual. Neste trabalho busca-se lidar com aspectos da
imersão em ambientes virtuais.

O terceiro elemento chave é o estímulo sensorial. Essa é uma das grandes diferenças
entre sistemas de Realidade Virtual e outros meios tradicionais: há a possibilidade de
se receber informações do mundo diferenciadas de acordo com o que o usuário faz, nos
diferentes sentidos. A resposta mais comum na Realidade Virtual é a visual mas diferentes
dispositivos também são utilizados para prover respostas táteis e auditivas, por exemplo.

Por fim, o quarto elemento da Realidade Virtual é a interatividade. É possível utilizar

3



4 CAPÍTULO 2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA

movimentos do próprio corpo para interagir com os ambientes no qual se está imerso. É
comum que haja o rastreamento de alguma das partes do corpo do usuário pelo computa-
dor e que esse rastreio seja devolvido na forma de modificações no ambiente. A maneira
mais comum na Realidade Virtual é a utilização de rastreadores na cabeça do usuário para
mover o ambiente virtual de acordo com o ponto de visualização dele. Alternativamente,
é possível também oferecer interação com o dito ambiente virtual por meio de dispositi-
vos mais simples, como teclado e mouse, por exemplo. Esses casos são mais comuns em
ambientes virtuais pouco imersivos, que utilizam-se apenas de um monitor para exibição
do ambiente, por exemplo.

Baseado nesses quatro elementos explicados, [Sherman & Craig 2002] define a Rea-
lidade Virtual como sendo um meio composto de simulações computacionais interativas
que percebem a posição e ações de um usuário e então substitui ou aumenta as respos-
tas do sistema a um ou mais sentidos, criando uma sensação de imersão e presença na
simulação (o ambiente virtual).

Olhando para a definição dada, percebe-se que a Realidade Virtual dá condições à
criação de sistemas complexos de simulação que podem ser úteis em diversas áreas. Em
[Frost & Warren 2000], demonstra-se a criação de uma aplicação voltada à Arquitetura,
onde os envolvidos podem ver uma simulação em tempo real do ambiente o qual estão
desenvolvendo. Outro exemplo para a utilização de sistemas de Realidade Virtual é o
treinamento de militares, como feito por [Loftin et al. 2004]. Nesse tipo de aplicação
é possível que haja treinamentos para situações potencialmente perigosas mas sem criar
riscos reais ao usuário e nem custos adicionais às forças armadas. Dessa maneira é possí-
vel treinar mais pessoas com os mesmos custos e sem colocá-las em risco real antes que
estejam preparadas para tal. É o mesmo que acontece em [Backlund et al. 2007], onde
um jogo que se utiliza de Realidade Virtual treina bombeiros para situações diversas que
podem enfrentar.

Um ponto importante para criar um ambiente de Realidade Virtual imersivo, como
visto na definição apresentada, é que existe uma necessidade de dispositivos computaci-
onais não convencionais para que haja essa experiência. Em relação à visualização dos
ambientes virtuais, vários tipos de equipamentos estão disponíveis atualmente: CAVEs,
Telas 3D, Face-Mounted Displays (FMDs), Head-Mounted Displays (HMDs), Binocular
Hand-Held Displays, entre outros. Cada um desses dispositivos possui características di-
ferentes e podem ser conhecidos em mais detalhes em outros trabalhos como [Burdea &
Coiffet 2003].

Dentre estes equipamentos, os HMDs e FMDs estão em destaque atualmente. Estes
dispositivos possuem telas que ficam montadas na cabeça ou face, permitindo que, através
delas, o usuário veja o ambiente virtual que está utilizando. Outro tipo de dispositivo que
se assemelha aos discutidos e está também crescendo em popularidade são os chamados
Binocular Hand-held Displays.A Figura 2.1 exibe exemplos de dois desses dispositivos,
utilizados neste trabalho.

Desde o anúncio do Oculus Rift [OculusVR 2014] e do Google Glass [Google 2014c]
tem havido uma discussão na comunidade sobre as capacidades e o futuro de equipamen-
tos desses tipos. Mais recentemente, o Google anunciou o Google Cardboard [Google
2014b], um binóculo de baixo custo que utiliza-se de aparelhos celulares para fazer a
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Figura 2.1: À esquerda, um HMD (nVisor ST50). À direita, um Binocular Hand-held Display (my3D).
Fontes: Wikimedia Commons (a esquerda) e Hasbro (a direita).

exibição de ambientes virtuais. Com o crescente interesse nessa área, aumenta-se a im-
portância de pesquisas relacionadas que aprofundem os conhecimentos da comunidade
nessas capacidades e também nas maneiras que é possível utilizar-se desses equipamen-
tos [Seibert 2014].

Um dos aspectos que necessita ser estudado em relação a esses equipamentos, e vi-
sando aplicações de simulação como as discutidas anteriormente, é a fidelidade que os
ambientes virtuais simulados através deles podem fornecer ao usuário. Quando se está
utilizando uma aplicação que busca simular um ambiente para que o usuário possa treinar
algo que deverá repetir no ambiente real, é desejável que a simulação seja a mais próxima
possível do que será experimentado no mundo real, para que a habilidade treinada possa
ser trazida ao mundo real com uma maior facilidade [Bystrom et al. 1999]. Para isso, é
importante não só que haja uma fidelidade no conteúdo apresentado como também que o
usuário aceite aquilo que está sendo apresentado [Slater & Wilbur 1995].

Diversos fatores podem influenciar o grau de fidelidade e consequentemente a acei-
tação de uma aplicação de simulação por parte de um usuário. Um desses fatores é a
estimativa correta de tamanhos e distâncias. O trabalho [Loomis & Philbeck 2008] dis-
cute que havendo uma melhor estimativa é possível que o usuário sinta-se mais imerso e
com isso os sistemas passem a ser mais úteis e atingir seus objetivos com maior facilidade.
Essa estimativa de distância, no entanto, não é obtida de maneira correta facilmente. É
conhecido que constantemente as distâncias em ambientes virtuais são subestimadas pe-
los usuários, fazendo com que algumas aplicações tenham seu uso afetado de maneira
negativa, como, por exemplo, uma aplicação de visualização de modelos arquitetônicos
que não passa as dimensões corretas ao usuário [Renner et al. 2013].

Apesar de a subestimação ser conhecida e reportada em diversos trabalhos, como
[Klein et al. 2009] e [Interrante et al. 2006], as causas dela ainda não são completamente
claras. O trabalho [Kenyon et al. 2008] expõe que diversos fatores podem influenciar o
surgimento dessa subestimação, como erros no hardware ou mesmo nos softwares envol-
vidos. O objetivo do presente trabalho é ajudar nessa investigação dos fatores envolvidos
que busca encontrar a causa de tal problema.
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2.2 Estimativa de Distância
A percepção de distâncias é um problema que vem sendo estudado há bastante tempo

em ambientes reais, especialmente por meio de experimentos com usuários. Busca-se
nesses experimentos entender como funciona o sistema humano de percepção de ambien-
tes ao seu redor, uma vez que é possível aos humanos criar uma representação interna do
ambiente que estão vendo e que passa a ser independente da visão [Loomis et al. 1992].

Mais recentemente, o estudo dessa percepção passou a existir também em ambientes
virtuais, uma vez que estes permitem manipulações experimentais que podem ser difíceis
ou impossíveis de implementar no mundo real. Outra vantagem é oferecer a possibilidade
de comparar resultados obtidos no mundo real com experimentos similares em ambiente
virtuais, criando novas pistas a serem estudadas sobre os mecanismos de percepção [Silva
et al. 2006].

Na literatura há uma diferenciação entre a maneira de observação das distâncias. A
distância percebida entre o usuário e um objeto qualquer no mundo é denominada dis-
tância egocêntrica. Já a percebida entre o dois objetos que são visíveis pelo usuário é
conhecida como distância exocêntrica. Nesse trabalho é discutida apenas a distância ego-
cêntrica. Para mais informações sobre distâncias exocêntricas veja, por exemplo, [Loomis
et al. 1996].

Enquanto a percepção de distâncias em ambientes reais com pistas visuais completas
chegam a valores verídicos, a percepção egocêntrica em ambientes virtuais é, frequente-
mente, reportada como subestimada. Diversos trabalhos buscam explicar o motivo dessa
subestimação e contribuem, mesmo que com pequenas pistas, para encontrar o motivo
dessa diferenciação entre o real e o virtual. [Renner et al. 2013] apresenta a Figura 2.2,
que divide esses trabalhos diversos em quatro grandes grupos que buscam estudar áreas
diferentes relacionadas ao problema maior.

Figura 2.2: Os quatro grupos de fatores que influenciam na percepção e estimativa de distâncias.
Adaptado de: [Renner et al. 2013].

É visto na Figura 2.2 que existem dois grandes conceitos, representados pelas elipses
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na figura: a percepção das distâncias egocêntricas em ambientes virtuais e a estimativa
dessas distâncias. A grande diferença está no fato que a percepção é o que é de fato visto
pelo usuário da aplicação e até armazenado em seu sistema interno de percepção. Já a
estimativa é o valor que é possível obter do que foi observado de fato pelo usuário atra-
vés de métodos de medição. Cada um desses conceitos é afetado por fatores diferentes,
representados por retângulos de bordas arredondadas, e a causa do problema maior pode
estar na verdade em uma mistura desses fatores.

O primeiro desses conceitos, a percepção de distâncias, é afetado por três fatores,
ainda segundo a Figura 2.2. Os trabalhos que procuram estudar os fatores técnicos envol-
vidos nesse problema trazem pesquisas relacionadas por exemplo ao hardware envolvido.
Em [Jones et al. 2012] é pesquisada a influência que dois HMDs com campo de visão
ou, em inglês, field-of-view - FoV - diferentes podem trazer à percepção de distância. No
trabalho é utilizado um HMD com um grande FoV e nesse mesmo dispositivo é feita uma
simulação, através de software de um FoV inferior. Os resultados indicam uma pequena
melhora ao ocorrer um aumento do FoV, indicando que pode haver uma influência dessa
característica na compressão da percepção. Não foi possível, no entanto, precisar se essa
influência é definitiva. Já [Thompson et al. 2004] discute se os gráficos podem ou não
influenciar na percepção de distâncias. Em seu trabalho são utilizados três tipos de am-
bientes virtuais com qualidades gráficas diferentes (fotos, baixa qualidade e wireframe) e
os resultados em cada um desses ambientes são comparados. Conclui-se que, apesar de
haver uma pequena diferença, não é a qualidade gráfica a causa da compressão.

Há também os trabalhos que estudam os fatores composicionais da cena exibida como
causa da distorção. No trabalho dele, [Mohler et al. 2008] levanta a hipótese de que a não
presença de avatares representando o corpo do participante nos ambientes virtuais testa-
dos pode ser uma das causas da subestimação. Através de experimentos, concluiu-se que
a presença de avatar influencia na percepção. No entanto, o número de participantes utili-
zados nos experimentos é muito limitado. Já [Surdick et al. 1997] apresenta um ambiente
virtual com pistas visuais fieis à realidade a fim de estudar a influência disso na percepção.
Concluiu-se mais uma vez que a subestimação independe de pistas visuais fieis.

Ainda em relação à percepção de distâncias egocêntricas, alguns trabalhos buscam
estudar a influência de fatores humanos no problema conhecido. Um exemplo disso é
[Altenhoff et al. 2012], que demonstra a influência do treinamento prévio dentro do ambi-
ente e com os equipamentos a serem utilizados nos experimentos na melhoria das estima-
tivas de distância. Já [Interrante et al. 2006] buscou, dentre seus experimentos, a influência
do gênero dos participantes nos resultados obtidos. Após fazer experimentos com pessoas
de ambos os gêneros, concluiu-se que não há diferença significativa em relação ao gênero
para o problema da percepção. Esse estudo foi útil para embasar outras pesquisas em
relação aos participantes selecionados para fazer os experimentos. Outro aspecto que foi
estudado na área de fatores humanos foi a experiência prévia com os equipamentos utili-
zados, por [Murgia et al. 2009]. Nesse trabalho foi utilizada uma CAVE e os participantes
foram comparados em relação a experientes contra novatos. O estudo demonstrou não
haver influência da experiência no erro absoluto obtido nos experimentos.

Em relação à estimativa de distâncias, vários trabalhos estão sendo realizados em re-
lação aos métodos de se obter as distâncias observadas pelos participantes. Percebe-se
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também que vários desses trabalhos combinam o estudo dos métodos envolvidos com ou-
tros fatores que também podem influenciar os resultados. Por exemplo, [Kunz et al. 2009]
trabalha a qualidade dos gráficos do ambiente virtual utilizado em seu experimento e uti-
liza dois métodos diferentes para obtenção das distâncias percebidas. Seus resultados
demonstram que há uma diferença significativa apenas no método da Caminhada Cega,
o que pode indicar que o método da Estimativa Verbal é falho, ou mais propenso a va-
riação de acordo com a qualidade dos gráficos. Já em [Mohler et al. 2006] estuda-se a
influência que o feedback causa nos resultados obtidos. Na pesquisa citada, os partici-
pantes, diferentemente do que é feito por padrão no método da Caminhada Cega, podem
ver o ponto que alcançaram em relação ao objetivo definido ao fim da caminhada antes de
retornarem ao ponto inicial, o que os dá uma ideia de quanto andaram. Através de seus
experimentos demonstra-se que há influência nos resultados caso o participante utilize-se
de condições diferentes das utilizadas por padrão nos métodos de estimativa, como desse
feedback apresentado.

É possível perceber que os diversos trabalhos apresentados buscam atuar em um ou
mais dos fatores envolvidos na percepção e na estimativa de distâncias egocêntricas em
ambientes virtuais. Alguns trabalhos buscam atuar em mais de um grupo de fatores e
trazer a combinação deles como uma causa para a subestimação. Nesse trabalho foram
estudados fatores técnicos de hardware e a influência deles em métodos de medição, dois
dos fatores apresentados nos quadrados com bordas arredondadas da Figura 2.2, a fim de
encontrar novas pistas em relação às causas da subestimação de distâncias em ambientes
virtuais, como será discutido na próxima seção.

2.3 Definição do Problema
Para melhor expor o problema, é necessário antes apresentar os métodos de medição

que serão utilizados para obtenção das distâncias percebidas pelos usuários. Os equipa-
mentos que serão utilizados foram apresentados na Seção 2.1 e na Figura 2.1. Os detalhes
técnicos desses equipamentos serão discutidos na Seção 3.1.

Os métodos de medição escolhidos para esse trabalho, que serão apresentados a se-
guir, foram escolhidos por serem os mais utilizados dentre os métodos demonstrados nos
trabalhos da área que foram utilizados como referência para esse trabalho.

2.3.1 Métodos de Medição
Como visto na Seção 2.2, o problema da compressão na percepção de distâncias em

ambientes virtuais não se resume aos fatores técnicos. Há também um impacto do método
utilizado para medir a distância estimada pelo participante escolhido para utilização no
trabalho. A seguir serão discutidos dois métodos que foram utilizados nesta pesquisa.

Estimativa Verbal

Um método muito comum e prático para a obtenção da distância estimada pelo usuário
em um ambiente virtual é a Estimativa Verbal. Nesse método, o participante deve obser-
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var o ambiente no qual está imerso e então, após algum tempo de observação, é pedido
pelo examinador ao participante para indicar verbalmente a distância percebida utilizando
alguma unidade conhecida ou mesmo outro parâmetro que esteja na cena. Apesar de sim-
ples, alguns trabalhos demonstram que esse método é geralmente menos preciso que os
métodos que envolvem alguma ação por parte do participante [Pagano & Bingham 1998].

Devido, principalmente, a facilidade na utilização do método, esta foi uma das formas
de medição dos dados utilizada no trabalho. Mesmo conhecida a capacidade inferior desta
técnica se comparada a outras, principalmente as que envolvem ações físicas por parte do
participante, foi considerado que ela não influenciaria no resultado final, visto que foi
utilizado o mesmo método em ambas condições experimentais.

Caminhada Cega

Métodos de medição que se utilizam de ações tem se mostrado mais efetivos quando
comparados a métodos como a Estimativa Verbal. Porém, exatamente por necessitarem
de algum tipo de ação por parte do usuário, a utilização torna-se mais complicada, neces-
sitando um espaço maior e também limitando os dispositivos que são capazes de serem
testados em cada um deles. Dentre esses métodos, a Caminhada Cega tem sido o mais
utilizado, confiável e preciso, segundo [Interrante et al. 2006].

O método consiste em fazer com que o usuário, após visualizar o alvo por algum
tempo, dirija-se a ele com os olhos vendados e pare quando estimar que atingiu o alvo
previamente visto. Estudos comprovam que pessoas são capazes de se deslocar com olhos
fechados por distâncias curtas sem afetar de maneira negativa a estimativa que buscam
alcançar [Rieser et al. 1990].

Este método funciona bem para os dispositivos escolhidos para este trabalho e é o
mais utilizado dentre os trabalhos recentes na área. Esse método foi objeto de um dos
problemas estudados neste trabalho, discutido adiante, na Seção 2.3.2.

2.3.2 Problemas
Este trabalho visa buscar pistas que indiquem quais aspectos podem influenciar na

compressão da percepção e da estimativa de distâncias egocêntricas que acontecem em
ambientes virtuais. Dentre os quatro fatores discutidos na Seção 2.2, este trabalho propõe
estudos em dois deles: fatores técnicos, de hardware, e um estudo sobre os métodos de
medição de distâncias observadas. Para tal, serão trabalhados dois problemas relaciona-
dos, descritos a seguir:

P1. Método de Medição: Interferência do HMD no método de Caminhada Cega.
Como visto, um dos fatores que pode influenciar no surgimento do problema de
distâncias percebidas é o método de medição utilizado. Se a distância percebida
não for aferida de maneira correta, pode haver uma indicação de compressão que
na realidade não existiu. Como explanado anteriormente, um dos métodos mais
utilizados para essa medição é o método da Caminhada Cega. Esse, no entanto,
depende que o participante caminhe com o HMD, que é o dispositivo mais utilizado
em pesquisas da área, fazendo talvez com que a caminhada torne-se não natural.
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O trabalho de [Grechkin et al. 2010] faz uma série de experimentos buscando es-
tudar diversos fatores que podem influenciar a percepção. Como resultado desses
experimentos, subestimações foram encontradas ligadas ao HMD e ao método de
medição da Caminhada Cega. Ao utilizar um método diferente, a subestimação em
relação ao mundo real foi menor e concluiu-se que essa combinação pode ser parte
do problema. Apesar disso, comparações com outros dispositivos não foram feitas,
para garantir que a influência foi do HMD e não de outras pistas.

Conhecido esse problema, o presente trabalho busca comparar a utilização do FMD
my3D no método da Caminhada Cega com o HMD, a fim de concluir se os proble-
mas são mantidos entre os dispositivos ou se há uma vantagem por parte do my3D
por não estar montado diretamente na cabeça.

Há, entre os dispositivos, uma diferença na qualidade gráfica que são capazes de
apresentar. Porém, segundo [Kunz et al. 2009], não há uma diferença significa-
tiva entre ambientes virtuais de qualidades gráficas diferentes, como visto anteri-
ormente. Partindo desta afirmação, é possível acreditar que a comparação entre os
dispositivos será válida.

P2. Fatores técnicos: Influência do Field of View na compressão de distâncias per-
cebidas. Um dos atributos já discutidos do HMD e FMD é o Field of View, ou
FoV. Ele indica quanto do campo de visão do usuário é utilizado para exibição das
imagens. Normalmente, há um bloqueio do campo de visão não utilizado, a fim de
isolar o usuário da realidade e, desta forma, melhorar o nível de imersão proporci-
onado.

No entanto, essa limitação no FoV pode também ser uma causa para a compressão
nas distâncias percebidas. Em seu trabalho, [Jones et al. 2012] utiliza um disposi-
tivo com 150° de FoV diagonal e então compara os resultados obtidos em relação
à percepção de distância em ambientes virtuais com o mesmo dispositivo porém
utilizando apenas 60° de FoV diagonal, através de simulação por software. Os re-
sultados indicam que há uma diferença significativa entre os valores obtidos em
cada FoV. Apesar disso, [Knapp & Loomis 2004] indicou em sua pesquisa, reali-
zada em um ambiente real, que simular o FoV reduzido de um HMD não alterou
de maneira significativa a subestimação de distância ocorrida entre os participantes.
Com isso, surgem informações conflitantes sobre a influência ou não de dispositivos
com o FoV reduzido na percepção de distâncias egocêntricas.

Partindo mais uma vez dos resultados expostos por [Kunz et al. 2009], pode-se rea-
lizar um experimento comparando duas qualidades de imagem diferente sem levar
isso em consideração como uma variável que pode influenciar os resultados. As-
sim, é possível comparar o HMD e o FMD utilizados neste trabalho e que possuem
FoVs diferentes.

É importante ressaltar que dentre os trabalhos estudados como base bibliográfica para
este trabalho, as pesquisas com HMD são as mais comuns para a estimativa de distâncias
egocêntricas em ambientes virtuais. Essa é a principal razão pelo qual utiliza-se nesse
trabalho um HMD para investigar as causas da compressão de distâncias observadas. O
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dispositivo a ser comparado com o HMD, o my3D, foi escolhido por ter uma funciona-
lidade semelhante e uma diferença de preço na casa das dezenas de milhares de Reais.
Uma contribuição paralela do presente trabalho, além dos problemas discutidos acima, é
revelar o papel que o my3D, e futuramente o Google Cardboard, discutido na Seção 2.1,
podem ter no estudo de problemas relacionados à Realidade Virtual.

2.3.3 Hipóteses
O presente trabalho tem as seguintes hipóteses de solução para os problemas descritos

na Seção 2.3.2:

H1: ”A compressão encontrada na aquisição de distâncias percebidas por meio da Ca-
minhada Cega pode ser resultado de aspectos físicos, relacionados ao equipamento
utilizado, que impeçam uma caminhada natural durante o processo de medição.”
Premissa. O my3D permite ao usuário caminhar sem estar ligado a nada e até
mesmo soltar o equipamento antes de começar a caminhada, fazendo com que ca-
minhe mais livremente e gere resultados, com a Caminhada Cega, mais próximos
aos corretos que o HMD.
A não utilização de fios ou mesmo o fato do usuário não estar carregando equipa-
mento algum pode facilitar a caminhada com maior naturalidade, fazendo com que
o usuário seja capaz de atingir o ponto que havia planejado, sem exitar.

H2: ”Diferenças de FoV obtidas utilizando equipamentos diferentes não influenciam ne-
gativamente na aquisição de distâncias percebidas através do método da Estima-
tiva Verbal.”
Premissa. Apesar de possuir um menor FoV, o my3D é capaz de apresentar as
mesmas pistas visuais (oclusão, tamanho relativo, altura no campo visual e dispa-
ridade binocular [Cutting & Vishton 1995]) que o HMD para o espaço visual que
será estudado no trabalho (3 a 8 metros). Com isso, é possível afirmar que, mesmo
que haja essa diferença na FoV, os efeitos visuais que os dois dispositivos são ca-
pazes de exibir ao usuário serão o bastante para que se atinja, no mínimo, a mesma
estimativa, seja ela comprimida ou não. É importante também perceber que essa
hipótese lida com FoVs que façam sentido e que realmente existam dentro do meio
da Realidade Virtual. Um FoV maior que o humano é desnecessário e um FoV
pequeno demais, próximo a 0, é também impraticável para fins de imersão.

2.3.4 Objetivo
Este trabalho possui dois objetivos, associados aos problemas P1 e P2. São eles:

O1. Verificar se o my3D é mais preciso que o HMD na aquisição de distâncias do mé-
todo de Caminhada Cega. Isso será feito através da comparação das distâncias
obtidas nas medições durante os experimentos.

O2. Verificar se o my3D tem, pelo menos, a mesma precisão do HMD em relação a
percepção de distâncias em ambientes virtuais utilizando o método da estimativa
verbal. Mais uma vez, isso será feito pela comparação das distâncias aferidas.
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Capítulo 3

Metodologia

Com o objetivo de validar as hipóteses levantadas na Seção 2.3.3, um estudo experi-
mental foi desenvolvido. Uma vez que as hipóteses lidam diretamente com aspectos do
mundo virtual, não foi necessária uma condição de mundo real para utilizar como base,
uma vez que a compressão já era esperada, relatada em outros trabalhos e só se buscava
compará-la dentro de outras situações experimentais, sem levar percepções no mundo real
em consideração.

Analisando as duas hipóteses levantadas, percebe-se que as variáveis independentes a
serem avaliadas no experimento eram os dois dispositivos, por possuírem FoVs diferentes
e por apresentarem características diferentes para a execução da Caminhada Cega, e os
dois métodos de medição. Já a variável dependente avaliada para todas as condições era
a distância estimada por cada um dos participantes. A partir disso, foram criadas quatro
combinações de dispositivos e métodos de medição através das quais se poderia obter
valores para a variável dependente. Pelo fato do experimento envolver uma tarefa que
precisa, em grande parte, de habilidades individuais de cada participante envolvido, o
experimento foi realizado na configuração intra-sujeitos, onde cada participante participa
das quatro condições e com isso diminui-se a influência de fatores pessoais entre elas.

Geradas as quatro condições e definido o design experimental, foram criados oito gru-
pos para os participantes de modo que cada sequência de equipamentos e métodos fosse
utilizada o mesmo número de vezes para se tentar eliminar tendências geradas pela ordem
de apresentação dos equipamentos e métodos. Não houve intercalação de dispositivos por
uma questão logística. A Tabela 3.1 apresenta os oito grupos e a ordem de apresentação
das condições em cada um deles.

Com os grupos definidos, 35 participantes foram convidados a participar do experi-
mento, com 32 deles completando-o de maneira válida. Esse número foi escolhido para
que fosse possível haver 4 amostras em cada um dos grupos, bem como haver uma amos-
tra de dezesseis participantes de cada sexo para pesquisar diferenças nos resultados devido
ao gênero.

O experimento consistiu em uma sequência de estimativas de distâncias que foram
feitas por cada um dos participantes em um ambiente virtual. A distância a ser estimada
pelo participante em cada condição era entre ele e um alvo virtual que era colocado em
uma de três distâncias preestabelecidas (de 3, 5 e 8 metros) e então movido após cada
estimativa de modo a totalizar 6 exibições, 2 de cada uma das distâncias. O alvo utilizado
foi uma bola de futebol, por ser um objeto de tamanho conhecido por grande parte da

13
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Grupo 1ª Condição 2ª Condição 3ª Condição 4ª Condição
1 HMD - V HMD - C my3D - C my3D - V
2 HMD - V HMD - C my3D - V my3D - C
3 HMD - C HMD - V my3D - C my3D - V
4 HMD - C HMD - V my3D - V my3D - C
5 my3D - V my3D - C HMD - C HMD - V
6 my3D - V my3D - C HMD - V HMD - C
7 my3D - C my3D - V HMD - C HMD - V
8 my3D - C my3D - V HMD - V HMD - C

Tabela 3.1: Lista de grupos. V - Estimativa Verbal e C - Caminhada Cega.

população. Foram utilizados os dois dispositivos discutidos anteriormente e as estima-
tivas foram feitas utilizando os dois métodos de medição discutidos na Seção 2.3.1. A
ordem de exibição das distâncias foi aleatória, com a condição de que uma distância não
poderia aparecer duas vezes seguidas. As distâncias foram escolhidas por estarem dentro
do espaço de ação que é, segundo [Cutting & Vishton 1995], entre 2 e 30 metros, entre o
usuário e o objeto, e estarem bem distribuídas dentro do limite máximo criado pelo cabo
do HMD utilizado no experimento que era de 10 metros.

3.1 Materiais

Durante os experimentos foi utilizado um sistema de visualização estereoscópica de-
senvolvido no Unity3D [Unity3D 2014] além de um computador de mesa, um celular e
os dois dispositivos de visualização apresentados anteriormente.

Todos os testes aconteceram no corredor do andar superior do Departamento de Ma-
temática e Informática Aplicada da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse
local foi escolhido por possuir o espaço físico necessário para haver a Caminhada Cega
com segurança e por ser possível ocupar o espaço pelo tempo necessário para a realiza-
ção do experimento. O corredor utilizado possui 3m de largura e 10m de comprimento.
O limite lateral de 3 metros eram as paredes e a profundidade era limitada pelo fio do
rastreador, que tinha o comprimento total de aproximadamente 5 metros. O corredor em
questão pode ser visto na Figura 3.1.

Os detalhes do corredor não foram importantes para o estudo uma vez que a pesquisa
só trabalha com condições de imersão. Apenas o espaço físico foi importante. Durante
todo o experimento os participantes foram solicitados a utilizar fones de ouvido para
atenuar a aquisição de qualquer pista auditiva durante as caminhadas. No caso das cami-
nhadas feitas com o my3D os participantes foram requeridos a utilizar uma venda, uma
vez que o dispositivo não cobre completamente a visão do mundo real.
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Figura 3.1: Corredor onde foram realizados os experimentos.

3.1.1 Hardware

Na parte de hardware, foi utilizado um HMD nVisor ST50, fabricado pela nVis [nVis
2014], com um cabo de 5 metros. O display possui um FoV horizontal total de 40º, 60hz
de taxa de atualização, resolução de 1280x1024 em cada tela e uma distância entre as
telas de 54mm a 74mm, ajustável por botões no próprio equipamento. Uma viseira preta
presa ao HMD cobre toda a visão periférica do ambiente externo. O peso do HMD é de
aproximadamente 1kg. Conectado ao HMD há um rastreador InertiaCube2+, fabricado
pela InterSense[Intersense 2014], com 4ms de latência e 180hz de taxa de atualização.
Tanto o HMD quanto o rastreador possuem cabos que podem interferir em sua utilização
se tiverem que ser arrastados pelo participante durante o uso. Para minimizar esses efeitos
uma das pessoas controlando o experimento segurou os cabos e os conduziu junto ao
participante durante toda a utilização do equipamento. A Figura 3.2 mostra um exemplo
real do ocorrido durante o experimento.

Além disso, foi utilizado o my3D da Hasbro [my3D 2014] modificado para que fosse
acoplado a ele um Samsung Galaxy SIII Mini. O aparelho possui uma resolução de tela
de 480x800 que é dividida ao meio verticalmente, deixando a resolução para cada olho
de 480x400 pixels. Para ampliar o conteúdo visto, o my3D trabalha com duas lentes de
100mm de distância focal, o que faz com que o FoV horizontal seja de aproximadamente
22º. A distância entre as lentes é fixa em 60mm, um valor bem próximo ao médio entre
os seres humanos, que é de aproximadamente 63mm [Dodgson 2004]. Para controlar a
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Figura 3.2: Participante utilizando o HMD durante o experimento.

aplicação mais facilmente, um Apple Wireless Keyboard foi utilizado pareado ao aparelho.
Foi também utilizada uma venda preta para que os participantes fizessem a Caminhada
Cega. A Figura 3.3 mostra um exemplo de sua utilização durante o experimento.

O desktop que foi utilizado para controle do HMD possui sistema operacional Win-
dows 7, 4GB de RAM, processador Intel Core I5 e placa de vídeo NVidia GTX550, com
três saídas gráficas. Apesar disso, apenas duas são capazes de funcionar simultaneamente,
o que faz com que apenas as telas do HMD possam ser utilizadas, sem um monitor de
apoio.

3.1.2 Software

O software desenvolvido como parte deste trabalho foi o responsável por criar todo
o ambiente virtual no qual o usuário foi imergido durante os experimentos. É possível
através dele exibir um ambiente virtual em 3D para o usuário tanto no HMD quanto no
my3D, utilizando o mesmo código e o mesmo modelo, ajustando-se apenas a resolução
desejada e o FoV das câmeras. Com isso é possível evitar grandes variações na parte
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Figura 3.3: Participante utilizando o my3D durante o experimento, com a venda posicionada.

de software do experimento. A aplicação é dividida em duas partes. A primeira delas
é a responsável pela visualização do ambiente virtual no dispositivo móvel, a segunda
é responsável pela renderização para o HMD, feita no computador utilizado. Cada uma
dessas partes possui 4 etapas diferentes, discutidas a seguir.

Estereoscopia

Para a criação do efeito de estereoscopia da aplicação, duas câmeras são utilizadas
simultaneamente no mundo virtual. Elas possuem a mesma orientação mas são separadas
uma da outra por 60mm na horizontal. Esse valor representa aproximadamente a distância
entre as pupilas média entre os seres humanos [Dodgson 2004] e será a considerada para
o observador que estará utilizando o dispositivo de visualização durante os experimentos.

Com as câmeras posicionadas, o passo seguinte no desenvolvimento da aplicação foi
adicionar o FoV correto às câmeras para cada um dos dispositivos de visualização. Essa é
uma das principais diferenças entre as duas partes da aplicação. É importante notar que o
Unity trabalha com FoV vertical em suas câmeras, então é necessário converter o valor do
FoV vertical da câmera para um FoV horizontal que se iguale ao dos equipamentos utili-
zados, a partir do Aspect Ratio da câmera, que é a divisão entre suas diferentes dimensões
(altura e largura). A fórmula para tal conversão é a seguinte:
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H = 2arctan
(

tan
(

V
2

)
× w

h

)
, (3.1)

onde H é o FoV horizontal, V é o FoV vertical, w é a largura e h é a altura. Uma vez
calibrado o FoV e a distância entre pupilas, ou, em inglês, interpupillary distance - IPD,
o aspecto final a ser concluído foi o rastreamento da cabeça do usuário para que fosse
possível à aplicação responder aos movimentos feitos.

Rastreamento

A implementação do rastreamento da cabeça teve que ser feito de maneira diferen-
ciada para o HMD e o my3D por possuírem hardwares diferentes para tal função. No
caso do HMD, o rastreamento foi feito através de um rastreador acoplado, discutido em
detalhes na Seção 3.1.1. A Figura 3.4 contém um algoritmo que descreve em alto nível o
funcionamento do rastreador.

Figura 3.4: Algoritmo de funcionamento do rastreador do HMD.

As funções InicializarTracker() e ReceberDados() estão contidas na biblioteca
do rastreador, incluída no projeto. Já a função ConverterRotação() foi criada para
converter o sistema de coordenadas do rastreador para o utilizado pelo Unity.

Já no caso do my3D, o hardware utilizado para o rastreamento foi o giroscópio do
celular. Apesar de haver suporte nativo do Unity, alguns ajustes tiveram que ser feitos
para permitir que o rastreamento fosse satisfatório e para que houvesse um filtro para
deixar a câmera menos instável. Isso foi necessário pois o giroscópio não possui filtro
algum e por isso termina passando pequenos erros ou movimentos que não deveriam ser
captados ao software. O filtro utilizado foi um passa-baixa com o objetivo de cortar esse
ruído produzido. O algoritmo em alto nível para essa segunda solução pode ser visto na
Figura 3.5.

Percebe-se na Figura 3.5 que a rotação com o giroscópio passa a depender de uma
rotação base, que varia de acordo com a orientação do aparelho, e de um filtro, como dito
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Figura 3.5: Algoritmo de funcionamento do rastreador do my3D.

anteriormente, que reduz o ruído do sensor e gera uma movimentação de câmera mais
estável ao usuário.

Cenário

Com todo o sistema de visualização concluído, o passo seguinte foi obter o ambiente
virtual a ser utilizado. Trata-se de um corredor de 12m de profundidade e 3m de largura,
obtido através da Google Warehouse [Google 2014a]. O corredor foi modificado para
que não houvessem objetos de tamanho conhecido colocados em padrões repetitivos e
que pudessem, dessa maneira, auxiliar o participante na estimativa da distância. Fora
isso, todos os objetos presentes na cena foram mantidos em tamanho real, a fim de tornar
a simulação o mais realista possível.

Execução

O software é capaz de exibir um alvo em distâncias variadas em relação ao qual os
participantes devem estimar as distâncias percebidas. O condutor do experimento pode,
através dos números do teclado, escolher a distância de 3, 5 ou 8 metros para posicionar o
alvo. É importante ressaltar que os participantes não tinham informações qualquer sobre
as distâncias. Um screenshot da aplicação exibindo o alvo a 8 metros pode ser visto na
Figura 3.6.

Alem disso, o software também é capaz de escurecer a tela após a visualização do
alvo no dispositivo para que se dê início ao processo de Caminhada Cega, retornando a
exibição após a conclusão da obtenção da estimativa.

Para o HMD, o controle do software foi feito em um computador desktop. Já no
caso do my3D, o controle todo foi feito no próprio dispositivo móvel. Isso não interferiu
nos experimentos pois os comandos foram executados enquanto o participante estava no
processo de estimar a distância, utilizando um teclado Bluetooth.
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Figura 3.6: Screenshot da aplicação.

3.2 Participantes

O experimento foi realizado com 35 pessoas, 18 mulheres e 17 homens, divididos
em 8 grupos com quatro participantes em cada, sendo dois do sexo masculino e dois do
sexo feminino, para que se tivesse um balanceamento completo da ordem de apresentação
dos métodos de medição e também dos dispositivos. Três participantes foram considera-
dos outliers e por isso foram removidos. Os três últimos participantes foram utilizados
para substituir os outliers em seus respectivos grupos. Diferenças entre os gêneros foram
pesquisadas para esse problema e não foram consideradas significantes por, por exem-
plo, [Interrante et al. 2006]. Como houve um balanceamento completo da quantidade de
homens e mulheres, essa diferença pôde ser também estudada no presente trabalho. O ex-
perimento foi executado na configuração intra-sujeitos, onde os participantes são testados
em ambos os grupos experimentais, buscando eliminar fatores pessoais dos resultados.

Todos os participantes envolvidos possuíam visão normal ou corrigida para normal
com o uso de lentes de contato ou óculos, que foram mantidos durante o experimento.
Entre os 35 participantes, um homem e uma mulher possuíam experiência prévia com
ambientes virtuais imersivos e 21 eram experientes em jogos virtuais. Todos os partici-
pantes indicaram estar bem física e mentalmente, alguns indicando apenas um pouco de
fome. Os participantes desconheciam o propósito do estudo. A idade dos participantes foi
entre 18 e 37 anos, com uma média de 25,5 anos e um desvio padrão de 5,34. Três par-
ticipantes reportaram que se sentiram enjoados durante o experimento, mas todos foram
capazes de concluir as tarefas solicitadas.

3.3 Procedimento

Antes do início dos testes os participantes foram submetidos a um questionário para
avaliação de sua experiência prévia com dispositivos de Realidade Virtual e jogos, bem
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como sua condição física e mental no momento do experimento. Também foi importante
verificar as condições da visão do participante para descartar qualquer problema relacio-
nado a vista. Além disso, todos receberam e assinaram um termo de consentimento livre
através do qual aceitaram a participação voluntária na pesquisa.

Após aceitarem participar da pesquisa, os participantes foram informados do procedi-
mento experimental. Primeiramente, foi sorteado em qual dos grupos (ordem de apresen-
tação dos equipamentos e métodos) ele seria alocado. Oito grupos foram criados para o
experimento, como foi visto na Tabela 3.1.

Todos os participantes receberam as mesmas instruções através de um texto escrito
previamente para cada um dos métodos e equipamentos. Esse texto era lido para cada um
dos participantes antes da utilização do método e equipamento a qual o texto se refere. O
texto indicava qual seria o procedimento de cada uma das etapas. Os pontos importantes
de cada método foram:

• HMD - Caminhada Cega:

– O dispositivo utilizado será o HMD Nvisor ST 50, através do qual será exibido
um ambiente virtual em tamanho real, contendo uma bola de futebol também
em tamanho real.

– Obtenha uma boa imagem do ambiente. É considerada uma boa imagem
aquela que você é capaz de visualizar mesmo com os olhos fechados.

– Quando obtiver uma boa imagem, indique ao avaliador para que o display seja
desligado.

– Quando o display for desligado, caminhe até o ponto onde está a bola. Cami-
nhe com confiança. Um avaliador estará te acompanhando durante o processo
para evitar colisões no mundo real.

– Concluída a caminhada, aguarde que um avaliador te ajude a retornar ao ponto
inicial. Ao voltar ao ponto inicial, o processo será reiniciado com uma nova
distância.

• my3D - Caminhada Cega:

– O dispositivo utilizado será o FMD my3D, através do qual será exibido um
ambiente virtual em tamanho real, contendo uma bola de futebol também em
tamanho real.

– Obtenha uma boa imagem do ambiente. É considerada uma boa imagem
aquela que você é capaz de visualizar mesmo com os olhos fechados.

– Quando obtiver uma boa imagem, indique ao avaliador para que o display seja
desligado.

– Quando o display for desligado, feche os olhos e coloque a venda. Em seguida,
caminhe até o ponto onde está a bola. Caminhe com confiança. Um avaliador
estará te acompanhando durante o processo para evitar colisões no mundo
real.
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– Concluída a caminhada, aguarde que um avaliador te ajude a retornar ao ponto
inicial. Não tire a venda até que você esteja de volta ao ponto inicial. Recolo-
que o my3D e o processo será repetido para uma nova distância.

• HMD e my3D - Estimativa Verbal:

– O dispositivo utilizado será o my3D/HMD, através do qual será exibido um
ambiente virtual em tamanho real, contendo uma bola de futebol também em
tamanho real.

– Obtenha uma boa imagem do ambiente. É considerada uma boa imagem
aquela que você é capaz de visualizar mesmo com os olhos fechados.

– Quando obtiver uma boa imagem, indique ao avaliador para que o display seja
desligado.

– Quando o display for desligado, indique verbalmente, em metros e centíme-
tros, a distância da bola até o ponto em que você está no mundo virtual.

– Após sua estimativa, o display será reiniciado com uma nova distância para
que se repita o processo.

Uma vez indicado o procedimento experimental, o equipamento a ser utilizado era
vestido no participante por um dos examinadores e ele era então apresentado ao ambiente
virtual contendo a bola de futebol até a qual ele deveria estimar a distância. Não houve
treino prévio em qualquer das condições e nenhuma indicação de desempenho foi dado
ao participante durante o experimento. Isso é feito para não influenciar o resultado dos
experimentos [Elliott 1987]. O participante pode então, a partir desse ponto, olhar o
ambiente virtual por quanto tempo julgasse necessário até criar a boa imagem solicitada e
então, quando indicasse que estava pronto, era solicitado a estimar a distância utilizando
um dos métodos acima citados, de acordo com seu grupo. Esse processo se repetia mais
cinco vezes utilizando o mesmo método, totalizando seis testes, ou seja, dois para cada
uma das distâncias que foram utilizadas (3, 5 e 8 metros). A ordem de exibição das
distâncias era aleatória, com a condição de que a mesma distância não poderia aparecer
duas vezes seguidas. Um exemplo de ordem de apresentação válida das distâncias seria
3m, 5m, 8m, 5m, 3m, 8m.

Uma vez concluída a primeira fase, o participante tinha um intervalo de cerca de dois
minutos, enquanto ouvia as novas instruções para a utilização do segundo método de
estimativa para o primeiro equipamento que estava utilizando. Finalizada a instrução, o
participante era submetido novamente a seis novos testes, utilizando o novo método, de
acordo com a condição estabelecida na Tabela 3.1. Após estimar as doze distâncias, seis
em cada método, o participante concluía a primeira parte, tinha o equipamento removido
por um dos examinadores e então era conduzido à segunda parte do experimento. A
utilização de cada dispositivo com as doze estimativas de distância levou em torno de 15
minutos para ser concluída.

Após finalizar as medições com o primeiro equipamento, o participante utilizou o
segundo dispositivo, como apresentado na Tabela 3.1. O procedimento era similar ao do
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primeiro, incluindo ouvir as instruções novamente. Como na primeira parte, o participante
era requisitado a cumprir os 12 testes.

Após finalizar a segunda parte dos testes, o participante respondeu um último ques-
tionário subjetivo onde indicou como se sentiu ao longo do experimento, quais foram as
sensações com cada um dos dispositivos e quais as técnicas utilizadas para estimar as
distâncias em cada um dos métodos. Este questionário também buscou saber se o partici-
pante entendeu bem os testes e cumpriu os requisitos de maneira que, em sua concepção,
foi adequada. Finalizado o questionário, o experimento era considerado concluído para
aquele participante. O tempo total de experimento, incluindo o preenchimento dos termos
e formulários foi de aproximadamente 45 minutos por participante.
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Capítulo 4

Resultados

Nesse capítulo os resultados obtidos nos experimentos realizados serão apresentados,
bem como a análise de cada conjunto de dados. A discussão destes será feita no Capí-
tulo 5.

As Figuras 4.1 e 4.2 apresentam o resultado dos experimentos em ambos os métodos
de aquisição, para os dois dispositivos utilizados, obtidas através da média dos 32 parti-
cipantes que concluíram os testes de maneira válida. As distâncias alvo também foram
incluídas nos gráficos para facilitar a comparação entre os valores obtidos e os esperados.

Figura 4.1: Distância alvo × Distância percorrida nos dois dispositivos utilizando o método da
Caminhada Cega.

É visível na Figura 4.1 que houve uma diferença entre as médias das distâncias esti-
madas obtidas através do método de Caminhada Cega utilizando o HMD e as do my3D,
sendo a do HMD mais próxima aos valores reais dos objetos. Essa diferença foi conside-
rada estatisticamente significativa através de um teste T resultando em p < 0,05, indicando
95% de confiabilidade. Isso vai de encontro à hipótese H1, levantada na Seção 2.3.3 rela-
cionada ao melhor desempenho do my3D no método de Caminhada Cega pela liberdade
de se caminhar livre, sem o dispositivo montado na cabeça do participante.

25
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Figura 4.2: Distância alvo × Distância percorrida nos dois dispositivos utilizando o método da
Estimativa Verbal.

Já na Figura 4.2 percebe-se que a diferença entre as médias das distâncias obtidas uti-
lizando o método de Estimativa Verbal é menor e de fato não foi vista como significativa
através do mesmo teste, mas com resultado p = 0,5. Isso vai ao encontro da hipótese H2,
da Seção 2.3.3, que indica que não haverá uma diferença significativa entre os disposi-
tivos no método da Estimativa Verbal. Apesar de isso ter se confirmado nos resultados,
ainda assim houve uma pequena vantagem do HMD em relação ao my3D no método da
Estimativa Verbal, mesmo que não significativa. A compressão indicada em cada uma das
distâncias observadas, em ambos os equipamentos e métodos, foi próxima das compres-
sões vistas em trabalhos relacionados.

A Figura 4.3 trás uma visão geral das distâncias percorridas nas quatro condições ex-
perimentais testadas. É possível perceber que os dois gráficos representando os valores
obtidos para o my3D indicam uma menor proximidade do resultado real em relação aos
gráficos relacionados a utilização do HMD. A Figura 4.4 apresenta as diferenças encon-
tradas entre a estimativa esperada e a obtida em cada uma das condições experimentais,
destacando mais uma vez as inferioridades encontradas no my3D em relação ao HMD.

Além da comparação entre os métodos e dispositivos, devido ao balanceamento dos
participantes em relação ao gênero, foi possível também comparar o desempenho dos
participantes de acordo com esse aspecto, apesar de não ser o objetivo principal deste
trabalho. A Figura 4.5 exibe uma comparação entre os resultados obtidos para cada uma
das condições experimentais de acordo com o gênero.

Dentre os resultados apresentados na Figura 4.5, as diferenças encontradas em rela-
ção à Estimativa Verbal, em ambos os equipamentos, foram consideradas estatisticamente
significante através de um Teste T com p = 0,05 para o my3D e p = 0,04 para o HMD. Nos
dois equipamentos as Estimativas Verbais dadas pelas mulheres foi inferior às dadas pe-
los homens, como visto na Figura 4.6. Esse resultado vai de encontro a alguns resultados
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Figura 4.3: Médias obtidas em cada uma das condições experimentais, com seus devidos desvios
padrões.

Figura 4.4: Diferenças encontradas entre as quatro condições experimentais e o resultado esperado.

encontrados em trabalhos relacionados, como [Interrante et al. 2006], apesar de não ser o
objeto de pesquisa dos trabalhos. Ainda assim, acredita-se que o fato dessa diferença ter
aparecido de maneira significativa no método de Estimativa Verbal mas não no de Cami-
nhada Cega pode se demonstrar um resultado interessante para a melhor compreensão das
diferenças no funcionamento do sistema de localização espacial entre homens e mulheres.
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Figura 4.5: Comparação entre os resultados obtidos para homens e mulheres em cada uma das
condições experimentais.

Figura 4.6: Diferenças encontradas para as estimativas feitas por homens e mulheres nas quatro
condições experimentais.



Capítulo 5

Discussão e Conclusões

O Capítulo 4 apresentou os resultados obtidos durante os experimentos realizados a
fim de cumprir os objetivos do presente trabalho. Neste capítulo serão discutidos esses
resultados, baseado nos conhecimentos relacionados, nos conceitos previamente expostos
e também nos formulários pós-teste.

Acredita-se que a conclusão mais importante a ser observada a partir dos dados obti-
dos nos experimentos realizados é relacionado ao método de Caminhada Cega e ao my3D.
Diferentemente do que foi levantado como Hipótese 1 - H1 - na Seção 2.3.3, o desempe-
nho do my3D foi significativamente inferior se comparada à do HMD utilizado. Mesmo
considerando a diferença entre os aparelhos na hora da execução da caminhada, os parti-
cipantes que estavam livres terminaram por estimar e caminhar uma distância menor do
que os que utilizaram o HMD mesmo durante a caminhada. É notável também que houve
uma consistência, em média, entre as distâncias estimadas nos dois métodos. Graças a
isso acredita-se que os participantes ao utilizar o my3D perceberam de fato distâncias
menores que as percebidas utilizando o HMD.

Em [Jones et al. 2012] discute-se a influência do FoV na percepção de distância e
conclui-se que o HMD que possui um FoV menor resulta em estimativas de distância
inferiores se comparado ao maior. Acredita-se que a diferença entre FoVs apresentada
pelos dispositivos é de fato um fator agravante para a estimativa reduzida de distâncias,
confirmando o que foi dito no trabalho citado. Um dos participantes reportou no formulá-
rio pós-teste que ”o HMD era melhor na visualização do ambiente virtual, pois dava mais
visão lateral e com isso melhor perspectiva”.

Em outro trabalho, [Jones et al. 2011] indica também que a estimulação da visão
periférica afeta de maneira positiva a estimativa de distâncias em ambientes virtuais. Essa
estimulação, no trabalho citado, ocorria através de uma luz branca no fim da periferia
da visão. O my3D não possui vedação lateral, o que gerou reclamações por parte de
alguns participantes que o utilizaram. Acredita-se também que isso tenha influenciado de
maneira negativa a percepção do participante, já que a estimulação não foi feita de maneira
correta e sim com o que poderia ser considerado ruído do mundo real no ambiente virtual.
Assim, é pensado que o resultado obtido em [Jones et al. 2011] ocorreu devido ao fato de
que a estimulação da visão periférica ocorria sem quebrar a imersão do participante no
ambiente virtual. Fundamenta-se essa hipótese com trabalhos como [Leyrer et al. 2011],
que discutem como um senso de presença maior gera estimativas melhores de distância.
Como no caso do my3D houve um menor senso de presença por parte dos participantes,

29
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segundo dados obtidos no questionário pós-teste, acredita-se que isso também possa ter
influenciado de maneira negativa o resultado obtido com esse equipamento.

Ainda sobre os questionários pós-teste, além da declaração pela ampla maioria dos
participantes (acima de 70% dos envolvidos) de uma menor imersão no my3D, se compa-
rado ao HMD, houve também um consenso entre os participantes de um maior conforto
para a execução da Caminhada Cega com o my3D. Isso vai ao encontro do que era espe-
rado na hipótese H1, mas acredita-se que só esse maior conforto não foi capaz de superar
os outros problemas levantados. Apesar de ser mais fácil atingir o valor buscado ao cami-
nhar de maneira mais livre, a percepção de distâncias parece, pelo menor FoV, pela menor
imersão e pela incorreta estimulação da periferia da visão, ter sido bastante inferior no
my3D. De fato, nos questionários pós-teste, 18 participantes reportaram que o ambiente
era maior no HMD e apenas 11 disseram que ambos possuíam o mesmo tamanho, com
3 declarando um ambiente maior no my3D. Com isso, acredita-se que a percepção de
distância tenha sido distorcida pelas características do my3D e por essa razão não seria
possível de fato comparar o desempenho do my3D com o HMD em relação ao método.
Assim, a primeira hipótese desse trabalho, H1, discutida na Sessão 2.3.3, não pode ser
confirmada, pois as características inferiores do my3D fez com que o foco direto no mé-
todo de obtenção das distâncias estimadas não fosse possível, apesar da esperada maior
comodidade para o método reportada pelos participantes.

Já em relação à segunda hipótese - H2 - discutida na Seção 2.3.3, os resultados foram
estatisticamente não significativos, como apresentado na Figura 4.2 do Capítulo 4. As mé-
dias foram próximas em ambos os equipamentos, mas ainda assim com uma compressão
maior apresentada no my3D. Pelas razões explicadas anteriormente, envolvendo o FoV, a
periferia da visão e a menor imersão, acredita-se que o my3D tenha de fato tido um de-
sempenho inferior, porém, pela fragilidade do método da Estimativa Verbal, isso não foi
exibido na prática de maneira tão evidente. Também, como indicado na Figura 4.6, houve
uma diferença significativa encontrada entre homens e mulheres na utilização do método
de Estimativa Verbal. Foi possível observar durante todo o experimento e depois confir-
mar através dos resultados que as mulheres possuíam uma maior dificuldade em verbalizar
as distâncias que eram estimadas do ambiente virtual. Isso aconteceu de maneira quase
que homogênea entre todas as participantes e ficou refletido no resultado apresentado.
Essa conclusão é uma contribuição interessante que pode ser dada pelo presente trabalho,
visando incentivar outras pesquisas relacionadas para entender essa diferenciação que foi
encontrada e apenas em um dos métodos utilizados.

Uma vez feita a discussão sobre os resultados encontrados, é possível falar sobre as
hipóteses:

• H1: “A compressão encontrada na aquisição de distâncias percebidas por meio
da Caminhada Cega pode ser resultado de aspectos físicos, relacionados ao equi-
pamento utilizado, que impeçam uma caminhada natural durante o processo de
medição.”

Não foi possível avaliar diretamente o método de aquisição pela comparação dos
dois dispositivos, uma vez que foi descoberto durante a pesquisa e através dos re-
sultados que o my3D possui características inferiores se comparado ao HMD para
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o que se considera relevante para a estimativa correta de distâncias e isso pode ter
interferido de maneira negativa nas medições feitas.

• H2: “Diferenças de FoV obtidas utilizando equipamentos diferentes não influen-
ciam negativamente na aquisição de distâncias percebidas através do método da
Estimativa Verbal.”

Esta hipótese está confirmada pois a diferença entre os dispositivos nesse método
foi pequena e considerada estatisticamente não significativa pelo teste apresentado
no Capítulo 4. Porém, acredita-se que os motivos para isso ter acontecido são de-
vido a razões diferentes das discutidas na premissa de que os dispositivos apresen-
tariam valores semelhantes apesar de possuírem características técnicas diferentes,
como o FoV. Por razões discutidas anteriormente, levanta-se a hipótese de que os
valores foram semelhantes nesse método por imprecisão do próprio e também por
uma maior dificuldade apresentada por mulheres em utilizá-lo e não por uma não
influência do FoV no resultado obtido.

De uma maneira geral, considerando todas os resultados que foram obtidos durante os
experimentos realizados para o presente trabalho, é possível concluir que, acompanhando
o que havia sido descrito em outros trabalhos, há uma grande influência dos aspectos
técnicos dos dispositivos utilizados na percepção da compressão de distância e também
na estimativa dessa percepção. Os resultados encontrados com o my3D, dispositivo que
nunca antes havia sido testado nesse tipo de trabalho, foram capazes de trazer novas pistas
e apoiar alguns resultados antigos, como [Jones et al. 2012], ajudando a entender melhor
a compressão de distância percebida em ambientes virtuais.

Conclui-se que o trabalho foi capaz de obter dados válidos através de experimentos
realizados seguindo metodologias que corroboram os trabalhos já desenvolvidos previa-
mente. Dentre esses dados, foi possível oferecer novas evidências para confirmar a hipó-
tese que de fato o FoV influencia na capacidade de julgamento de distâncias em ambien-
tes virtuais. Além disso, novos aspectos que podem influenciar foram levantados, como
a menor imersão ou mesmo a estimulação incorreta da periferia do campo visual. Esses
resultados abrem caminhos para novas pesquisas na área, continuando a busca pela dimi-
nuição da compressão percebida. Outro resultado importante encontrado foi a diferença
entre homens e mulheres no método da Estimativa Verbal, como discutido. A indicação
de que essa diferenciação existe em algum nível, pelo menos entre os sujeitos pesquisa-
dos, pode servir também como base para a investigação das diferenças entre os sistemas
de percepção de sujeitos do gênero masculino e feminino.

É possível também concluir pelos resultados obtidos e pelas opiniões coletadas nos
formulários pós-teste que, apesar da compressão percebida, é possível desenvolver apli-
cações que atingem um nível satisfatório de qualidade para dispositivos como o HMD.
Quanto ao my3D, como um exemplo de Binocular Hand-held Display, a conclusão que
se tira é que ainda trata-se de um dispositivo muito rudimentar, que pode vir a ser mais
útil em outras versões. Ainda assim mostrou-se um grande interesse por parte dos partici-
pantes nele, por se tratar de um dispositivo barato. Acredita-se que com os novos disposi-
tivos que estão surgindo para Realidade Virtual, alguns com características diferentes do
my3D, mas com a mesma ideia por trás, surge uma nova gama de possibilidades para se
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trabalhar o problema estudado utilizando a comparação entre dispositivos como parâme-
tro. Seria possível utilizar o my3D, por exemplo, em comparação ao Google Cardboard,
a fim de buscar pistas mais sólidas sobre o método de Caminhada Cega, como não foi
possível fazer nesse estudo. Comparar dispositivos com características técnicas mais se-
melhantes mas que diferem em detalhes importantes (o Cardboard possui vedação lateral,
diferentemente do my3D) pode trazer novas perspectivas sobre a eficiência dos métodos
em questão e talvez encontrar pistas definitivas para permitir o uso do Cardboard como já
se consegue com o HMD.
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Anexo A

Termo de Consentimento Livre

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Departamento de Informática e Matemática Aplicada

Imaging, Graphics, and Intelligent Agents Research Laboratory

Termo de Consentimento

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte e o Departamento de Informática e
Matemática Aplicada (DIMAp) apoia a prática de proteção dos direitos dos participantes
em experimentos realizados no âmbito deste departamento e/ou universidade. As infor-
mações neste formulário de consentimento são fornecidas de maneira que você possa
decidir se deseja participar em nosso estudo. É importante que você entenda que sua par-
ticipação se dará de forma voluntária. Isto significa que mesmo depois de você concordar
em participar em nosso estudo, você terá total liberdade para abandonar o experimento
em qualquer momento, sem penalidade ou justificativa. Este experimento visa investigar
alguns aspectos relacionados à ambientes de realidade virtual, os quais só poderão ser
revelados após a conclusão dos experimentos. Para este estudo, você receberá instruções
de como participar, sendo solicitado a realizar as seguintes atividades:

• Preenchimento de formulário de bem-estar e de experiência prévia em Realidade
Virtual e uso de Jogos Eletrônicos;

• Participação em familiarização com os métodos de avaliação envolvidos no estudo;

• Realização do experimento propriamente dito, envolvendo os métodos da familia-
rização feita anteriormente e equipamentos de Realidade Virtual imersiva;

• Preenchimento de um formulário pós teste para avaliar alguns aspectos do experi-
mento bem como seu bem estar geral.

Ressalta-se que este experimento não apresenta risco algum para sua saúde, embora sabe-
se que algumas pessoas podem sentir enjoo ou tontura ao lidar com sistemas de Realidade
Virtual. Este tipo de enjoo é similar ao que acontece com algumas pessoas ao viajar de
carro ou de ônibus. Todo o processo experimental poderá ser registrado em vídeo. Trata-
remos os dados coletados em total anonimato, ou seja, seu nome não será associado com
os dados coletados. Se você tiver algum questionamento que não foi esclarecido neste
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documento, sinta-se a vontade para apresentar sua dúvida aos instrutores. Desde já agra-
decemos por seu tempo e sua colaboração.

___________________________________
Dr. Selan R. dos Santos (professor Adjunto)

selan@dimap.ufrn.br
Tel.: (84) 3215 3814, R. 239

Natal, __ de Agosto de 2014
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Li as explicações que me foram dadas e concordo em participar deste estudo experimen-
tal em Realidade Virtual. Dou minha permissão para coleta de dados dentro dos termos
descritos neste documento. Entendo que se surgir algum questionamento ou preocupação
com relação a este projeto, poderei contatar o investigador principal no local acima indi-
cado ou através do contato fornecido.

________________________________ __________/______/_________
Assinatura do participante Data
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Anexo B

Formulários

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Departamento de Informática e Matemática Aplicada

Imaging, Graphics, and Intelligent Agents Research Laboratory

Questionário 01: Informações Preliminares sobre o Participante

A. Você está sentindo algum desconforto físico, como por exemplo cansaço, dor de ca-
beça, sono, fome, tontura ou enjoo? Em caso afirmativo, qual(is) tipo(s) de desconforto?

B. Como você descreveria o seu estado emocional (Por exemplo, eufórico, triste, com
raiva, feliz, estressado, ansioso, nervoso, frustrado, neutro)?

C. Você costuma sentir enjôo ao andar de carro ou ônibus?

D. Você possui experiência com jogos eletrônicos, como por exemplo jogos do tipo RPG,
Tiro em 1ª pessoa, simulação? Se possuir experiência, indique, aproximadamente, há
quanto tempo (em anos) e qual(is) o(s) tipo(s) de jogo(s) que costuma ou costumava jo-
gar.

E. Com relação ao hábito de utilizar jogos eletrônicos, informe a frequência que você
costuma jogar [nunca, raramente, 1-2 vezes por mês, 1 vez por semana, 2-3 vezes por
semana, 4-5 vezes por semana, diariamente]

F. Já utilizou algum sistema interativo de Realidade Virtual anteriormente (por exemplo,
jogos eletrônicos 3D ) ? Se sua resposta for positiva indique se o sistema utilizado foi
do tipo “imersivo” (com equipamentos especiais como HMD, Cave, luvas) ou “de mesa”
(com monitor, teclado e mouse).

G. Você possui alguma doença que afete o seu equilíbrio, como labirintite? Em caso
afirmativo, qual(is) doença(s)?

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Departamento de Informática e Matemática Aplicada

Imaging, Graphics, and Intelligent Agents Research Laboratory

Questionário 02: Formulário de Avaliação Final sobre o Experimento

41



42 ANEXO B. FORMULÁRIOS

A. Durante a realização do experimento, você sentiu algum desconforto físico, como por
exemplo cansaço, dor de cabeça, sono, fome, tontura ou enjoo? Em caso afirmativo,
qual(is) tipo(s) de desconforto?

B. Durante a realização do experimento, como você descreveria o seu estado emocional
(Por exemplo, eufórico, triste, com raiva, feliz, estressado, ansioso, nervoso, frustrado,
neutro)?

C. Você acredita que o ambiente apresentado era maior no capacete, maior no binóculo
ou tinha o mesmo tamanho em ambos os dispositivos?

D. Como você descreve a sua experiência com o HMD (capacete)? Você se sentiu pre-
sente/imerso no ambiente?

E. Como você descreve a sua experiência com o my3D (binóculo)? Você se sentiu pre-
sente/imerso no ambiente?

F. Com relação ao ambiente virtual, ele se mostrou realista? Se sim, algum dos dispositi-
vos foi mais realista, em sua opinião, na exibição do ambiente?

G. Qual foi o método utilizado para inferir distâncias para estimativa verbal? E para a
caminhada cega?

H. Você deseja fazer algum comentário geral sobre a experiência, sobre os dispositivos ou
sobre o software utilizado?



Anexo C

Instruções

Instruções – Head-Mounted Display + Estimativa Verbal

• Você vai utilizar o capacete de Realidade Virtual (nVis ST 50)

• Você vai visualizar um ambiente em 3D em tamanho real. Quando estiver pronto
para iniciar, olhe para frente e indique que está pronto.

• No ambiente em questão, você verá uma bola de futebol em tamanho real.

• Obtenha uma boa imagem do ambiente. Considera-se uma boa imagem quando
você, ao fechar os olhos, consegue ainda visualizar o ambiente.

• Quando obtiver uma boa imagem, indique ao avaliador que está pronto.

• Nesse momento, o equipamento será desligado e então você deve dizer qual a dis-
tância entre você e a bola visualizada. A distância deve ser dita em metros e centí-
metros.

• Após indicar a distância, o equipamento será religado, você deve olhar mais uma
vez para frente e então a aplicação será reiniciada para mais uma rodada.
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Instruções – Head-Mounted Display + Caminhada Cega

• Você vai utilizar o capacete de Realidade Virtual (nVis ST 50)

• Você vai visualizar um ambiente em 3D em tamanho real. Quando estiver pronto
para iniciar, olhe para frente e indique que está pronto.

• No ambiente em questão, você verá uma bola de futebol em tamanho real.

• Obtenha uma boa imagem do ambiente. Considera-se uma boa imagem quando
você, ao fechar os olhos, consegue ainda visualizar o ambiente.

• Quando obtiver uma boa imagem, indique ao avaliador que está pronto.

• Nesse momento, o equipamento será desligado e então você deverá fechar os olhos
e caminhar até o local que a bola estaria posicionada. Caminhe com confiança.
Você será acompanhado por um avaliador durante a caminhada.

• Preste atenção a qualquer comando dado pelos avaliadores.

• Após chegar ao local que você acredita ser correto, pare, posicione os dois pés
juntos e indique aos avaliadores que chegou ao local desejado. Aguarde alguns
instantes e então você será acompanhado por um dos avaliadores de volta ao ponto
inicial.

• Uma vez de volta ao ponto inicial, olhe para frente e aguarde a aplicação ser reini-
ciada.
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Instruções – my3D + Estimativa Verbal

• Você vai utilizar o dispositivo de Realidade Virtual my3D.

• Você vai visualizar um ambiente em 3D em tamanho real. Quando estiver pronto
para iniciar, olhe para frente e indique que está pronto.

• No ambiente em questão, você verá uma bola de futebol em tamanho real.

• Obtenha uma boa imagem do ambiente. Considera-se uma boa imagem quando
você, ao fechar os olhos, consegue ainda visualizar o ambiente.

• Quando obtiver uma boa imagem, indique ao avaliador que está pronto.

• Nesse momento, o equipamento será desligado e então você deve dizer qual a dis-
tância entre você e a bola visualizada. A distância deve ser dita em metros e centí-
metros.

• Após indicar a distância, o equipamento será religado, você deve olhar mais uma
vez para frente e então a aplicação será reiniciada para mais uma rodada.
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Instruções – my3D + Caminhada Cega

• Você vai utilizar o dispositivo de Realidade Virtual my3D.

• Você vai visualizar um ambiente em 3D em tamanho real. Quando estiver pronto
para iniciar, olhe para frente e indique que está pronto.

• No ambiente em questão, você verá uma bola de futebol em tamanho real.

• Obtenha uma boa imagem do ambiente. Considera-se uma boa imagem quando
você, ao fechar os olhos, consegue ainda visualizar o ambiente.

• Quando obtiver uma boa imagem, indique ao avaliador que está pronto.

• Nesse momento, você deverá fechar os olhos, colocar a venda e caminhar até o
local que a bola estaria posicionada. Caminhe com confiança. Evite abrir os olhos
enquanto estiver com a venda. Você será acompanhado por um avaliador durante a
caminhada.

• Preste atenção a qualquer comando dado pelos avaliadores.

• Após chegar ao local que você acredita ser correto, pare, posicione os dois pés
juntos e indique aos avaliadores que chegou ao local desejado. Aguarde alguns
instantes e então você será acompanhado por um dos avaliadores de volta ao ponto
inicial.

• Uma vez de volta ao ponto inicial, remova a venda, olhe para frente com o disposi-
tivo e aguarde a aplicação ser reiniciada.
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