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Resumo
A presente pesquisa representa um desdobramento do estudo iniciado pelo
Comitê de Prospecção Tecnológica em Vídeocolaboração (CTVídeo) em
2014 com o intuito de estudar o futuro das aplicações em videocolaboração,
nas mais variadas áreas de pesquisa, desenvolvimento e inovação. O estudo
e relatório 
Visão de futuro para as pesquisas em videocolaboração no
Brasil produzido na ocasião a partir da visão de pesquisadores brasileiros a
respeito do futuro da videocolaboração identificou dois grandes temas
(sincronismo e indexação) e duas grandes áreas (telesaúde e ensino à
distancia). Alguns temas não cobertos como videocolaboração e tele
presença, videocolaboração e realidade virtual, produção e edição
colaborativa de vídeos, demandaram então um novo ciclo de levantamentos
especialmente no cenário internacional. Neste contexto o presente relatório
apresenta o mapeamento do estado da arte das pesquisas em andamento no
que diz respeito a produção e edição de filmes 4K, 6K e 8K e usos da
videocolaboração em seus processos. Devido ao grande número de
laboratórios ligados às universidades e à indústria de vídeos, esta pesquisa
apresentará os atuais projetos e pareceres de oito laboratórios que se
relacionam com a comunidade Cinegrid.

Introdução
O CineGrid (www.cinegrid.org) é uma organização internacional sem fins
lucrativos que conecta pessoas ao redor do mundo que estão
experimentando a mídia digital aos “extremos”. Com sede na Califórnia e
dirigido por Laurin Herr e Natalie von Osdol da Pacific Interface, é uma
comunidade interdisciplinar focada na pesquisa, desenvolvimento e
demonstração de ferramentas de colaboração em rede para permitir a
produção, uso, preservação e troca de mídia digital de superalta qualidade
através de redes fotônicas. Na edição de 2014, que aconteceu em San
Diego (EUA), foram abordados temas como os avanços na qualidade da
imagemmovimento digital, a próxima geração de displays, os desafios da
colaboração remota, dentre outros.
Na mais recente edição do Cinegrid (San Diego), que aconteceu no dias 08,
09, 10 e 11 de Dezembro de 2015 o foco foi dado ao que há de novo em
Ultra HD, arquivamento de mídia digital, áudio e vídeo imersivos, colaboração
em rede, SDN (SoftwareDefined Network), Cloud, dentre outros.
O presente artigo foi produzido a partir da perspectiva da comunidade
Cinegrid, especialmente dos laboratórios/instituições listados a seguir:
▪

Electronic Visualization Laboratory (EVL) da UIC (University of Illinois
at Chicago);

▪

California Institute for Telecommunications and Information Technology
(Calit2) da Universidade da California (San Diego e Irvine);

▪

Systems and Network Engineering (SNE) da Universidade de
Amsterdam (Holanda);

▪

Keio Media Design da Univesidade de Keio (Japão);

▪

Kaust (Arabia Saudita);

▪

MIT Media Lab (EUA);

▪

Fraunhofer (Alemanha);

▪

NASA’s Ames Research Center (EUA).

Apesar da relação via comunidade Cinegrid e parceria em projetos, esses
laboratórios e instituições são independentes entre si e atuam em áreas
diversas.
O EVL (EUA) e o Calit2 (EUA) membros fundadores do Cinegrid atuam em
descobertas científicas para a concepção e desenvolvimento de
visualizações de alta performance, realidade virtual e sistemas de
colaboração. O grupo de pesquisas Systems and Network Engineering
(SNE) da Universidade de Amsterdã (Holanda) centra a sua investigação em
redes ópticas local e de área ampla e nos modelos, sistemas e protocolos
associados. O Keio Media Design da Universidade de Keio (Japão) atua na
inovação de mídias existentes utilizando imagens em superalta resolução e
tecnologia de rede de alta velocidade. O Visual Computing Center da KAUST
(Arábia Saudita) desenvolve métodos para detectar, modelar, simular,
processar, entender e visualizar todas as formas de informação visual. O
MIT Media Lab (EUA) dedicase à criação de tecnologias disruptivas,
pioneiros em áreas como computação vestível, interfaces tangíveis e
computação afetiva. O instituto Digital Cinema Alliance da Fraunhofer
(Alemanhã) dedicase ao desenvolvimento de componentes chave para
completo fluxo de trabalho do cinema digital, para variados formatos e
plataformas de criação de conteúdo e distribuição. E por fim o Centro de
Pesquisas AMES da NASA dedicase em pesquisas de novas tecnologias, ,
especialmente para viabilizar as missões da NASA.
Segundo 
O Dilema Digital 2 publicado em 2012 pela Academia de Artes e
Ciências Cinematográficas, a revolução digital no cinema começou há cerca
de 25 anos com a introdução do som e dos efeitos visuais digitais, desde
então, as mudanças vêm atingindo a indústria cinematográfica em ondas,
sendo as áreas mais recentemente transformadas pela tecnologia digital – a
captação de imagens, a masterização e a exibição.
O cinema digital em geral é impulsionado por mercados como o de
Entretenimento (mídia, arte e cultura) e Ciência (medicina, educação e
pesquisas). A rápida conversão para o digital destes mercados impulsionam
o desenvolvimento/aprimoramento de redes de alta performance, acesso
compartilhado, computadores especializados, armazenamento massivo,
ferramentas de colaboração para equipes remotas distribuídas, segurança
robusta, sistemas atualizados para permitir maior qualidade visual,
velocidade e aplicações distribuídas, por exemplo.

Metodologia
A presente pesquisa teve início em junho de 2015 quando ao longo de três
meses (Julho, Agosto e Setembro de 2015) foram obtidas informações sobre
características e projetos dos oito laboratórios selecionados, e especialmente
as ações e o posicionamento em relação a produção e a edição de filmes 4k,
6K e 8k e o uso da videocolaboração em seus processos.
O levantamento das informações foi realizado através dos sites institucionais
dos laboratórios/instituições, das publicações em veículos como ACM
(
http://dl.acm.org/
) e IEEE (
http://ieeexplore.ieee.org/
) e de questionários
distribuídos por email direcionados a pessoas chave (
stakeholders
) de cada
laboratório.
Os questionários foram elaborados a partir de questões dirigidas:
(1)

aos aspectos gerais de produções em 4K, 6K e 8K;

(2) aos usos da videocolaboração em seus processos de produção,
edição e disponibilização;
(3) às perspectivas e visão de futuro dos laboratórios em relação aos
usos além do entretenimento, bem como ligadas aos limites da busca por
resolução.

O projeto foi dividido em quatro fases: Concepção, Preparação,
Desenvolvimento e Finalização. A primeira fase, nomeada 
Concepção
contemplou as primeiras atividades de alinhamento do projeto com o kickoff,
definição do escopo e elaboração do plano de trabalho. Na segunda fase –
Preparação – foi realizado estudo preliminar das instituições. A fase de
Preparação contemplou também a elaboração da abordagem junto aos
laboratórios. A terceira fase  
Desenvolvimento – de maior duração dentre
as demais, foi composta predominantemente pelo ciclo de pesquisas das
publicações em veículos como ACM e IEEE e contato com os 
stakeholders
.E
por fim, a quarta fase do projeto – 
Finalização  dedicada à elaboração do
relatório, produto final desta pesquisa.

Os laboratórios

Electronic Visualization Laboratory (EVL)
University Illinois at Chicago (UIC)
https://www.evl.uic.edu/index.php

O EVL da UIC é um laboratório de pesquisa interdisciplinar cuja missão é
permitir descobertas científicas e de engenharia para concepção e
desenvolvimento de visualizações de alta performance, realidade virtual e
sistemas de colaboração utilizando infraestrutura avançada de rede.
Fundado em 1973 como um esforço conjunto do Colégio de Engenharia da
UIC e da Faculdade de Arte e Design representa a mais antiga colaboração
formal entre engenharia e arte nos EUA.
Podese dizer que o EVL sempre se posicionou 10 anos a frente de seu
tempo, nos anos 1970 foi pioneiro em gráficos interativos em tempo real e
tecnologia de videogames, nos anos 1980 começou a dedicarse a
visualização científica, nos anos 1990 em realidade virtual avançada e
infraestrutura de rede de alta performance e nos anos 2000 em como
acessar, compartilhar e exibir imagens de ultraalta resolução em ambientes
imersivos.

A tecnologia de visualização científica desenvolvida pelo EVL acabou por
inspirar a ficção chegando às telas dos cinemas. Segundo Maxine Brown,
diretora do EVL, a ciência influencia o cinema e viceversa. O ambiente de
realidade virtual “Holodeck”, por exemplo, apresentado pela primeira vez na

série de televisão Jornada nas Estrelas, lançada em 1987, motivou os
pesquisadores do EVL a desenvolver, em 1992, a Cave Automatic Virtual
Enviroment (
Cave
), um sistema de projeção de realidade virtual.

Os financiamentos das pesquisas do EVL são fornecidos por
instituições/órgãos como: National Science Foundation (NSF), Departamento
de Energia dos EUA, NASA, National Institutes of Health, Estado de Illinois,
Pacific Interface em nome da NTT Optical Network Systems Laboratory
(Japão), parceiros industriais e instituições de pesquisa em todo o mundo.
As criações mais conhecidas do EVL são: o ambiente de realidade virtual
TM
CAVE
, a ferramenta de visualização OptiPortal e a plataforma de
TM
colaboração SAGE
. Em linhas gerais são descritos a seguir:
TM 
O CAVE
(Cave Automatic Virtual Environment) lançado em 1992 
é uma

sala no formato de um cubo na qual são projetadas imagens tridimensionais
em três paredes e no chão, visualizadas por meio de óculos estereoscópicos.
Através dos movimentos, o usuário pode explorar a projeção. Em 2012 foi
TM
lançada a nova versão da “caverna virtual”, o CAVE2
composto por uma
parede curva com mais de 70 telas de cristal liquido e sensíveis ao toque.

OptiPortal consiste em um painel de monitores e equipamento de vídeo
conferência conectados a uma rede de alta capacidade, controlados por um
middleware específico que permite a execução de múltiplas aplicações.
O SAGE (Scalable Adaptrative Graphics Environment) desenvolvido em 2004
é uma plataforma que permite que os usuários tenham um ambiente em
comum para acessar, exibir e compartilhar variados conteúdos –
documentos, telas de laptop, imagens em alta resolução, animações,
vídeoteleconferência em alta definição. O SAGE2 lançado em 2014
representa uma reformulação completa do SAGE, utilizando tecnologias
baseadas em nuvem e navegador web.
Segundo o artigo SAGE2: A New Approach for Data Intensive Collaboration
Using Scalable Resolution Shared Displays (2014) atuais sistemas de
colaboração baseados na web como o Google Hangouts, WebEx e Skype
permitem principalmente que usuários individuais possam trabalhar com
colaboradores remotos através de videoconferência e espelhamento de
desktop. O SAGE, desenvolvido em 2004, foi projetado para permitir que
grupos possam trabalhar grandes volumes de dados/informações em
altíssima resolução compartilhados frente grandes telas. O SAGE2 aprimorou
a colaboração de dados intensivos colocalizados e remotos.

Quadro comparativo de sistemas colaborativos:

Fonte: EVL

Segundo o EVL, o SAGE2 é o primeiro ambiente de janelas (
windowing
environment
) compartilhadas para SRSDs (Scalable Resolution Shared
Displays) que roda em ambiente web.
Desde o lançamento do SAGE em 2004 o EVL trabalhou de maneira
aproximada de seus usuários através de direta observação do uso do SAGE
para endereçamento de necessidades e melhorias. Além disso, conduziu
uma pesquisa para obter o parecer de 40 locais onde o SAGE está em uso,
captando diretamente de seus usuários os benefícios e a necessidade de
funcionalidades adicionais. Dentre as solicitações, as mais requisitadas
foram (1) a integração de aplicações multiusuário; (2) aprimoramento da
colaboração a distancia em tempo real; (3) e a redução da barreira de
entrada.
A comunidade usuária SAGE atual é diversificada: 63% academia, 20%
indústria, 17% laboratórios de pesquisa governamentais. As utilizações do
SAGE incluem compartilhamento de palestras de telemedicina, apresentação
de simulações científicas de grande escala, e execução de múltiplas
aplicações de ultraalta resolução simultaneamente.
Da observação direta do uso do SAGE o EVL observou o uso especialmente
em quatro tipos de sessões de trabalho colaborativo:
(1) 
lightning collaboration
, regulares reuniões de grandes grupos onde os
membros apresentam breves atualizações a seus colaboradores
compartilhando rapidamente conteúdo tais como imagens, vídeos, arquivos
em formato pdf ou telas de laptops;

(2) 
parallel investigation workflow
, onde vários colaboradores de variadas
áreas do conhecimento investigam em conjunto um determinado problema
utilizando SRSDs;
(3) 
singledriver, multiplenavigators
, o 
driver executa uma aplicação
interativa de seu laptop para exploração do conjunto de dados e
compartilhamento de descobertas enquanto os 
navigators fazem perguntas e
o auxiliam a explorar o conjunto de dados;
(4) 
remote gigabits data streams
, os participantes compartilham conteúdo
multimídia entre ambientes SAGE.

Acima uma sessão de trabalho colaborativo do Projeto SIMPLE (financiado
pela NASA), que utiliza o SAGE para exibir tanto dados 2D quanto 3D no
ambiente de realidade virtual CAVE2. Nas sessões colaborativas os
participantes podem comparar e contrastar uma variedade de informações
biogeoquímicas capturadas por um veiculo submarino.
Para o EVL a colaboração tem sido uma dimensão essencial ao trabalho em
pesquisa, academia, indústria e na próxima década será ainda mais
essencial com equipes multidisciplinares enfrentando complexos problemas
de grande volumes de dados. Atualmente as pesquisas sobre o SAGE2 estão
em curso, o EVL pretende por exemplo explorar técnicas para melhorar a
colaboração remota onde as tecnologias são heterogêneas.

Para o laboratório a capacidade de transmitir qualquer mídia digital –
especialmente filmes 4k (e/ou superior), e filmes 3D – através de redes de
alto desempenho ainda é um esforço de pesquisa. Eventos especiais como
conferencias (Cinegrid por exemplo) são motivadores para seu
desenvolvimento. Com o amadurecimento de tecnologias como o SAGE e
OptlPortals gradualmente temse uma maior disseminação de informações
em ultraalta resolução em áreas como do ensino, da telemedicina, dos
museus e entretenimento por exemplo.
Segundo Maxine Brown, " o EVL não atua no campo do cinema digital, 
per
se
, mas contribui com pesquisas como por exemplo de 
streaming de imagens
quando há alguns anos desenvolveu protocolos de 
streaming (RBUDP1 ) hoje
utilizados na transmissão de grandes arquivos". Além disso Maxine cita o
desenvolvimento demos utilizando o SAGE para o compartilhamento de
arquivos em alta resolução que contribuem para o desenvolvimento de
pesquisas e exemplifica com a transmissão de filmes 3D 4K do Poznan
Supercomputing and Networking Center (PSNC) localizado na Polônia para a
UIC (EUA) em 2013, que utilizou o software UltraGrid para 
streaming de
vídeo e áudio e o SAGE para a exibição dos filmes, para a criação de janelas
adicionais contendo a documentação de apoio sobre os filmes e como portal
de videoteleconferência permitindo a interação dos colaboradores do PSNC
com o público norteamericano. Os filmes exibidos foram uma animação 3D
da História da Polônia2 ; uma recriação em 3D da obra A Batalha de
GrunWald de Jan Matejko3, ambos criados por Platige Image Studio e um
filme em 3D da moderna Poznan4 criado pelo PSNC.
Quanto às perspectivas e visão de futuro em relação aos limites da busca por
resolução, Maxine Brown acredita que "o aperfeiçoamento da tecnologia vai
ditar o tamanho da mídia digital, bem como o desejo das pessoas em estar
imersas em seus dados ou em suas histórias".

1

RBUDP é um protocolo de transporte de dados projetado especificamente para mover arquivos
muito grandes em redes de alta velocidade de área ampla (na ordem de gigabits por segundo).
Representa uma substituição ao FTP que tende a não performar adequadamente em redes de alta
velocidade
de
longa
distância.
(Disponível
em
https://www.evl.uic.edu/cavern/RBUDP/Reliable%20Blast%20UDP.html
, último acesso em
10/09/2015).
2
Animação 3D: A História da Polônia, disponível em
http://www.platige.com/en/page/75-Animated_History_Of_Poland
último acesso em 09/12/2015
3
Recriação em 3D da Obra A Batalha de GrunWald, disponível em
http://www.platige.com/en/page/79-Jan_Matejko_Battle_Of_Grunwald_3
último acesso em
09/12/2015
4
Filme 3D da moderna Polônia, disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=uZSkbGEgQ5I&feature=youtu.be
último acesso em
09/12/2015

California Institute for Telecommunications and Information Technology
(Calit2)
University of California, San Diego / Irvine
http://www.calit2.net/
http://www.calit2.uci.edu/

O Calit2, o instituto de telecomunicações e tecnologia da informação da
Universidade da Califórnia em San Diego (EUA) propõese a desenvolver
produtos baseados na tecnologia de informação e serviços inovadores em
benefício da sociedade. O laboratórios e equipamentos de uso compartilhado
permitem às equipes: projetar, fabricar, caracterizar, testar e implantar seus
trabalhos. A ênfase da pesquisa é multidisciplinar, oferecendo apoio do corpo
docente àqueles que estão fora de sua área de especialização.
A ascensão da Internet, das mídias digitais, redes sociais e mobilidade estão
fundamentalmente transformando a cultura. A expressão humana mediada
por tecnologias virtuais está aumentando as interações do mundo físico, a
criação de espaços de interação virtuais / físicas. A medida que a
transformação digital da cultura acelera e a criação mundial de conteúdos
digitais aumenta rapidamente, é essencial manter a inovação nas
universidades. Em muitos aspectos, são as artes, as humanidades e as
ciências sociais que estão levando o estudo dos emergentes espaços virtuais
/ físicos às novas formas de cultura em evolução.

Desde a sua criação, Calit2 tem destacado a importância da relação das
artes digitais com a ciência digital e engenharia. O instituto manterá seu
posicionamento nos próximos anos com a experimentação continuada em
cinema digital, televisão e Internet; tele presença imersiva; jogos de cultura;
história da arte digital; etnografia; arqueologia e outras áreas.

5

Em 2012, a Universidade da Califórnia e a Fundação Arthur C. Clarke
acordaram a criação do 
Arthur C. Clarke Center for Human Imagination
(ACCCHI) na UC San Dieg
o. O centro foi criado com o intuito de ajudar a
sociedade a se tornar mais eficaz no aproveitamento da imaginação,
reunindo o poder inventivo das ciências e da tecnologia, com a analise das
ciências humanas e a visão expressiva das artes.
Segundo Prof. Dr. Sheldon Brown, diretor do Arthur C. Clarke Center for
Human Imagination, no Calit2 as pessoas trabalham com 
displays de alta
fidelidade de diversas maneiras e escalas, como o desenvolvimento de novos
tipos de configurações de hardware de exibição que criam ambientes com
resoluções que se estendem além do 4k. O desenvolvimento destes 
displays
envolve a criação de softwares para tornálos operáveis e utilizáveis para
variados conteúdos, de gráficos em tempo real a 
streaming de mídia para
mídia armazenada. Cada uma dessas abordagens envolve o
desenvolvimento de novos métodos, e conteúdos são produzidos para
exposições incluindo obras de arte, cinema, visualização cientifica e
comunicações.

Atualmente o Arthur C. Clarke Center for Human Imagination está
desenvolvendo uma plataforma de comportamento emergente no qual
coleções de entidades evoluem ao longo do tempo conforme se relaciona
com seu meio ambiente e com outras entidades, com a orientação dada
pelos telespectadores,. A primeira demonstração desta abordagem é o
“Assembly”6 em que foi criada uma base algorítmica de processos evolutivos.

rthur C. Clarke foi um escritor e inventor britânico radicado no Sri Lanka, autor de obras de
A
divulgação cientifica e de ficção cientifica como o conto The Sentinel, que deu origem ao filme
2001: Uma Odisséia no Espaço
5

6

Assembly, disponível em 
http://imagination.ucsd.edu/assembly/
, último acesso em 09/12/2015.

A interface do usuário é composta por smartphones/tablets e o Brain Control
Interface. O Brain Control Interface (BCI) mede ondas gama, que são
analisados para produzir uma métrica de concentração / engajamento. A
medida que os usuários se tornam mais engajados com a experiência, mais
do ambiente é revelado a eles. Os usuários podem utilizar seus smartphones
ou tablets para capturar entidades do meio ambiente, cultivar e manipular
geneticamente a sua criatura e liberálo de volta para o ambiente
compartilhado. Vídeo de demonstração do Assembly está disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=0f6vvRIIKFc#action=share
(último acesso em 09/12/2015).

Assembly  user interface

Para Prof. Dr. Sheldon Brown "as especificações de resolução serão cada
vez mais flexíveis. A rápida evolução do NTSC / PAL / SECAM para HD , do
HD para 4k e para 8K mostra uma taxa crescente de progresso".

Systems and Network Engineering (SNE)
Institute for Informatics of the University of Amsterdam (UvA)
https://ivi.fnwi.uva.nl/sne/

O grupo de pesquisa Systems and Network Engineering (SNE) da
Universidade de Amsterdam centra a sua investigação em redes ópticas local
e de área ampla e nos modelos, sistemas e protocolos associados. O grupo
constrói ferramentas e aplicativos de prova de conceito que promovem a
utilização ótima de redes de alta performance. São aspectos essenciais das
pesquisas do SNE: segurança dos mecanismos necessários, infraestrutura,
middleware, aplicações e segurança de dados em ambientes de
processamento distribuído. O grupo de pesquisa do SNE trabalha em estreita
colaboração com os programas SNE Master e o Computer (Grid) Science
Master da Universidade de Amsterdam para disseminar o conhecimento
através da educação.
O SNE realiza pesquisas em sistemas de computadores de ponta de todas
as escalas, que variam de sistemas e redes em escala global para
dispositivos embarcados. Através destas múltiplas escalas foca nas
propriedades extrafuncionais de sistemas, tais como desempenho,
capacidade de programação, produtividade, segurança, confiabilidade,
sustentabilidade e, por último mas não menos importante, o impacto societal
dos sistemas relacionados com as tecnologias emergentes. A abordagem de
pesquisa do SNE é uma prática orientada para projeto que envolve
regularmente a concepção, implementação e manutenção de ferramentas,
protótipos e aplicações de prova de conceito para demonstrar e promover os
resultados de pesquisa.
Publicações atuais tratam de temas como a investigação do estado da arte
de soluções de rede com eficiência energética em ambientes baseados em
nuvem devido ao aumento da energia consumida pelos data centers de
hospedagem de serviços em nuvem (cloud services) (artigo Energy efficient
networking solutions in cloudbased environments: a systematic literature
review), Big Data (artigo Defining Architecture Components of the Big Data
Ecosystem), definição de modelos básicos e padrões de arquitetura para o

controle de acesso federado e ambientes internuvem e multinuvem
heterogêneas (artigo Federated Access Control in Heterogeneous Intercloud
Environment: Basic Models and Architecture Patterns).
O Prof. Dr. Cees de Laat, um dos fundadores do Cinegrid e líder do SNE
conduziu em 2012 o Cinegrid Amsterdã, em parte financiado pela European
Regional Development Fund of the European Commission, que resultou em
uma série de pesquisas, testes e desenvolvimento para o cinema digital com
o uso da arquitetura de supercomputadores distribuídos. A iniciativa permitiu
a produção e distribuição de filmes em 4K, desenvolvidos pela Waag Society,
SURFnet, SARA e UvA, em cooperação com um grande número de
organizações públicas e privadas.
Em vários lugares do mundo, principalmente nos Estados Unidos e Japão, a
evolução técnica na produção de filmes em 4K ocorreu predominantemente
no período de 20102013, mudando radicalmente a comunicação audiovisual.
Na Europa, no entanto, era praticamente inexistente, especialmente fora do
cinema o vídeo 4K era um território desconhecido mas com um enorme
potencial. O Cinegrid Amsterdã, favorecido pela grande concentração de
empresas criativas, cientificas e comerciais em Amsterdã posicionouse na
ocasião como principal força na Europa em relação as pesquisas em 4k.
Novos produtos e serviços e uma variedade de produções foram criados
como performances, documentários, produções de cinema interativo
internacionais e filme de animação completamente aberto.

MIT Media Lab
Massachusetts Institute of Technology (EUA)
https://www.media.mit.edu/


O MIT Media Lab é um laboratório de pesquisas interdisciplinares do
Massachusetts Institute of Technology (EUA) dedicado a projetos de
convergência da tecnologia, multimídia, ciências, artes e design. Vai além
das disciplinas e fronteiras conhecidas, incentivando a mistura não
convencional e a harmonização da investigação de áreas aparentemente
díspares. Cria tecnologias disruptivas, pioneiros em áreas como computação
vestível, interfaces tangíveis e computação afetiva.
Atualmente, membros do corpo docente, pessoal de pesquisa e estudantes
estão distribuídos em 23 grupos de pesquisa e em mais de 350 projetos que
variam de abordagens digitais para tratamento de distúrbios neurológicos por
exemplo a tecnologias avançadas de imagem. O MIT Media Lab tem o
compromisso de olhar para além do óbvio para fazer as perguntas ainda não
feitas cujas respostas poderiam melhorar radicalmente a forma como as
pessoas vivem, aprendem, se expressam e trabalham.
Fundado em 1985 em sua primeira década esteve na vanguarda da
tecnologia que permitiu à "revolução digital" e maior expressão humana:
pesquisas inovadoras que foram desde a cognição e a aprendizagem,
música eletrônica, à holografia. Em sua segunda década, o laboratório de
computação incorporou os bits do mundo digital aos átomos do mundo físico,
conduzindo a pesquisa em computação vestível e comunicações sem fio. Em
sua terceira década, o Media Lab dedicase dentre outras áreas na
nanotecnologia, visualização de dados e interfaces de computador.
A fonte primária de financiamento dos projetos do MIT Media Lab vem do
patrocínio corporativo, é quase que 100% industrialmente financiado. Os
patrocinadores financiam temas gerais do laboratório e não projetos ou
grupos específicos.

O Media Lab engaja vigorosamente inúmeras colaborações dentro MIT sob a
forma de articulação acadêmica, compromissos, esforços de ensino e
programas de investigação. Alguns desses esforços conjuntos de pesquisa
incluem, por exemplo:
(1) Os centros de neurobiologia e biomecatrônica para alcançar avanços no
tratamento ou mesmo erradicação de graves deficiências físicas e mentais
como demência e mal de Parkinson, (2) o laboratório de máquinas sociais
(Laboratory for Social Machines) dedicado ao desenvolvimento de novas
tecnologias para dar sentido a padrões semânticos e sociais em todos os
meios de comunicação em massa, mídia social, fluxos de dados e conteúdo
digital, (3) o Advanced Weillbeing financiado pela Fundação Robert Wood
Johnson para promoção do bem estar e saúde, (4) o City Science que
aproveita os avanços da analise de dados, tecnologias de sensores e
experiências urbanas para fornecer novos 
insights sobre a criação de uma
abordagem orientada a dados em projetos e planejamento urbano.
Alguns importantes resultados de pesquisas foram:
(1) um novo sistema de imagens em 3D que revela a atividade neural de
cérebros de animais vivo;
(2) o Cityscope7, um sistema de design urbano que combina projetores de
vídeo de alta definição, modelagem avançada, tecnologia de simulação,
mapeamento de projeção 3D e modelos físicos para criar um ambiente
realtime para compreender e projetar relações entre as pessoas e lugares
em cidades;

CityScope, disponível em 
http://cp.media.mit.edu/city-simulation/
(último acesso em
10/09/2015)
7

MIT Cityscope: Testes com Cityscope para explorar a viabilidade de colocar novos edifícios na
Kendall Square (Cambridge, Massachusetts). Fotografia: Ariel Noyman Fonte: MIT

(3) impressão avançada em 3D;
(4) projetor 3D sem a necessidade do uso de óculos;
(5) dispositivo digital (FingerReader8 ) usado no dedo para ajudar deficientes
visuais na leitura de texto impresso.

FingerReader, disponível em 
http://fluid.media.mit.edu/projects/fingerreader
(último acesso em
09/12/2015).
8

FingerReader

Fonte: MIT

(6) o projeto Holographic Video9 está desenvolvendo tecnologia que permitirá
que o processador gráfico do PC possa gerar imagens holográficas em
tempo real sobre uma tela de baixo custo. Até agora, foram demonstrados
dois protótipos: o Mark I e Mark II. O visor MarkI é capaz de renderizar
imagens 25x25x25mm fullcolor com uma zona de visão de 15 graus a taxas
em torno de 20 quadros por segundo. O visor MarkII fornece imagens
150x75x150mm com uma zona de visão 36 graus a taxas de cerca de 2,5
quadros por segundo.

Fonte: MIT

Holograph Video, disponível em 
http://www.media.mit.edu/spi/holoVideoAll.htm
(último acesso
em 07/12/2015.
9

A investigação em curso examina métodos para reduzir o tempo de
computação, maneiras de gerar imagens mais realistas, esquemas de
compressão e de codificação de holograma, um novo hardware especializado
para modulação óptica e computação, e novas arquiteturas de exibição.
(7) a Holosuite10 é uma aplicação que simula a renderização holográfica em
avançados 
displays 3D, conectando usuários remotos onde possam
colaborar, visualizar e compartilhar informações em 3D através da internet
em 
full motion parallax
e renderização estereoscópica.

10

Holosuite, disponível em 
https://vimeo.com/136748726
(último acesso em 09/12/2015).

Keio Media Design (KMD)
Keio University
http://www.kmd.keio.ac.jp/

A missão da Graduate School of Media Design da Universidade de Keio
(KMD) é formar pesquisadores capazes de ir além das disciplinas
específicas, que sejam inovadores e ativos no cenário global de líderes da
sociedade criativa do século 21.
O trabalho em projetos representa uma das mais importantes experiências
para os alunos em sua vida no KMD. Os projetos combinam design,
tecnologia, gestão e política e os desafios e problemas desta abordagem.
O projeto 
Power of Motion Pictures por exemplo busca inovar mídias
existentes utilizando imagens em super alta resolução e tecnologia de rede
de alta velocidade. A missão do projeto é a criação de conteúdo de vídeo que
impacte as pessoas ao redor do mundo, a construção de um ambiente de
telecolaboração usando vídeo e rede de mais avançada tecnologia, e a
criação de uma plataforma com nova experiência em visualização e
compartilhamento de mídias visuais. A frente 4K NARRATIVE concentrase
na narração de historias e criação de conteúdo em 4K. O 4k
TELECOLLABORATION trabalha no futuro do ambiente de colaboração
remota usando imagens de super alta resolução e tecnologia de rede de alta
velocidade. A DIGITAL DISTRIBUTION visa a criação de nova plataforma e
distribuição de filmes à sociedade de forma mais eficaz. E a frente MOTION
SPACE estuda tecnologias de projection mapping (realidade aumentada
espacial).

São patrocinadores e parceiros: NTT Network Innovation Laboratories,
Cinegrid Tokyo International Film Festival, ASTRO VISION, Universidade da
California (San Diego), Tohoku University, JTB Corp.
Naohisa Ohta, professor da Graduate School of Media Design da
Universidade de Keio (KMD) e diretor do Power of Motion Pictures
relatounos que atualmente estão envolvidos
no projeto CREATO
colaborando com o Prof. Kaz Sugiura. Um dos temas relacionados é
Cinematic VR (com interatividade).
Há alguns anos, realizaram produções de conteúdo remotas entre estudantes
de duas universidades (Keio e UC San Diego) pela rede. Os alunos fizeram
um documentário sobre a rede usando videoconferência e ambiente de
compartilhamento de conteúdo. Atualmente colaboram com laboratórios de
pesquisa com a NTT na plataforma de colaboração remota através de rede
de alta velocidade baseada em SAGE2 e 4K x N monitores.
Quanto às perspectivas e visão de futuro em relação aos limites da busca por
resolução, Prof, Naohisa Ohta acredita que "para cinema convencional ou
TV, 8K pode ser uma boa resolução". No entanto, existem algumas outras
aplicações que exigem mais de 8K. "Não há necessidade de limitar número
de pixels, devemos ser capazes de cuidar do número ilimitado de pixels".

Fraunhofer
https://www.fraunhofer.de/en.html

A Fraunhofer é uma organização de pesquisa fundada na Alemanha em 1949
que dedica seus esforços de pesquisa às necessidades das pessoas: saúde,
segurança, comunicação, energia e meio ambiente. O nome da organização
foi dado em homenagem a Joseph von Fraunhofer, cientista, engenheiro e
empresário, dedicado a sociedade.
Possui 67 (sessenta e sete) institutos distribuídos pela Alemanha, cada um
focado em diferentes campos da ciência aplicada, como o Instituto de
Tecnologia de Mídia Digital (
IDMT
) com pesquisas no campo da mídia
audiovisual, o Instituto de Tecnologia da Informação Aplicada (
FIT
) dedicado
a pesquisas como aplicações de realidade aumentada, informação móvel e
engenharia de software; o Instituto de Computação Gráfica (
IGD
), o Instituto
de Computação de Imagens Médicas (
MEVIS
). Emprega cerca de 23.000
pessoas, a maioria cientistas e engenheiros, com um orçamento anual de 1,7
bilhão de euros. Alguns financiamentos básicos são fornecidos pelo Estado
mas mais de 70% é obtido através de contrato de trabalho, seja para projetos
patrocinados pelo governo ou pela indústria. Possui também sete centros nos
EUA, três na Ásia e um na América do Sul (Chile).
O
Digital Cinema Alliance foi criado em 2004 em decorrência dos avanços
da tecnologia digital. Constituído da cooperação de quatro outros institutos
Fraunhofer (IIS, HHI, IDMT e FOKUS)11 
especialistas em tecnologias de
áudio e vídeo, dedicamse ao desenvolvimento de componentes chave para
completo fluxo de trabalho do cinema digital, para multiformatos e
multiplataformas de criação de conteúdo e distribuição. Os institutos
11

Fraunhofer IIS (Institute for Integrated Circuits IIS) câmeras de autocalibração, utilização de
novos métodos de gravação com base na luz HDR de campo e tecnologias; fusão de sensores;
formatos de distribuição de pósprodução. 
Fraunhofer HHI (Heinrich Hertz Institute) projeto de
sistemas e equipamentos para produção de conteúdo 3D e panorâmica; algoritmos para
processamento e limpeza de dados para a reprodução. Fraunhofer IDMT (Institute for Digital
Media Technology) Áudio 3D com base em objeto de codificação de áudio, métodos e
ferramentas para audiovisual coerência, equipamentos portáteis de reprodução de áudio 3D.
Fraunhofer FOKUS (Institute for Open Communication Systems)
Projeção cúpula 3D e modalidades da adaptação de conteúdo para panorâmica ou telas de
projeção esférica.

fornecem pesquisa e desenvolvimento na área de produção (câmeras e
armazenamento),
sistemas
de
áudio,
compressão de
dados,
pósprocessamento, transmissão, projeção, distribuição e arquivamento
digital.
O atual projeto do Digital Cinema Alliance é o SpatialAV que tem como
objetivo desenvolver um sistema de gravação e produção modular,
multissensorial e inteligente 
para meios audiovisuais imersivos,
automatizando fluxos de trabalho, suportando alta qualidade e ajudando a
reduzir custos técnicos de produção.
Usando câmeras em rede, conjuntos de microfones e sensores adicionais, o
sistema deve ser capaz de ajustar automaticamente os parâmetros de
gravação, de fornecimento de dados de apoio adicionais para pósprodução e
assim ser suficientemente versátil para ser usado em uma ampla gama de
cenários de produção e de reprodução.
Os sistemas de gravação e produção serão adequados tanto para 2D
clássico quanto para reprodução 3D em telas planas e telas tridimensionais,
como usadas nas salas de cinema panorâmico e dome.

Sistema OmniCam360 miniaturizado

Kaust
http://www.kaust.edu.sa/

King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) é uma
universidade de pesquisa da Arábia Saudita que oferece programas de M.S.
e Ph.D. em ciência e tecnologia. A KAUST aspira ser um destino para
educação e pesquisa científica e tecnológica, inspirando descobertas para
enfrentar os desafios globais.
As divisões acadêmicas da KAUST investem no desenvolvimento de
capacidades científicas e de engenharia. Os centros de pesquisas
dedicamse a grandes projetos e revigoram a pósgraduação promovendo
abordagens criativas e de resolução de problemas em um ambiente
interdisciplinar.
São 10 Centros de Pesquisa, dentre os quais o 
Computational Bioscience
,
que engloba biologia computacional e bioinformática com aplicações nas
ciências da vida, o 
Extreme Computing Research Center que cria
algoritmos e desenvolve softwares com foco em simulações preditivas e
exploração de grandes volumes de dados, e o 
Visual Computing Center
que usa modelagem multiescala, técnicas de modelagem e simulação
multidimensionais para desenvolver métodos para detectar, modelar, simular,
processar, entender e visualizar todas as formas de informação visual.
Dentre os vários laboratórios da KAUST o 
Visualization Lab 
oferece aos
estudantes, professores, pesquisadores e colaboradores uma oportunidade
única para visualização, interação e recursos computacionais para a
exploração e apresentação de dados científicos. Ambientes de visualização
2D e 3D, imersivos, displays monoscópicos e estereoscópicos, dispositivos
de interação sem fio e aplicações de 
desktop totalmente integrados e
portáteis são alguns dos serviços ofertados pelo laboratório.
O Visualization Lab possui um ambiente de realidade virtual 3D totalmente
imersivo  CORNEA  uma versão avançada do ambiente imersivo CAVE
desenvolvido no início dos anos 1990 pelo Prof. Tom DeFanti e outros da
UIC. CORNEA é agora o ambiente CAVE mais brilhante e de alta resolução

do mundo e uma das duas único a instalações de seis lados do mundo a
empregar 24 projetores digitais 4k (quatro por parede) para criar uma
impressionante exibição estereoscópica de 200 milhões de pixel.

CORNEA

Ames Research Center da NASA

O Ames Research Center da NASA é um dos 10 centros de pesquisa da
NASA espalhados pelos EUA. Fundado em 1939 como um centro de
pesquisas aeronáuticas concentrase em pesquisas de novas tecnologias
para viabilizar as missões da NASA. Está localizado no coração do Silicon
Valley na Califórnia, como os demais centros possui seu próprio diretor, sua
administração, relações publicas e responsabilidade. Por mais de 75 anos, o
centro de pesquisa levou a NASA à realização de pesquisas de classe
mundial e desenvolvimento no domínio da aeronáutica, tecnologia e ciência
alinhados com as capacidades centrais do centro.
Os objetivos do centro são:
Manter a experiência em tecnologia da informação, aeroespacial e de
investigação aeronáutica e engenharia.
Realizar pesquisas no espaço, Terra e ciências biológicas e lunar.
Desenvolver status de liderança para a NASA em missões espaciais
pequenas.
Expandir as parcerias públicas e privadas.
Contribuir tecnologias de confiança inovadoras e de alto desempenho.

Mapeamento
A presente pesquisa buscou por obter dados e informações (missão e
histórico), ações (projetos) e opiniões (
stakeholders 
entrevistados) de um
grupo pré estabelecido de laboratórios internacionais dedicados a pesquisas
inovadoras, diretamente ou não, endereçadas ao cinema digital e que
contribuem com a comunidade Cinegrid.
A imagem abaixo apresenta, de forma sumarizada, aspectos importantes
observados ao longo da pesquisa.

Os quadros destacados em azul trazem três aspectos constantes em suas
missões, os oito laboratórios destacam o caráter interdisciplinar de suas
pesquisas, a busca pela experimentação continuada para obtenção de
resultados satisfatórios, resultados estes em benefício da sociedade. Já os
quadros em verde representam áreas específicas de pesquisas por
laboratório, como a visualização unanime objeto de pesquisa dentre os oito
laboratórios e as pesquisas dedicadas às redes ópticas restritas aos

laboratórios SNE (Universidade de Amsterdã) e KMD (Universidade de
Keio). O aspecto essencial que se observou foi a presença da
videocolaboração como recurso essencial ao trabalho em pesquisa, tanto na
academia quanto na indústria, e que conforme colocado por Maxine Brown,
diretora do EVL, "na próxima década será ainda mais essencial com equipes
multidisciplinares enfrentando complexos problemas de grande volumes de
dados".
Na ocasião da mais recente edição do Cinegrid San Diego (2015) Laurin Herr
da Pacific Interface, forneceunos seu parecer em relação aos aspectos
gerais de produções em 4k (e superior), aos usos da videocolaboração e às
perspectivas de futuro quanto à resolução. Segundo Laurin Herr, para a
produção 4k o grande desafio ainda está no que diz respeito aos dados: 
data
storage, data transfer, data processing
, por conta da grande quantidade de
pixels envolvidos, "o que temos hoje é melhor em comparação ao que
tínhamos no ano anterior, no próximo ano será melhor, mas ainda é um
desafio". Hoje, o Cinegrid não foca em pesquisas em 4k, já algo comercial,
estão olhando além, para o 8k, para novos formatos e diferentes métodos de
armazenamento. Quanto à videocolaboração, na história do Cinegrid muitos
experimentos foram feitos com videocolaboração, também utilizada em
tarefas de pósprodução como 
video tasks review
, correção de cor, 
stereo
pos production
, 
film restoration
, dentre outras. Muitas dessas tarefas,
segundo Laurin, envolvem muitas pessoas e equipes em colaboração,
aspecto cada vez mais comum. Destaca o uso do SAGE em muitas
colaborações para a transferência de arquivos. Por fim, sobre perspectivas
do futuro quanto à resolução, Laurin não vê 8k como o limite, não acredita em
uma limitação por tecnologia mas questiona o limite do uso. Acredita no uso
em laboratórios científicos, laboratórios médicos, museus, espaços públicos,
estádios esportivos diferentemente para o entretenimento em nossas casas.
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Entrevistas

Brazilian Research 
Prospective Technological Studies in Video
Collaboration
Maxine Brown <maxine@uic.edu> Fri, Oct 16, 2015 at 2:23 PM To: Fernanda Maria Oliveira
Araujo <fernanda.araujo@gmail.com>
Cc: Jane de Almeida <janedealmeida@gmail.com>, Maxine Brown <maxine@uic.edu>
Fernanda,
EVL doesn’t work in the field of digital cinema, per se. We are interested in streaming pictures,
and many years ago developed streaming protocols (RBUDP) that others have used to move
large files. Also, we have done CineGrid demos where our SAGE collaboration software was
used to share multiple high
resolution files for film production, or for film preservation. For
example:
http://www.cinegrid.org/index.php/news/171
advanced
software
and
global
networks
stream
4k
3d
digi
tal
movies
from
poland
to
the
us
http://www.cinegrid.org/index.php/news/170
cesnet
demonstrates
remote
film
cleaning
at
cinegrid
20
12
workshop
We are now working on SAGE2, but it is only one year old, so we haven’t yet built network
streaming into the software. It is on our list of things to do, but most users want to use SAGE2
for local collaboration, not distance.
As for 8K resolution files, that is definitely a cinema
type question. EVL displays — for example,
EVL's CAVE2 hybrid reality environment has a resolution of 72 Megapixels. An 8K display has a
resolution of 33 Megapixels. We have built tiled displays of 100 Megapixels. I believe technology
improvements will dictate the size of digital media, as people want to be immersed in their data,
or immersed in their stories. We are tracking new technologies, such as OLED, as we want to
cover all the walls of our laboratories.
I hope this helps.
Maxine D. Brown
Director, Electronic Visualization Laboratory University of Illinois at Chicago maxine@uic.edu
[Quoted text hidden]



Naohisa OHTA(KMD) <naohisa@kmd.keio.ac.jp>
To: Fernanda Maria Oliveira Araujo <fernanda.araujo@gmail.com>
Cc: Jane de Almeida <janedealmeida@gmail.com>, <uhyo@kmd.keio.ac.jp>
Dear Fernanda,
Thank you for your e
mail concerning your exciting project.
1. What are the ongoing project researches on the topic of digital cinema and 4k resolution (or
more) in Keio University?
I am involved in the project (its name is CREATO) in our graduate school of Media Design and
collaborating with Prof. Kaz Sugiura.
One of the related topics is Cinematic VR (with interactivity). In that case, we do not stick in 4K
or 8K as a resolution. The conventional resolution defined for a display screen might be less
important for this type of new application.
2. Are you using any kind of video collaboration in the film process (production, edition,
delivery)? Could you tell us more about your video collaboration experiments in terms of
software, hardware and also in terms of usability? What are the contributions to the film
community?
A few years ago, we conducted remote content productions between students of two
universities (Keio and UC San Diego) over the network. The students made a documentary film
over the network using video conferencing and content sharing environment. We also used
SAGE at the time.
We are currently collaborating with NTT research labs on the remote collaboration platform over
the high
speed network based on SAGE2 and 4K x N displays.
And finally:
3. We would like to know the Keio University position about the digital cinema and the increase
in the amount of resolution. Do you believe that 8k will be the final resolution for domestic use?
And for research?
It depends on the application. For conventional cinema or TV, 8K may be a good target
resolution.
However, there are some other applications that require more than 8K. There is no need to limit
"number of pixels. “
We should be able to take care of unlimited number of pixels.
Best regards,
Naohisa Ohta, Professor (parttime) Graduate School of Media Design Keio University



Daniel Acevedo <daniel.acevedo@kaust.edu.sa> Wed, Oct 14, 2015 at 4:00 PM
To: Fernanda Maria Oliveira Araujo <fernanda.araujo@gmail.com> Hola Fernanda,
Unfortunately we have stopped doing any 4K work due to a complete lack of demand. We did
an analysis of the state of 4K and the interest at KAUST and we can't justify further investments
in it.
Sorry, we won't be a good site for your survey. Thanks!
D.

Daniel Acevedo
Feliz, PhD
Visualization Core Lab Director
Supercomputing Core Lab Director (Acting)
King Abdullah University of Science and Technology Building #1, Office #3419
Thuwal 23955
6900
Saudi Arabia
Tel. +966 544 700334
http://kvl.kaust.edu.sa http://www.linkedin.com/pub/daniel
acevedo
feliz/0/718/2aa



Site: 
http://fmoaraujo.wix.com/labcinelinha51

