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L’objectiu del projecte europeu PHENICX
és crear noves experiències digitals que
permetin que diferents audiències
gaudeixin més dels concerts de música
clàssica convertint-los en artefactes digitals
caracteritzats principalment per:
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Multi-modalitat
Els concerts no són només una experiència
auditiva. Contemplen també
informació provinent de la partitura, el vídeo,
la web o sensors.
Multi-perspectiva
Estudiem els concerts des de diferents punts
de vista: aspectes físics (diferents ubicacions
de càmeres i micros, gestos dels intèrprets) i
tipus d’audiència (coneixement previ, gustos
musicals).
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Organitza:
Som Grup UB:

Amb el suport de:

Múltiples capes d’informació
Aquestes capes són diverses i comprenen
des de la informació relativa a la peça fins a
crítiques de la interpretació i altres recursos
relacionats que milloren la comprensió de
l’oient.

Becoming the Maestro
Becoming the Maestro és un joc on els usuaris es fan passar
per un director d'orquestra durant un concert de manera que
els permeti comprendre millor alguns conceptes musicals de
la música simfònica. L'usuari fa servir la posició del seu cos
per interactuar amb els reptes que es presenten fent servir
una Kinect (controlador per a videojocs que captura els
moviments de l’usuari) com a dispositiu d’entrada.
El joc està motivat per l'après en estudis d'usuari del projecte
PHENICX. Segons aquests estudis els usuaris mostren
predilecció per experiències que involucrin aprenentatge i
interacció amb activitat física.
Així, el disseny del joc està inspirat en les visualitzacions en
temps real per a concerts desenvolupades durant el projecte
PHENICX.

http://phenicx.upf.edu/SUPrometheus

Tasca 1: Donant entrada a les seccions
L'usuari ha d'indicar l'entrada
a diferents seccions de
l'orquestra quan sigui
necessari. Les seccions estan
representades per les siluetes
dels instruments. Si l'usuari
falla, la secció no sona.
Aquesta part del joc explota
tècniques de separació de
fonts desenvolupades durant
el projecte. Aquestes
tècniques permeten obtenir, a
partir d'una mescla estèreo de
tota l'orquestra, pistes
separades amb el so de cada
secció.

Separació de fonts

Mescla estèreo

Tasca 2: aconseguint el gest correcte
El jugador ha de realitzar gestos de direcció,
amb el timing correcte, seguint la música. El gest
és introduït com una mà virtual que segueix un
rastre a la pantalla. La trajectòria de la mà de
l'usuari també apareix representada, i l'objectiu
és fer que les dues trajectòries coincideixin.
En aquest cas, utilitzem el reconeixement
gestual basat en aprenentatge automàtic per
avaluar els gestos.

Estudi amb usuaris
El joc es va avaluar en relació a la seva
capacitat per crear una experiència
divertida i entretinguda i despertar interès
per la música clàssica.
20
membres del departament i els seus estudiants
Una participant en l'estudi juga amb el primer prototip del joc.

Prototip del joc amb el 1r
moviment de la 3a
Simfonia de Beethoven

9min

Qüestionari previ

Qüestionari post

Entrevista

30 minuts

Les avaluacions
Fun-of-use
La capacitat del joc per crear una
activitat divertida i entretinguda es va
avaluar amb qüestionaris d'acord al
framework UTAUT d'acceptació de
tecnologia. Els resultats, en una
escala entre 1 i 5, mostren que els
participants van valorar positivament
l'experiència amb el joc, en particular
la manera en què motiva a aconseguir
la puntuació més gran possible.

(puntuacions entre 1 i 5)

M'agradaria seguir jugant Becoming
the Maestro a casa
Crec que Becoming the Maestro es
torna avorrit al cap d’un temps
Becoming the Maestro em motiva a
aconseguir la puntuació més alta

Impacte en l'actitud cap a la música clàssica
El joc també sembla tenir un
impacte positiu en l'actitud dels
jugadors cap a la música clàssica.
Si bé no té un impacte directe en la
seva intenció d'acudir a un concert,
es pot esperar que el fet que
desperti curiositat per la música
clàssica es podria veure reflectit
d'aquesta manera en el llarg
termini.

(puntuacions entre 1 i 5)

Becoming the Maestro desperta la
a
meva curiositat per la peça (3 de
Beethoven)
Becoming the Maestro em fa sentir
més interès per la música clàssica
Becoming the Maestro em motiva a
anar pròximament a un concert de
música clàssica
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Descobreix altres resultats i aplicacions del
projecte en phenicx.com

