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Motivácia

• Digitálna fotografia má 20 rokov (v mobile 10)

• Viac ako 90% mobilov má integrovaný fotoaparát

• V roku 2009 mal Facebook prírastok až 3 miliardy
nových fotografií počas jedného mesiaca

• ...

• FOTÍME a ZDIAĽAME každú významnejšiu UDALOSŤ



Motivácia

To čo zachytáva fotografia je viac než len 
obraz, sú to zážitky.



Motivácia
Kto?  Kedy?

Čo?  Ako? Prečo?

Kde?



Ciele

1. Chceme vytvoriť abstrakt fotoalbumu

2. Aby používateľ vedel rozpoznať, čo sa udialo

3. Aby si autor pripomenul, čo sa udialo

4. Pomôcť objaviť nové alebo zabudnuté súvislosti

5. To všetko s minimálnou námahou



Prvotný experiment

• 7 respondentov  hovorilo čo prežili

1. Udalosti

2. Zoradenie udalostí v čase a ich súvislosti

3. Účastníci

4. Geografická lokalizácia

5. Doplňujúce informácie (počasie atď.)



Súčasný stav

• Facebook tagovanie, Flickr anotácie vo fotografiách
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Súčasný stav
• Udalosti

– Zážitok tvoria udalosti, ktoré sú usporiadané v stromovej štruktúre.
– Zhlukovanie sa realizuje na základe vektora veličín (čas, obsah, poloha atď.).
– Spájanie podobných udalostí medzi rôznymi fotoalbumami
– Anotovanie udalostí ako zhlukov urýchľuje samotné anotovanie.
– Vizualizácia zobrazuje emotívny priebeh zážitku, za účelom zlepšenia zdieľania zážitkov.
– Existuje prvok, ktorý pripomenie zážitky z minulosti

• Zoradenie udalostí a čas
– Vizualizovať intenzitu udalosti (jej význam pre autora).
– Vizualizovať chronologické zoradenie udalostí.
– Významne podporiť príbehovosť. Vytvoriť celkový náhľad aj na úrovni jednotlivých fotografií.
– Podporiť kolaboratívnu príbehovosť (príbehy sa pretínajú).

• Účastníci
– Poloautomatické tagovanie účastníkov pomocou pravdepodobnoti.
– Vizualizovať zoznamom fotografií tvári účastníkov, prípadne usporiadať podľa počtu výskytov.
– Do určitej miery podporiť poloautomatické tagovanie účastníkov na fotografiách.
– Aspoň z časti využiť existujúcu sociálnu interakciu (napr. profily na existujúcich sociálnych sieťach).
– Podporiť kolaboratívnosť pri ukladaní zážitku, pričom dať účastníkom rôzne práva prístupu.

• Geografická lokalizácia
– Zobrazenie na mape na úrovni zážitku a potom na úrovni jednotlivých fotografií.
– Podporiť zobrazenie príbehovosti na mape pomocou časového atribútu.
– Zobraziť metadáta fotografie a doplňujúce informácie na mape.
– Vytvoriť jednoduché riešenie ako mapa pokladov

• Iné doplňujúce informácie
– Prvky na navodenie atmosféry a personalizovanie.
– Prvky poznávacieho charakteru, chýbajúce fotografie atď.



Naše riešenie



Naše riešenie



1. Základ



• Logaritmická normalizácia

• Zrušenie extrémov

2. Normalizácia



• Zníženie vizuálnej zložitosti

• Fast Fourier Transformation

3. Vyhladzovanie



4. Zhlukovanie

• Running treshold

• Vstup používateľa

• Vizuálna normalizácia



5. Vizuálne rozdelenie

• Problém rozdelenia

• Problém pomenovania



6. Rozloženie názvov



6. Rozloženie názvov



6. Rozloženie názvov

• Silový model

• Pomocné sily



Demo
prehliadanie fotoalbumov



Demo
vytvorenie fotoalbumu



Implementácia

• Použiteľnosť, správnosť, efektívnosť, prenosnosť, 
interoperabilita

• Evolučný model vývoja – prieskumné 
protoypovanie

• Verziovanie: Mercurial

• Vrstevný model architektúry

• Návrhové vzory: State, Singleton, Factory Method

• Jazyky: C#, JavaScript, HTML, Linq

• Existujúce riešenia: GeckoFX, Raphaël JS, 
ExifReader



Implementácia

C# core GeckoFX HTML canvas

Raphaël JS
library

LINQ

DataContext

Data
Reusable GUI



Overenie

Rohrer, C. 2009. User Experience Research Methods in 3D. Presented at BayCHI, SF chapter 
of ACM SIGCHI.



Overenie

• Test hraničných prípadov

– Problém riedkych a krátkych fotoalbumov

• Scenár použitia

– 9 respondentov otestovaných kvalitatívnym testom

– Osvedčilo sa prístupové a behaviorálne testovanie

• Vyplnenie dotazníkov

– Unifikovaný test, ktorý potvrdil naše predpoklady

– Testové otázky, ohodnoť 1-5, rozpisovacie



Výsledky

• Intuitívne riešenie

• Jednoduché a zároveň plné informácií

• Najzaujímavejšie ako celok

• Relevantnejšie pri pripomenutí svojich zážitkov

• Ochotní venovať viac času ako sme predpokladali

• Vytváranie je možno ešte zaujímavejšie



Rozšírenia

• Geografická poloha – nie len mapy

• Kolaboratívnosť

• Väčšia personálnosť

• Prepojenie fotoalbumov v čase

• Iný ako časový pohľad na fotoalbum

• Doplnenie fotoalbumov chýbajúcimi fotografiami

• Rozšírenia na iné média



Zhodnotenie

• Unikátne abstrakt pomáhajúci pripomenúť a 
rozpoznať udalosti.

• Jednoduché na používanie a vytvorenie.

• Používateľ  vidí nové súvislosti.

• Používateľ, intuícia, silný backend



Otázky oponenta



1. Navrhnutý spôsob overenia je skôr 
neformálnejší. Ako by ste vyhodnocovali 
vlastnosti a použiteľnosť navrhnutej metódy 
vizualizácie fotoalbumov objektívnejšie, resp. zo 
softvérovo-inžinierskeho hľadiska? Aké sú ďalšie 
možnosti overenie riešenia vzhľadom na ciele 
stanovené v kap. 3? 



1. Objektívnejšie  testovanie

• Stanoviť rovnaké podmienky

– Dataset

– Poznatky o datasete

• Stanoviť merateľné veličiny

– Unifikované otázky (čo sa mali dozvedieť a čo sa 
naozaj dozvedeli)

– Čas, za ktorý nájdu konkrétnu fotografiu

– Precision, Recall

• To isté opakovať aj pre iné riešenia

• Neotetuje to čo chceme otestovať



1. Rozšíriť testy

Ciele z kap. 3

1. Archivovať autorove emócie.

2. Sprostredkovať autorov prežitý zážitok.

3. Zjednodušiť pochopenie súvislostí vo 
fotoalbume.

4. Minimalizovať čas potrebný na vytvorenie 
vizualizácie fotoalbumu.



1. Rozšíriť testy

1. Overili sme

2. Jasne definovať N vecí, ktoré predpokladáme, že 
sa má dozvedieť a tie kontrolovať.

3. Rovnako ako 2.

4. Navrhnúť rôzne scenáre a merať čas potrebný 
na vytvorenie vizualizácie.



2. Zaraďte vašu prácu do širšieho kontextu, aké sú 
možnosti rozšírenia či prepojenia s inými 
riešeniami? Zamerali ste sa dosť úzko na 
vizualizáciu jedného vlastného albumu. Diskutujte 
možnosti použitia / rozšírenia navrhnutej 
vizualizácie, resp. interakcie s ňou pre prehliadanie 
viacerých fotoalbumov toho istého autora, rôznych 
autorov, z pohľadu zdieľania fotoalbumov, či 
zážitkov, resp. prehliadania fotografií viažucich sa k 
nejakému miestu alebo podujatiu. 



2. Prepojenie

• Plugin do existujúcich fotogalérií (Zenfolio ...)

• Využiť API existujúcich fotogalérií (Flickr, 
Zenfolio ...)

• Aplikácia na Facebook

• Využívať aj iné média, ktoré majú aspoň časový 
charakter



2. Prepojenie



2. Viaceré  fotoalbumy

• Zoznam

• Jeden v čase

• Všetky na jednej časovej osi (strom)

• Rovnaké pre autora a neautora

• Rozšíriť o komentáre ako podpora socializácie

• Automatické obohatenie o dáta z RSS feedov, 
wikipédie ...

• Hľadanie podobných udalostí



3. Samotný názov „emočný graf“ nie je celkom 
vhodne zvolený, lebo navrhnutá vizualizácia 
(graf) neznázorňuje bezprostredné emócie 
používateľa. Aké alternatívne názvy ste 
zvažovali, resp. by ste aktuálne použili? 



3. Emočný graf

• Emócia je základ nášho konania

• Začíname fotografovať lebo cítime emóciu

• Pri takomto fotografovaní je emócia väčšinou 
kladná

• Názov by mal predať

• „Zaujímavostný graf“, „Graf frekvencie fotenia“


