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01.
®

XLimage

A plataforma de imagens na internet Centrica
é uma solução completa para preparar de forma
eficiente, distribuir e ver imagens interativas e de
,alta resolução na internet, intranet e outras
.redes.
XLimage® é uma solução escalável ,de
classe empresarial para criar aplicativos
baseados em imagem, para diversos
provedores de conteúdo.

Patrimônio Cultural
Comercial
Turismo
Mapeamento/SIG

As principais funcionalidades do servidor XLimage® incluem:
• Rápida performance, mesmo com conexões de
internet lentas
•Sistema de gestão de cores integrado
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Vantagens do formato IMGF
A abordagem de imagens na internet do XLimage®
oferece diversas vantagens importantes em relação à
maneira tradicional de fazer as coisas::
• • Não é mais necessário criar miniaturas separadas, variações
de tamanho ou versões imprimíveis de imagens. Clientes
(smartphone, tablet, desktop) usam simples solicitações em
HTTP para receber a visualização de uma imagem em alta
qualidade, em qualquer tamanho de saída. Isso reduz as tarefas
de manipulação de imagem.
• O cliente recebe apenas a porção da imagem relevante para os
parâmetros da solicitação, ao invés de baixar a imagem inteira.
Isso que dizer, um servidor de zoom de imagem faz um redução
do escalonamento da imagem, não um aumento.
O servidor faz com que “caiba” na janela do cliente. Isso melhora
enormemente a velocidade e eficiência do site e proporciona uma
melhor experiência do usuário. O tamanho máxio da imagem
entregue é a resolução de tela cheia, nunca maior do que isso.
De alguma forma, isso é o oposto do WYSIWYG (O que você vê,
é o que você recebe): nós podemos usar o acrônimo YAFIYGI
(Você pediu, você recebeu).
• O uso de uma única fonte de imagem reduz grandemente os
recursos necessários para o armazenamento, administração e
rastreamento.
• Fazer mdificações em uma única imagem ou em um site inteiro é
mais simples, mais eficiente e menos dispendioso.

Outras vantagens
Algumas limitações ou desvantagens de algumas plataformas ou sistemas de arquivo
podem ser superados através do uso de XLimage®. Por exemplo:
• O limite absoluto no númro de arquivos em um diretório, o que é importante se você
estiver usando um sistema de “pirâmide de sistema de arquivos” – tal como uma
imagem de 80 mil pixels em um recorte de 256 pixels de lado, o nível zero requer
aproximadamente 97 mil arquivos independentes – não é relevante para o XLimage®.
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03.

• O espaço extra que é criado quando um grande número de pequenos arquivos
tem dimensões comparáveis à unidade ou grupo de alocação mínima, e isso pode
levar o desperdício de 50% do espaço em disco ser reduzido em uma ordem de
grandeza usando o formato IMGF. Por exemplo, uma imagem com lado de 30.000
pixels, tirada de um arquivo JPEG de 200 megabytes ocupa aproximadamente 340
megabytes, enquanto para qualidade igual, quando convertida para o formato IMGF;
a mesma imagem “piramidalizada” de um sistema de arquivos deve ocupar uma
área efetiva de aproximadamente 520 megabytes.
Não há perda de performance na busca por um único recorte no sistema de
arquivos, uma operação que é realizada pelo XLimage com três operações em
disco (duas delas são virtualizadas pelo cache interno) contra 4:00 por 7:00 usado
pelo sistema de arquivo. O acesso ao Xlimage é em média, três vezes mais rápido.
IMGF de dimensões até mesmo maiores, podem ser produzidas através da
“costura” de imagens separadas tendo dimensões menores.
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04.

Componentes e visualizadores de clientes

Diversos visualizadores de clientes estão disponíveis para pesquisar imagens de alta
resolução (virtualmente de dimensões infinitas) na web, nas soluções desktops,
smartphones, tablets.
Todos esses visualizadores tem ou podem
ter funcionalidades, incluindo::

• zoom de uma área em particular ao
desenhar um quadrado ao redor daquela
área; ;

• Girar uma imagem ao movê-la livremente
com o mouse;

• Voltar à visão inicial com o clique de um
botão;

Componentes de clientes disponíveis
Interface em HTML puro
(obsoleto)

Componente Flash/Air

• aumento da ampliação de qualquer área da

Componente HTML5/JS

• Memorização dos recortes que eles recebem

Componente CoronaLabs

imagem;.

•

•

para mehorar a performance quando áreas
vistas
previamente
são
solicitadas
novamente.
parâmetros que podem ser usados para
especificar visualizações iniciais definem
áreas cruciais, começando o nivel de zoom e
outras opções;
APIs
permitindo
que
desenvolvedores
implementem controles de ação personalizada
para tarefas específicas, tais como resetar
para a visualização inicial e outras funções. .

Componente iOS Nativo

Alguns visualidores incluem funcionalidade de
régua, permitindo uma mensuração virtual da
imagem mostrada.
Todos esses componentes requerem
apenas recortes de imagem e não
uma imagem completa.
Os recorTtes são unidos em uma imagem
completa em um lado do cliente, ao invés
do servidor; isso entrega o zoom de forma
mais rápida e falando em geral, tuma
melhor experiência do usuário.
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• Administração de Cores
Como o navegador de internet não trata os perfis de cores dentro das imagens, a
otimização de cores deve ser realizada à nível de servidor.
Portanto, o cliente deve fornecer as informações necessárias para o servidor, de forma
que ele possa realizar precisamente esta otimização.
A solicitação HTTP feita pelo cliente ao servidor deve conter alguns parâmetros para
permitir que o XLimage® aplique o perfil de cor adequado à imagem.
No protocolo HTTP, um subconjunto de parâmetros são reservados para a administração
de cores.
Ao definir esses parâmetros no momento de solicitar uma imagem do servidor, é
possível requerer ao aplicativo um perfil de exibição específico para a imagem
solicitada. O perfil de exibição a ser aplicado será escolhido pelo cliente a partir de
uma lista de perfis disponíveis em uma biblioteca. O cliente também tem a opção de
criar um perfil customizado instantâneo baseado em poucos parâmetros de cor (tais
como temperatura da cor, ponto branco e gama).
No XLimage®, a administração de cor é baseada na interpretação do perfil de cor ICC.
Em particular, o perfil integrado na fonte da imagem e o perfil de exibição do cliente
são levados em consideração.
Em qualquer momento em que a imagem for convertida para o formato de arquivo
IMGF, o espaço de cor da imagem também é convertida para o espaço de cor,
independente do dispositivo YCbCr.
Se a fonte da imagem tiver um perfil de cor ICC integrado (o cenário padrão de
imagens de alta qualidade), o perfil é aplicado durante o processo de conversão
mencionado acima. Entretanto, se a imagem não tiver um perfil integrado, nenhum
perfl será considerado e a imagem será convertida diretamente para o espaço de cor
independente do dispositivo. Depois desse processo, as imagens estão prontas para
serem enviadas para o servidor e processadas pelo mecanismo de administração de
cores do servidor do XLimage®.
A qualquer momento em que o servidor receba uma solicitação de um cliente, a
solicitação integra as informações, descrevendo o perfil de cor de exibição do cliente,
portanto o servidor após acessar a imagem solicitada,, aplicará o perfil de cor de
exibição do cliente imediatamente. Isso significa que a imagem oferecida está
otimizada com fidelidade de cores na exibição do cliente.
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Outras Funcionalidades e Benefícios
Para qualquer servidor de imagens, existe um número de fatores que podem ser
ajustados para melhorar a performance:
•Quantidade de cache – Quanto maior a quantidade de cache disponível, maior a
performance.
•Percentual de acessos oferecidos pelo cache – A performance aumenta com o
percentual de acessos oferecidos pelo cache.
•Os tamanhos das fontes das imagens e tamanho da imagens solicitadas – Imagens
.
menores
são oferecidas mais rapidamente, imagens maiores, mais lentamente.
•O número de imagens processando comandos – maior processamento de imagens
reduz a performance.

Alta disponibilidade e manutenção
O servidor é projetado pata alta disponibilidade e manutenção reduzida.
Ele pode ser gerenciado da mesma maneira que um parque de servidores web e não
requer conhecimentos especiais.
Como esse servidor de imagem opera em um servidor padrão HTTP, problemas com o
equilíbrio do carregamento podem ser resolvidos da mesma maneira que servidores web
comuns.
A arquitetura do servidor XLimage suporta uma ampla variedade de plataformas de
servidores corporaitivos. Na maioria dos casos, esse servidor de imagem pode ser
facilmente integrado com a maioria dos ambientes de rede.
O servidor XLimage® pode ser acessado através de uma solicitação HTTP padrão.
O cliente pode acessar o servidor através de protocolo de solicitação GET para o caminho
específico da imagem, especificando ao mesmo tempo alguns parâmetros no formato de
solicitação clássico http .

Desde a versão 2.6, o servidor XLimage® suporta também imagens multiespectrais.

.

WHITE PAPER

© COPYRIGHT 2016 CENTRICA SRL - FLORENCE

07.
Ferramentas XLimage®
O sistema XLimage® inclui um conjunto de ferramentas que executam uma série de ações
de linhas de comando, que lidam com a conversão entre os formatos de gráficos suportados
e o formato piramidal (e vice-versa), assim como marcam e diagnosticam o formato IMGF.
.
CONVERSOR DE IMAGENS
GERADOR DE MARCA D’ÁGUA EM IMAGENS
O conversor de imagens (XLimport) é
XLmark é um programa de linha de
usado para converter arquivos fonte de
comando desenvolvido para rodar em lote,
imagens (JPG, PNG, TIFF) em arquivos
em imagens que devem ser marcadas pelo
IMGF para usar com XLimage®. O
marcador de imagens Xlmark, usando um
XLimport é projetado para ser rodado em
algoritmo que gera a leitura tanto de
lote e gerar automaticamente imagens no
arquivos em TIFF, quanto JPEG, para
servidor Xlimage®
detectar os formatos de imagem mais
comuns..
JUNÇÃO DE IMAGENS
A fotografia digital hoje em dia é capaz de
produzir imagens de alta resolução e
técnicas avançadas de junção conseguem
produzir fotos para resoluções virtualmente
infinitas.
O utilitário Lstitch é capaz de “costurar" ou
fundir diversas imagens de tamanhos
heterogêneos em um único arquivo IMGF
(ou mais arquivos IMGF, com o objetivo de
contornar quaisquer limitações em relação
à tamanho de arquivo ou simplificar
qualquer atualização das imagens).

EXTRATOR DE IMAGENS
XLdump é um utilitário para gerar imagens
em TIFF ou JPG, a partir de imagens
IMGF, projetado para ser rodado em lote.
Ele gera imagens JPEG ou TIFF a partir
de imagens IMGF em diferentes níveis de
sub-amostragem.
ATUALIZADOR IMAGENS
XLcopy converte imagens mais antigas
IMGF no formato mais atualizado. Isso é
feito, se possível e, a menos que seja
solicitação do usuário, sem fazer
recompressão de dados e portanto em
perda de qualidade em relação ao original.

XLimage® oferece seus serviços através do protocolo HTTP padrão e interopera com
componentes de nfraestrutura web, ,tais como servidores web/app, roteadores, firewalls, balanceadores de
carga através de mecanismos padrões.

O formato de arquivo piramidal IMGF

WHITE PAPER

© COPYRIGHT 2016 CENTRICA SRL - FLORENCE

08.
®
O servidor Xlimage usa um formato de arquivo definido pela extensão IMGF.
O formato de arquivo IMGF é um formato de arquivo piramidal, no qual as imagens
são armazenadas em um espaço de cor independente do dispositivo.
O espaço de cor usado é um espaço de cor abstrato chamado YCbCr (compatível
com o padrão CIR-601).
O uso do espaço de cor otimiza o tempo computacional de compressão de JPEG e
acelera o tempo de resposta.
O espaço de cor independente de
dispositivo YcbCr também é
usado pra aplicar um perfil de
saída de dispositivo para imagens
oferecidas pelo servidor
XLimage® e distribuídas pelo
XLdump imediatamente.

IMAGEM DIGITAL
DE ALTA RESOLUÇÃO
A Centrica oferece serviços de aquisição
digital para Museus e Instituições Culturais.
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A Centrica desenvolveu tecnologias específicas e fluxo de trabalho digitais para
digitalizar trabalhos de arte em resolução super alta (mais do que 500 ppi em relação
ao original).
O objetivo que a Centrica tem buscado é desenvolver fluxos de trabalho para obter
imagens de alta resolução e qualidade consistentes a um preço razoável.
Para obter estes resultados, um conjunto de tecnologias tanto de aquisição, quanto de
processamento posterior são usados.

Planejamento da aquisição
Dependendo do tamanho e tipologia do documento original (documento, fresco,
pintura….artefatos 3D) e resolução desejada, o equipamento apropriado e o comprimento
focal que é escolhido.
Também a distância do original é derivada.
Para acelerar este processo, a Centrica desenvolveu uma série de ferramentas de software
para planejar a o cenário de aquisição, prevendo o número de imagens necessárias e
permitindo todos os tipos de simulação.
O resultado final é um documento em excel usado pelos fotógrafos durante a fase de
aquisição.
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Aquisição
Um grupo de imagens de sub-porção das
originais são tiradas usando uma ou mais
câmeras e cabeças motorizadas, geralmente de
algumas dezenas, a muitas centenas.

Um conjunto de tabelas de cores é usado para
calibragem de cor subsequente.
Todas essas imagens possuem partes em
comum, sendo sobrepostas para uma pequena
porção.
A parte de aquisição do trabalho é, obviamente,
a mais desafiadora e cara, uma equipe de dois
ou três fotógrafos é necessária, um fotógrafo
mestre e um ou dois assistentes, dependendo
do tamanho do original.

Um conjunto na Galeria Uffizi usando três câmeras

Processamento posterior
Conversão e calibragem de cor
As imagens parciais precisam ser convertidas do formato RAW para TIFF para
processamento posterior.
As imagens das tabelas de cor são usadas para definir perfis de convenção apropriados para
calibragem de cor ideal.
A Calibragem de cor é muito importante no nosso fluxo de trabalho e passo-chave para obter
resultados consistentes.

Junção
Este procedimento recompõe a
imagem completa sem nenhum
distorção geométrica da
sobreposição parcial de
imagens.
ACentrica usa a plataforma
e/ou solução de software
proprietário para este passo do
fluxo de trabalho.
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XLknowledge

XL knowledge® (XLK) é uma plataforma de software
para a representação e processamento da base de
conhecimento em modelo de ontologia formal.

O que é ontologia?
O termo “ontologia”, em várias áreas da computação, é geralmente usado para
descrever e representar um domínio ou campo de aplicação em particular: ele
formalmente descreve entidades, suas propriedades e suas relações.
O conceito de ontologia, entretanto, não surge de forma alguma no campo de IT, mas
mais comumente no campo da filosofia teórica.
Nesse sentido, ele representa um conjunto muito grande e profundo de conceitos,
métodos e técnicas do que são normalmente usadas na ciência da computação.
O conceito formal de ontologia indica um modelo formal, descrevendo estruturas
gerais que fundamentam a nossa percepção de realidade, tal como o conceito de
entidade, propriedade, condição das coisas.
XLK foi concebida como um sistema de representação do conhecimento baseado em
um modelo formal de ontologia, em um sentido muito mais próximo daquele filosóficoteórico do que aquele comumente usado na ciência da computação.
O modelo XLK é essencialmente baseado na ideia de quebrar a representação do
conhecimento em três áreas principais:
•Um espaço ontológico que descreve as entidades que formam um campo do
conhecimento em particular, junto com suas propriedades e suas relações.;
•Um espaço epistêmico, que descreve uma série de fatos elementares sobre a
entidade;
•Um espaço linguístico, que descreve os termos e nomes que designam as entidades
que incluem o espaço ontológico..
O elemento básico do espaço epistêmico é o fato ou “estado das coisas”. Um estado
das coisas geralmente é feito a partir da descrição de um valor para uma propriedade
de um objeto ou a relação entre dois objetos.
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O espaço ontológico

012.

Os elementos principais que determinam o espaço ontológico são as entidades.
Uma entidade pode ser considerada como qualquer coisa com alguma forma de
existência, material ou imaterial. Quando uma entidade é uma ideia ou conceito
universal, ela é descrita como uma categoria.
Ao invés disso, quando uma entidade é um elemento individual, ela é descrita como um
objeto.
Categorias, por outro lado, são apresentadas em diferentes níveis de abstração, criando
dessa forma, uma descrição subjetiva de uma esfera da real o mais rica possível.
No nível mais baixo de abstração, as categorias se tornam a propriedade possuída
pelos objetos, e essas propriedades podem ser, por sua vez:
•Classes ou formas de ser dos objetos;
•atributos ou características possúídas pelos objetos, como pertencentes a uma
categoria em particular;
•Associações entre objetos, por exemplo, propriedades entre pares de objetos como
cada uma pertencente a uma classe em particular.

O espaço epistêmico
O espaço epistêmico é constituído pela maneira com a qual as entidades do espaço
ontológico são estruturadas para formar um escopo de representação e uso do
conhecimento.
O elemento básico do espaço epistêmico é o fato. Um fato é formado por uma
descrição de um valor para uma propriedade de objeto ou a relação entre dois objetos.

O espaço linguístico
O espaço linguístico é finalmente formado pelos termos ou nomes que designam a
extensão do espaço ontológico. Deste ponto de vista, é definida uma distinção clara entre
as entidades (classes e objetos), os elementos característicos do que realmente existem
e os nomes que são usados para designar estas entidades.
Esta distinção permite apresentar em um modelo de representação de conhecimento, uma
ambiguidade inerente da língua falada, através da gestão organizada de sinônimos,
homônimos, termos usados em línguas diferentes, assim como categorias linguísticas
diferentes, tais como termos comuns, termos científicos, termos arcáicos e assim por
diante.
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Os caminhos temáticos
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A tenologia XLknowledge® organiza o conhecimento e cria “caminhos temáticos” dentro
de uma coleção de imagens (ou outras mídias).
A representação de detalhes específicos e o processamento de conhecimento são
baseados nos modelos ontológicos.
A interação avançada entre imagens de alta resolução e “áreas sensíveis” identificadas
dentro de cada imagem (hot spots), é uma das características relevantes desse sistema
inovador.
Hot spots são conectados conceitualmente um ao outro, de acordo com modelos
ontológicos.
No caso de uma coleção de obras de arte, por exemplo, o sistema permite que o browser
examine em profundidade os detalhes e os elementos comuns das imagens, tais como
joias, paisagens e mobília.

OBJ Objeto
CLS Classe
PTY Propriedade
RES Recurso Digital
HSP Hotspot Visual
PPT Grupo, Lugar, Coisa
ROL Papel
DES Descrição-Catálogo
MIN Intervalo-Momento
NMT Tipo Nome
ATR Tipo Atributo
AST Tipo Associação
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Uffizi Touch®Cloud

Uffizi Touch ® Cloud
aperfeiçoa a visita virtual
e estuda a Galeria Uffizi
através de funcionalidades
inovadoras
Uffizi Touch® Cloud é o primeiro
produto do mundo a conter a
Galeria Uffizi inteira em uma
“pintura” digital interativa. Com
apenas alguns toques na tela, o
usuário é trazido o mais próximo
possível das obras de arte de um
dos melhores museus do mundo.
Uffizi Touch® Cloud contem 1.150
trabalhos da Galeria Uffizi e Vasari
Corridor,
assim
como
100
trabalhos de depósitos, com
imagens
digitais
de
alta
qualidade, com uma resolução
de até 10 Giga Pixels. É possível
pesquisar as obras de arte e
explorar a coleção por nome de
artista, por título, por localização nas
salas dos museus, por período
histórico e por tema, posição.
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Uffizi Touch® é o produto ideal para amantes
da arte. Feito na Itália para fãs e
colecionadores, já que é uma peça de arte
dinâmica e interativa em si. Além disso,
escolas, universidades e departamentos de
pesquisa podem usar o Uffizi Touch® Cloud
como uma ferramenta impressionante de
aprendizado® e ensino.
Uffizi Touch Cloud é baseado em um projeto
de digitalização no site que durou quatro
anos, o que inclui quase todos as obras de
arte da Galeria Uffizi. Para o mercado, o Uffizi
Touch®, Centrica assinou um acordo
exclusivo para o uso de imagens contidas no
produto com a Galeria Uffizi.
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“Imagine descobrir todas
as obras de arte da
Galeria Uffizi seja lá
onde
você
estiver,
quando você quiser,
apenas com o toque de
um dedo.“
Com

o Uffizi Touch® Cloud, é
possível explorar a Galeria Uffizi
através do:

•
•
•
•
•

nome do artista
título
sala do museu
linha do tempo
temas

O visitante será capaz de
descobrir qualquer detalhe das
obras de arte, ler qualquer
descrição
informativa,
medir
virtualmente qualquer distância na
pintura, comparar dois ou mais
trabalhos de arte, explorar a
coleção através de caminhos de
aprendizados temáticos.
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016.
artistas

obras de arte

mapa

linha do tempo
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Após escolher o trabalho de arte, é possível:
• aprender sobre a obra de arte através da descrição histórica;
• visualizá-lo em cada detalhe (imagens possuem um tamanho entre 40 e 150 Megapixel)
• medir virtualmente qualquer distância em uma obra de arte para entender a dimensão real de um
detalhe
• comparar duas obras de arte selecionadas da coleção inteira
• ativar a funcionalidade “Suggestion” para descobrir uma pintura parecida e/ou detahe parecido,
em relação ao que está sendo visualizado no momento.

zoom

Imagens de até
10 GigaPixels

informações
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018.
Medição virtual
Meça o menor detalhe
em uma obra de arte
com a ferramenta de medida

comparação
compare lado a lado
duas obras de arte

sugestões
Siga as sugestões dinâmicas
baseadas nas ontologias e
comece a explorar a coleção
por tema
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TECNOLOGIAS CAPACITADORAS
Uffizi Touch ® Cloud é formado pelos seguintes componentes:
XLknowledge®, uma tecnologia para a representação do
conhecimento baseado em ontologias, criado pela Centrica.
Centrica desenvolveu uma ontologia específica para a modelagem
de conhecimento de PDIs., Guias e Provedores de Conteúdo .
Uma das principais vantagens no uso da tecnologia
XLknowledge® consiste na facilidade com que o modelo de
representação do conhecimento pode ser atualizado com o tempo
para garantir uma implementação contínua de novas
funcionalidades na plataforma UBILIA®.

Xlimage ®, a tecnologia para a entrega de imagens digitais de
resolução alta e muito alta na internet, criada pela Centrica.
A principal vantagem desta tecnologia consiste na oportunidade
dos Usuários visualizarem nos seus smartphones imagens em
uma resolução alta/muita alta, sem nenhum problema relacionado
com largura de banda.

Uma camada de serviços web permite acessar consistentemente e
coerentemente todas as tecnologias capacitadoras existentes na
Computação em Nuvem.
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020.
multidispositivos
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®

Plataforma Uffizi Touch
® UffiziTouch é a arquitetura de
A Plataforma
software para a visita aumentada de um
museu ou arquivo de imagem
®
Baseada na tecnologia Uffizi
Touch Cloud,
esta arquitetura permite gerar infinitos
aplicativos personalizados para cada
necessidade específica dos clientes.

A plataforma multidispositivos espera que
a coleção seja digitalizada com uma
resolução mínima de 10 Megapixels
para cada imagem e composta por um
aplicativo instalado no dispositivo
(touch screen ou smartphone/tablet) e
pelas
tecnologias
capacitadoras
fornecidas sob licença para o
dispositivo (apenas touchscreen) ou
como um serviço na Nuvem.
• procura por artistas, obras de arte, mapa zoom
• dinâmico até o menor detalhe
• págunas informativas com conteúdo multimídia
• ferramenta de medição com toque virtual
• comparação entre duas ou mais obras de arte
• navegação temática através de sugestões
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022.
Hamburg Touch
Historische Museen Hamburg
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023.
The Doors of Paradise
Grande Museu da Catedral, Florença
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024.
Florence Heritage
Município de Florença, escritório da UNESCO
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025.
Renaissance in Florence, Pequim
Município de Florença, escritório da UNESCO
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026.
®

UBILIA

UBILIA® pode ser considerado um
serviço
com base em localização
avançada; por um lado é uma
plataforma de computação na
nuvem que permite a criação,
administração e suprimento de
informações multimídia e por outro,
é um App (iOS/Android), disponível
para smartphones e tablets, que
permite que o usuário usufrua das
informações em tempo real,
selecionadas constantemente com
base na sua posição espaçotemporal.

Em particular, a plataforma UBILIA® permite
um certo número de entidades públicas e
privadas (chamadas Provedores de Conteúdo)
para auto criar, administrar um montante de
informações multimídias e um certo número de
pessoas (chamadas Usuários) para acessar
tais informações de forma móvel, através de
um app a ser instalado gratuitamente nos seus
smartphones.

PDI (PONTO DE INTERESSE)
No UBILIA®, o elemento básico que define a
informaçao é o PDI (Ponto de Interesse). Um PDI
pode ser um sujeito (por exemplo uma loja, um outlet, um
museu), um local (um parque, uma praça),um objeto
(uma obra de arte ou um produto comecial) ou um evento
(a prévia de um vídeo musical que é apresentado apenas
em um local por vez ou um ingresso para um show válido
apenas para um local e horário).
Portanto, o Ponto de Interesse pode representar
entidades espaciais (sujeitos, locais e objetos) ou
entidades espaço-temporais (eventos).
Enquanto o primeiro tipo de PDI pode estar
disponível para o usuário a qualquer momento, de
acordo com a posição dele, os eventos permitem
que os Usuários possam acessar Pontos de
Interesse especiais (com as suas informações e
mídias conectadas) disponíveis apenas em um
certo local e apenas por um determinado espaço de
tempo.

WHITE PAPER
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027.
Informação conectada a um PDI é oferecida por:

01.
Cabeçalho, que

02.
Corpo, formado pelo

contem um ícone

conteúdo textual e

representando o

mídia digital, tais como

PDI, um título, um

áudio, vídeo e

subtítulo e o
fornecedor de
conteúdo que criou
tal PDI.

imagens.

03.

04.

Estrutura
Hierárquica
através da qual é
possível definir a
agregação de PDIs
(um PDI principal pode
ser quebrada em um
grupo hierárquico de
PDIs secundários, cada
um deles exploráveis
pelo Usuário).

Georreferenciamento,
informações disponíveis
quando o PDI representa
um sujeito em espaço
aberto, detectável pelos
Sistemas Globais de
Posicionamento (GPS).

05.
Informações
Temporais, feitas a
partir de um

intervalo de tempo
quando a PDI está
ativa, o que o muda
de conteúdo estático
normal para um
evento real.

WHITE PAPER

Além das informações de
georreferenciamento, o
PDI pode ser identificado
e localizado através de
um Ponto de Publicidade
(PDP), descrito na
próxima seção
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028.
PDP (PONTO DE PUBLICIDADE)
Um PDP (Ponto de Publicidade) é
um ponto de acesso para um grupo
de PDIs, quando as suas entidades
informativas não podem ser/ ou não
é desejável que sejam detectadas
pelo GPS.
Na versão atual do UBILIA® , há dois tipos de PDPs:
UBICase e iBeacon.

UBICase
Um UBICase é um
expositor de plexiglass,
projetado e produzido
pela Centrica, possui
tamanho aproximado
de 105 x 148 cm, com
um sobreposto com um

título, um subtítulo e a

Identifica unicamente e
especificamente um
PDI. Através da
detecção automática
desse identificador, o
app no celular do
usuário recebe da
plataforma de
computação em nuvem
UBILIA® , a lista de
PDIs conectados com
aquele PDP.

logo do provedor de
conteúdo. O UBICase
contem uma etiqueta
NFC Tag e um QRCode,
diretamente utilizável
no app para celular
UBILIA®, que
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029.
iBeacon (Dispositivo Smart de Bluetooth
Através do uso dos dispositivos iBeacon (e de forma
mais geral, um dispositivo Smart de Bluetooth) capazes
de emitir na publicidade a sua identificação universal,
o app para o celular do Usuário pode detectar
automaticamente e obter da plataforma de computação
da nuvem UBILIA® , um grupo de PDIs conectados com
cada dispositivo Bluetooth.

POI
DAVID DI
MICHELANGELO

GUIAS
Um guia é uma coleção de PDIs
organizado de acordo com um
critério semântico (por exemplo, o
guia de um museu, o guia de
Florença medieval, um guia de
compras ou de “comida e vinho” de
uma certa cidade.
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030.

Além de ser um
grupo organizado
de PDIs, um Guia
tem as seguintes
funcionalidades
adicionais:

01.
É visível no catálogo
de proximidade de
Guias uma área do
App UBILIA mostrando
todos os Guias em
tempo real, disponiveis
próximo ao Usuário.

02.
É visível no Índice do
Guia uma área no App
UBILIA app, permitindo
a busca e seleção de
Guias em qualquer
área geográfica, não
necessariamente
a
atual.

03.

04.

É possível baixar no
App uma consulta
offline assíncrona de
conteúdo textual e
em áudio associado
ao PDI do Guia.

Pode ser baixado
gratuitamente ou de
forma paga pela
funcionalidade
integrada de
aquisição dentro do
app

TECNOLOGIAS CAPACITADORAS
®

A plataforma UBILIA é composta pelos seguintes componentes:
Computaçao na Nuvem
Computação na Nuvem com base no Amazon
Web Services, por sua natureza escalável
e capaz de suportar o acesso simultâneo
de qualquer número usuários.
Centrica usa as tecnologias mais
inovadoras de desenvolvimento de
software e administração de banco de
WHITE PAPER

dados para garantir performance máxima
também no uso massivo da plataforma. Na
Plataforma de Computação na Nuvem
podem ser encontrados os seguintes
componentes:
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Componentes de Computação na Nuvem:

031.

XLknowledge ®, uma tecnologia para representação do
conhecimento baseada em ontologias, criada pela Centrica.
Centrica desenvolveu uma ontologia específica para a modelagem
de conhecimento de PDIs, PDPs, Guias e Provedores de Conteúdo.
Uma das muitas vantagens de usar a tecnologia XLknowledge®
consiste na facilidade com a qual o modelo de representação do
conhecimento pode ser atualizada com o tempo, de forma que
garanta uma implementação contínua de novas funcionalidades na
plataforma UBILIA®.

Repositório de Mídia
UBILIA® utiliza os
serviços S3 AWS
para administrar o
repositório de mídia
de áudio e vídeo.
Todos os elementos
de áudio e vídeo
conectados com um
PDI da BILIA® são
armazenados e
entregues com
transmissão em
tempo real desta
área da plataforma.

XLimage ®
Uma tecnologia de

Big Data
Todas as interações

entrega de imagens

básicas de Usuários

de resolução alta e

acessando UBILIA®

muito alta na

(PDI, PDP,

internet, criada pela

Georreferenciamento,

Centrica. A principal

etc…) são gravadas

vantagem dessa

em tempo real em

tecnologia consiste na

uma área do sistema

oportunidade dos

chamada Big Data.

Usuários visualizarem

Em para gerar os

imagens com

serviços dos analíticos

resolução alta/muita

de UBILIA® ae para

alta nos seus

carregar as tarefas de

smartphones , sem

exploração de dados

nenhum problema

complexos.

Serviço Web
Uma camada de
serviços web
permite acessar
consistentemente
e coerentemente
toda as
tecnologias
capacitadoras
existentes na
Computação na
Nuvem.

relacionado à largura
de banda.
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Content Editor
O Content Editor é uma Aplicativo via
Web através do qual, os provedores de
conteúdo podem criar, administrar e
tornar disponíveis para Usuários os PDIs e
PDPs relacionados aos seus recursos
informativos.

032.
As informações processadas através do
Content Editor são armazenadas
automaticamente nos componentes da
plataforma de computação na nuvem
UBILIA®, de forma totalmente transparente

Mobile App

para o Provedor de Conteúdo.

Um App Móvel, desenvolvido para o iOS

da posição dos Usuários (indoor e outdoor) e
interfaces diretamente com os serviços da
plataforma UBILIA® Cloud Computing para
acrescentar e entregar o conteúdo de PDIs
em tempo real.
.

da Apple e Android, disponibilizado para
download gratuitamente na Apple Store
ou Google Play, é a interface através da
qual os Usuários da UBILIA® podem acessar
a plataforma de forma móvel.
O Mobile App contem dentro dele todas as
tecnologias capacitadoras para a detecção

VANTAGENS PARA USUÁRIOS
UBILIA® O Usuário UBILIA®
acessa uma ampla e
heterogênea variedade de
informações (locais, objetos e
eventos) de uma forma
unificada, simples e
consistente, através de um
único app instalado no seu
smartphone.

Os diferentes cenários de uso (tais como a visita
a um museu, uma caminhada em um centro
histórico, uma busca por informações sobre o
produto de uma loja ou o acesso à mídia digital
conectada com um evento específico espaçotemporal) são realizados através de uma
interface de usuário que é simples, geral e fácil
de compreender.
.

Usuário® UBILIA
Acessa as informações tanto em situações ao ar livre, quanto internas, graças à presença integrada
de uma série de tecnologias capacitadoras para a obtenção da posição (georreferenciamento via
satélite, etiquetas NFC, QRCode, Dispositivos Smart de Bluetooth e iBeacons).

WHITE PAPER
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Usuário UBILIA®

033.

acessa as informações com um alto nível de
granularidade. O nível de detalhes dos
Pontos de Interesse (PDIs) é muito maior
do que os guia multimídias comuns ou os
aplicativos móveis tradicionais para
turistas. Além disso, os Pontos de Interesse
podem compor hierarquias de agregação,
com o objetivo de representar de forma
confiável, a estrutura hierárquica natural do
mundo em redor, e tais hierarquias podem ser
facilmente exploradas pelo Usuário.

VANTAGENS
PARA O PROVEDOR DE CONTEÚDO
O Provedor de Conteúdo
usa um Aplicativo Web
muito simples (Content
®
Editor) disponível
na
plataforma UBILIA® para
criar e administrar os seus
próprios PDIs e PDPs.

Através do Content Editor, o Provedor de
Conteúdo também pode decidir se quer tornar
as informações imediatamente disponíveis que
estejam associadas a um PDI ou preparar
antecipadamente o conteúdo e adiar a sua
publicação para um momento posterior.

O Provedor de Conteúdo
também tem disponível uma camada de Serviços Web (API), através dos quais ele pode
acessar e administrar PDIs e PDPs diretamente do seu próprio sistema de informações,
nesses casos onde a quantidade de informações é tamanha à ponto de desencorajar ou
tornar inviável o uso do editor de conteúdo. Todas as informações referentes aos PDIs e
PDPs são mantidas no sistema UBILIA® Cloud Computing. Desta forma, o Provedor de
Conteúdo não necessita de nenhum tipo de instalação de hardware ou software para usar a
plataforma, com exceção da conexão normal de internet.
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034.
Dois tipos de Provedores de Conteúdo podem ser identificados.
O primeiro tipo de Provedor pode ser todas
as organizações públicas e/ou privadas (tais
como museus ou Municípios) que tenham a
melhoria dos seus recursos culturais como
sua missão institucional. O primeiro tipo de
®
Provedor usa a plataforma UBILIA® como
uma forma eficaz e financeiramente
acessível de disseminar os seus recursos de
informações.

O segundo tipo de Provedor pode ser ao invés
disso, todas as organizações (tais como lojas,
negócios e centros comerciais), que tenham a
venda de mercadorias e serviços como
objetivos. Esse segundo
tipo de Provedor de
®
Conteúdo usa a plataforma UBILIA® como
um instrumento avançado de publicidade
para aumentar o número de potenciais
clientes.

O Provedor de Conteúdo pode obter todas as informações
estatísticas e previsionais, começando com a gravação de
cada acesso individual à uma PDI pelo Usuário, gerada
®
automaticamente
pela plataforma UBILIA®.
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Sobre a Centrica

035.

Centrica é um provedor líder de produtos e soluções em software
para imagens digitais.
Fundada em 1999, a Centrica é qualificada para oferecer aplicativos e
gestão de conteúdo relacionado à imagens digitais interativas de alta
resolução .
Nossas soluções são adequadas para diversos setores, tais como
patrimônio cultural, turismo, moda e artigos de luxo, mídia e cuidados
médicos.
O valor agregado na nossa plataforma de software é oferecido
através de duas tecnologias inovadoras integradas, que permitem a
interaçãp com imagens em alta resolução (XLimage®) e para
organizar o conhecimento em relação à estas imagens, de acordo
com modelos ontológicos (XLknowledge®) em qualquer dispotivo
(web, table & smartphone, touch screen).
Centrica tem base em Florença, Itália
Centrica srl
Parco Urbano dell'Innovazione "Le Murate"
Piazza della Madonna della Neve, 5
50122 Florence - Italy
tel. + 39 055 2466802
www.centrica.it
© 2004-2020 Centrica Software Corp. Todos os direitos reservados
Centrica e suas logos relacionadas são marcas registradas da
Centrica. Todos os demais nomes de produtos e empresas são de
prorpiedade da marca registrada e dos seus proprietários.
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