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A nova tecnologia Photosynth nesta visualização combina a suavidade tátil de um panorama
montado com o tipo de movimento através do espaço que você vê no vídeo de uma plataforma
móvel. Ele leva você em um tour agradável por um espaço e, ao mesmo tempo, permite mudar para
qualquer local rapidamente, além de dar acesso a todos os pixels de cada foto. Confira em
http://photosynth.net/preview.

início rápido
Aqui está o que você precisa saber sobre fotografia para criar um synth com a nova tecnologia
Photosynth:






Cada ponto na cena que você está fotografando deve estar presente em pelo menos três fotos.
Sobreponha bastante suas fotos. Essa é a regra mais importante para usar o Photosynth.
Você pode tirar até 200 fotos, mas de 20 a 50 fotos geralmente funcionam bem.
Tire todas suas fotos com o mesmo nível de zoom. Fotos com grande angular funcionam melhor.
O modo paisagem funciona melhor do que o modo retrato. Seja qual for o modo que você
escolher, permaneça nele.
As fotos que você carregar deverão ter pelo menos 1,5 megapixels de resolução. Quanto maior o
valor, melhor para a visualização.
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Não corte nem endireite suas fotos. Isso confunde o Photosynth.
Sua sequência de fotos deve formar uma destas quatro formas simples: spin, panorama, wall ou
walk.

spin
Tire fotos em torno de um objeto pequeno ou
grande olhando para o interior. Pode ser um
giro total de 360°.
20 a 30 fotos.

panorama
Segure a câmera com o braço esticado e tire
fotos enquanto você gira ao redor.
25 a 40 fotos.

wall
Mova-se lateralmente em uma cena
Até 200 fotos.

walk
Avance em uma cena.
Até 200 fotos.

dicas especializadas
as quatro formas básicas de synth
Pense em qual forma (spin, panorama, walk ou wall) você está capturando antes de começar a
fotografar e não carregue fotos diferentes disso enquanto estiver fotografando. Pense no caminho
suave de fotos que você produzirá.



Se seu movimento é, basicamente, para frente em relação à direção das fotografias, você está
fazendo um walk.
Se seu movimento é lateral em relação à direção das fotografias, é um pouco mais complicado.
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Você está fazendo um spin se o caminho das fotografias é curvo e se, geralmente, você
aponta para alguma localização central (mesmo que a localização central esteja obscurecida).
Você está fazendo um panorama se o caminho das fotografias é curvo e você está
fotografando de um ponto fixo.
Se nenhum dos casos acima for aplicável, você está fazendo um wall.

contagem de fotos
O Photosynth exige pelo menos três fotos para criar um synth e, atualmente, há um limite máximo
de 200 fotos por synth. Haverá menos artefatos na experiência de visualização se você usar mais
fotos. No entanto, tirar tantas fotos de modo que exista apenas uma pequena diferença entre
imagens sucessivas (por exemplo, um spin de 100 fotos) é contraproducente. A visualização sofre
com as imagens extras. Use até 200 fotos em um walk ou um wall apenas se você precisar desse
número elevado para cobrir o espaço com uma sobreposição tridimensional. Para spins e
panoramas, não exceda 60 fotos.

loops
Spins e panoramas frequentemente conectam-se em loops completos de 360 graus, mas walks e até
mesmo walls também poderão formar um loop, se a forma do espaço que você está capturando o
permitir. Se você está planejando fotografar um loop, marque o chão com seu ponto de partida para
que você possa voltar ao lugar exato em que começou. Se não fizer isso, você poderá formar uma
espiral para dentro ou para fora ao completar o loop, o que resultará em um salto brusco quando
alguém vir a transição entre a última imagem e a primeira.

características rígidas e sobreposição tridimensional
O Photosynth cria um modelo 3D reconhecendo características (pontos distintos, geralmente)
presentes em três ou mais fotografias tiradas de diferentes lugares. Chamamos isso de sobreposição
tridimensional e, sem ela, o Photosynth falha.
As partes da cena que se movem são difíceis para o Photosynth. Ele precisa de muitas características
rígidas (itens que permanecem onde estão no mundo de uma foto para outra) para criar sua magia
em 3D. Outras partes da cena que se movem (como água ou folhas na brisa) ou são bastante
inexpressivas (como uma grande parede branca) também não ajudam na reconstrução 3D. Esses
itens podem fazer parte da cena, no entanto, e desde que haja características rígidas suficientes com
a sobreposição tridimensional, o Photosynth ainda poderá criar um synth.

ordem das fotografias
O Photosynth presta atenção ao campo "Data da Foto" no EXIF de suas fotos e sempre tenta
combinar as características de uma foto às características das fotos tiradas imediatamente antes e
imediatamente depois da atual. Não fique tentado a pular seções de seu caminho e voltar a elas
mais tarde. Se fizer isso, você acabará com apenas um resultado parcial.
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profundidade do campo
Não fotografe uma cena profunda com uma profundidade de campo muito estreita. Tente manter
uma abertura de F4.0 ou acima, a menos que esteja lidando com um wall plano. Fora isso, você não
precisa manter sua abertura constante enquanto percorre a cena.

dicas de spins
Selecione um ponto para manter mais ou menos no centro de seu quadro para cada foto. Esse
ponto pode ser óbvio e visível ou algo que você visualiza. Pense nisso como o centro de gravidade
de seu spin e tente manter a câmera apontando em direção a ele em todas as fotos.
Fotografe no modo paisagem e com uma distância focal ampla. Tire pelo menos de 20 a 30 fotos,
sobrepondo muito as suas fotos. Se você está tentando capturar algo com muitos furos, tire 40 ou
mais fotos enquanto você se move em torno do objeto para reduzir os artefatos 3D.
Se você fotografar em torno de todo o objeto, não forme uma espiral para dentro ou para fora sem
querer ao completar o loop. A maneira mais fácil de completar um loop limpo é colocar um
marcador no chão no local em que você tirou a foto do primeiro quadro e fotografar o último
quadro exatamente no mesmo lugar.
Fotos de plataforma giratória: A regra de ouro para uma plataforma giratória é fazer desaparecer
tudo o que não gira. Na prática, isso significa que qualquer fundo não rotatório deve ter o mínimo
possível de características.

dicas de walls
Tire fotos de wall com cerca de 90 graus em relação à direção do movimento da câmera. Fotografe
no modo paisagem e com uma distância focal ampla. Varie esse ângulo conforme a cena exigir, mas
não mude o ângulo de fotografia (nem mesmo gradualmente) em mais de 45 graus. Tire muitas
fotos (até o máximo de 200), obtendo muita sobreposição entre suas fotos. Tire algumas fotos extras
em cada extremidade do wall (além da sobreposição tridimensional normal).

dicas de walks
Fotografe um walk na direção do movimento da câmera. Você pode certamente fazer curvas, mas
quanto mais aguda for a curva, mais desorientador isso será para quem vir a foto. Tente não girar
parado — gire gradualmente enquanto se move para frente.

dicas de panoramas
Fique em um local e gire a câmera ao seu redor, certificando-se de obter muita sobreposição entre
suas fotos. Fotografe no modo paisagem e com uma distância focal ampla.
O novo mecanismo do Photosynth não é um grampeador; por isso, embora você possa carregar
quadros adequados para grampear com a nova tecnologia Photosynth que estamos visualizando,
obterá uma experiência de visualização foto a foto e não uma costura de fotos panorâmica. O que
torna os panoramas realmente convincentes na nova tecnologia é que você pode usar paralaxe se
estiver no lugar certo e fotografar corretamente.

© 2014 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

4

Como você deve fotografar para criar um synth tirando proveito de paralaxe?
1. Escolha um local para fotografar onde haja objetos em primeiro e segundo plano em toda a
área.
2. Introduza paralaxe entre as fotos. A maneira mais fácil de fazer isso é tirar uma foto com sua
câmera à distância do seu braço, enquanto você se move ao redor. Dessa forma, há pelo menos
alguns centímetros de paralaxe horizontal entre as fotos.
3. Lembre-se da regra de sobreposição tridimensional. Em vez de sobrepor fotos sucessivas por
aproximadamente 20% de um quadro, como você faria para panoramas costurados, você precisa
sobrepô-las em 70%. Você vai tirar muito mais fotos, mas os resultados serão ótimos.
No momento, você não pode controlar o tipo de panorama que o processador na nuvem do
Photosynth cria. Se detectar paralaxe em todos os quadros, ele tentará criar um panorama de
paralaxe. Se isso não acontecer, você obterá um panorama plano. Pretendemos tornar isso mais
controlável no futuro.

limitações atuais
A nova tecnologia do Photosynth tem algumas limitações atuais:


Não há suporte para lentes olho de peixe, com exceção de Go-Pros.



Sequências de interseção automática de fotos não funcionam da maneira que você poderia
esperar. Tudo é tratado como uma sequência simples e o único lugar onde um loop é
fechado é no início e no final da sequência.



O novo Photosynth ainda não tem o equivalente a uma esfera panorâmica completa, em que
você pode olhar para cima e para baixo, assim como para a esquerda e a direita. Continue
usando nossos aplicativos ou o Microsoft ICE, se você quiser capturar o teto!

comparação com as outras formas de photosynth
A primeira tecnologia de synth, lançada em 2008, consistia na combinação de um conjunto
completamente desestruturado de fotos sobrepostas. As fotos usadas para criar um synth podiam
ser tiradas de vários locais diferentes e incluem diferentes níveis de zoom. A experiência resultante
era poderosa, mas as transições eram muitas vezes bruscas e, por vezes, totalmente confusas.
Em 2010, adicionamos panoramas esféricos, uma maneira óbvia de restringir a experiência de
fotografia e simplificar a experiência de visualização. Os panoramas esféricos têm a propriedade de
que todas as fotos são (ou pressupõe-se que sejam) tiradas exatamente da mesma posição no
espaço 3D. A única diferença entre as fotos é para onde a câmara é apontada. Isso funcionou bem
para ambientes com boas linhas de visão de um lugar simples (por exemplo, no meio de um quarto),
mas não é a solução ideal para todos os espaços.
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Nossa tecnologia Photosynth mais recente restringe um conjunto de fotos de uma maneira diferente
e complementar. Na nova tecnologia, as fotos são tiradas para que o resultado possa ser visto
movendo-se ao longo de um caminho único e compreensível. Essa experiência permite
previsibilidade completa de movimento e é extremamente amigável ao toque. Claro, essas restrições
intencionais são bem menos gerais do que o Photosynth original. Assim, por enquanto, ainda
existem algumas situações em que a tecnologia original é uma solução melhor. Essas situações
envolvem principalmente os casos em que o zoom é absolutamente necessário, por exemplo, para
ter a vista geral da borda do Grand Canyon e ser capaz de aumentar o zoom para formações de
rocha a quilômetros de distância.

garantindo seus synths para o futuro
Embora ainda não tenhamos colocado seus synths em um mapa, esperamos que esse recurso se
torne disponível relativamente em breve. Assim, não remova dados de GPS das fotos de qualquer
synth que você deseja exibir em um mapa no futuro.
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