#007 Interacció amb par;tures

Vinculació entre el `sic i el digital
Un lector de par8tures per facilitar l’aprenentatge del llenguatge musical

Vinculació entre el `sic i el digital.
Vinculación entre el Wsico y el digital.
Linking the physical and the digital.

Repte
Crear un espai de lectura intel·ligent, portant funcionalitat digital al
document en paper.

Crear un espacio de lectura inteligente, portando funcionalidad digital al documento en papel.
Create a smart reading space, bringing digital func;onality to the paper document.

Acció

Un lector de par;tures per facilitar l'aprenentatge de música.
Un lector de par8turas para facilitar el aprendizaje de música.
A music score reader for learning music.

Resultat

Els documents en paper tenen caracterís;ques úniques en comparació als seus
contraparts digitals. D'altra banda, hi ha funcionalitats digitals que no es poden
reproduir amb un document `sic. Aquest projecte té com a objec;u fer disponibles les
Descripció funcionalitats digitals, mentre el paper es manté com el focus d'interacció. Això
s'aconsegueix mitjançant la creació d'un espai de lectura intel·ligent on els documents
de paper s'augmenten in situ. S'examina el cas de lectura d'una par;tura. L'ordinador interpreta
automà;cament la par;tura col·locada a la taula, i projecta informació per facilitar a l'usuari a
entendre el llenguatge musical i guiar-lo a tocar la peça amb un teclat projectat.
Los documentos en papel 8enen caracterís8cas únicas en comparación a sus contrapartes digitales. Por otro lado,
hay funcionalidades digitales que no se pueden reproducir con un documento Wsico. Este proyecto 8ene como
obje8vo hacer disponibles las funcionalidades digitales, mientras el papel se man8ene como el foco de interacción.
Esto se consigue mediante la creación de un espacio de lectura inteligente donde los documentos de papel se
aumentan in situ. Se examina el caso de lectura de una par8tura. El ordenador interpreta automá8camente la
par8tura colocada en la mesa, y proyecta información para facilitar al usuario la comprensión del lenguaje musical y
guiarlo a tocar la pieza.
Paper documents have unique aﬀordances over their digital counterparts. On the other hand, there are digital
func;onali;es that cannot be reproduced with a physical document. This project aims to make digital func;onali;es
available, while keeping the paper document at the centre of interac;on. This is achieved by crea;ng a smart
reading space where paper documents are augmented in situ. The case study examined here is reading a music
score. The computer automa;cally interprets the music score placed on the table and projects informa;on that helps
the user to understand the music language and guides the user to play the piece using a projected keyboard.
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