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Resumo 

 

 Os avanços tecnológicos experimentados nos últimos anos (tanto em 

hardware quanto em software) permitiram aos usuários domésticos executar 

aplicações complexas relacionadas a ambientes virtuais, tais como de Realidade 

Virtual (RV), Realidade Aumentada (RA), Realidade Mista (RM), Jogos, dentre 

outras, em seus computadores. Em decorrência também desses avanços, foi 

possível aos desenvolvedores a criação de ferramentas com o intuito de auxiliar o 

desenvolvimento dessas aplicações, influenciando assim as mais diversas áreas da 

indústria, como Cinema e Jogos. Na literatura podem ser encontrados diversos 

frameworks para o desenvolvimento de aplicações de ambientes virtuais. Neste 

contexto é proposto Hydra, uma plataforma que possui dois objetivos principais: 

promover o desenvolvimento rápido de aplicações, mas abrangendo os mais 

diversos aspectos relacionados a ambientes virtuais (gráfico, sonoro, físico, dentre 

outros), e possibilitar a customização do próprio Hydra, oferecendo meios para que 

os usuários, a partir de plugins, definam o modo como ele irá desempenhar suas 

funcionalidades. Ao final deste trabalho foram desenvolvidos alguns plugins e uma 

aplicação teste com o intuito de validar preliminarmente a definição e implementação 

da arquitetura da plataforma Hydra, tendo sido constatado que, ainda como 

protótipo, a plataforma atende satisfatoriamente aos objetivos de desenvolvimento 

rápido, oferecendo aos usuários interfaces de programação simplificadas e 

integração entre os diversos componentes presentes em ambientes virtuais, e 

customização, permitindo maior controle do usuário a respeito de como a plataforma 

executa suas funcionalidades. 

Palavras-chave: Sistemas Multimídia, Realidade Virtual, Realidade Aumentada. 
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Abstract 

 

 Due the technological advances (in hardware and software) experienced in 

recent years, home users can run complex applications related to virtual 

environments, such as Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), Mixed Reality 

(MR), Games, among others, on their computers. Due to these advances, it is 

possible for developers to create tools in order to assist the development of virtual 

environment’s applications, thereby influencing many different areas of industry, such 

as Cinema and Games. In this context, this paper proposes Hydra, a platform that 

has two major objectives: promoting fast development of applications, covering 

various aspects related to virtual environments (graphics, sound, physics, and 

others), and enable customization of the Hydra itself, allowing users to change the 

way the platform perform its features. On completion of this work, a few plugins and a 

test application were developed in order to validate the preliminary design and 

implementation of Hydra platform’s architecture. After the validation has been found 

that, even as a prototype, the platform serves well its goals (fast development and 

customization). On completion of this work, a few plugins and a test application were 

developed in order to validate the preliminary design and implementation of Hydra 

platform’s architecture. After the validation, it has been found that, even as a 

prototype, the platform serves well the goals of rapid development, offering users 

simplified programming interfaces and integration between the various components 

in virtual environments, and customization, allowing the users greater control on how 

the platform performs its functions. 

Keywords: Multimedia Systems, Virtual Reality, Augmented Reality. 
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Capítulo 1 

Introdução 

 

 

 

 Atualmente, avanços no hardware (tanto na capacidade dos processadores 

de propósito geral aliados com o poder das GPUs, que podem também ser usadas 

para processamento geral, via GPGPU, quanto na capacidade das memórias 

principais e de armazenamento, dentre outros) têm permitido aos desenvolvedores 

implementar diversos tipos de frameworks, esses podendo ser usados para a 

construção de ambientes virtuais realistas, reunindo desde gráficos, passando por 

som, até simulação física. Não é incomum que mais de um destes tipos de 

framework sejam combinados para o desenvolvimento de diversas aplicações, 

como, por exemplo, Jogos, fazendo uso de ferramentas para gráficos, de som, de 

rede, de simulação física, dentre outras.  

Em decorrência também desses avanços, foi possível aos desenvolvedores 

adaptar ou criar técnicas de renderização que pudessem ser executadas em tempo 

real, tais como de renderização fotorrealísta [1] (Figura 1). Com isso, pode-se criar 

ferramentas complexas com o intuito de auxiliar o desenvolvimento de aplicações 

com elevado refinamento gráfico, influenciando assim as mais diversas áreas da 

indústria, principalmente Cinema e Jogos.  
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Figura 1. Aplicação de RA utilizando fotorrealismo (Scene Designer [1]) 

Grandes empresas, como, por exemplo, NVIDIA [2], CRYTEK [3] e Pixar [4] 

têm feito grandes investimentos relacionados com a exibição de ambientes gráficos. 

Diversos títulos de animações 3D de qualidade foram produzidos para o cinema pela 

Pixar nos últimos anos em decorrência desses investimentos, além da produção 

científica associada a eles, como o estudo de métodos para aumentar a eficiência de 

filtros baseados em histogramas locais [5] (Figura 2) com o intuito de aumentar a 

qualidade da cena gráfica. Já a CRYTEK desenvolveu jogos com ambientes de 

elevado nível de realismo, desenvolvendo diversas técnicas de renderização em 

tempo real como, por exemplo, Screen-Space Ambient-Occlusion (SSAO) [6] (Figura 

3), uma técnica para sombreamento baseada em informações presentes no espaço 

de tela, ou seja, informações que estão sendo exibidas naquele momento. A 

NVIDIA, além de investir na criação de hardwares gráficos cada vez mais eficientes, 

tem investido na criação de técnicas de renderização cada vez mais sofisticadas, 

como, baseada no SSAO, a técnica Image-Space Horizon-Based Ambient Occlusion 

(ISHBAB) [7] (Figura 4).  
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Figura 2. Técnica de histogramas locais desenvolvida pela Pixar aplicada a um 

pássaro (esquerda) e não aplicada (direita) (imagem retirada de [5]). 

 

Figura 3. Técnica de SSAO desenvolvida pela Crytec (imagem retirada de [6]). 

 

Figura 4. Modelo 3D sem ISHBAO (direita) e com ISHBAO (esquerda) (imagem 

retirada de [7]). 
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A área de processamento de som tem se beneficiado também dessas 

inovações tecnológicas, permitindo que um número maior de aplicações de RV e 

Jogos, por exemplo, utilize sons para aumentar a sensação de imersão nos 

ambientes virtuais, como em jogos de horror, onde o ambiente gráfico normalmente 

é desenvolvido para dificultar a visibilidade do jogador (ambientes noturnos e/ou com 

pouca iluminação), aumentando assim o impacto para o usuário na execução de 

sons, tendo como exemplo a série Silent Hill [8] (Figura 5). Por consequência dos 

avanços nos algoritmos e no hardware, arquivos de som podem ser gerados 

possuindo maior qualidade e efeitos que outrora, além de serem facilmente 

compactados e reproduzidos posteriormente.  

 

Figura 5. Ambiente com baixa luminosidade no jogo Silent Hill (imagem retirada de 

[8]). 

Os desenvolvedores de dispositivos para interação também foram 

beneficiados pelos avanços no hardware. Nesse cenário, além da melhoria da 

interação por dispositivos comuns, como teclado, mouse e joysticks, por exemplo, 

foram criados dispositivos para interação não usual, como o Wii Mote [9], Move [10] 

e Kinect [11] (Figura 6), aumentado assim a gama de opções relacionadas à 

interação em ambientes virtuais. 

 

Figura 6. X-Box 360 Kinect, Playstation 3 Move e Wii Mote (imagem retirada de 

http://andressoares.com, em 01/01/2011) 

http://andressoares.com/
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Devido aos avanços também foi possível à criação de engines capazes de 

simular, em tempo real, comportamentos físicos baseados na Física Newtoniana. 

Essas ferramentas oferecem simulações realistas que podem ser adicionadas a 

ambientes virtuais para aumentar o nível de qualidade destes, como na ferramenta 

VisGas [12] (Figura 7).  

 

Figura 7. Simulação de risers no VisGas (imagem retirada de [12]) 

Avanços na área de telecomunicações também têm provocado mudanças no 

desenvolvimento de aplicações. Com o aumento da largura de banda é possível 

desenvolver ambientes virtuais colaborativos, reunindo usuários que podem estar 

em diversas partes do mundo. Jogos no estilo MMO (Massive Multiplayer Online) se 

tornaram populares graças ao aumento do número de usuários domésticos que 

possuem conexões de banda larga.  

Outra característica que ultimamente tem sido adicionada às aplicações de 

ambientes virtuais é a Inteligência Artificial (IA), sendo usada principalmente pela 

indústria de Jogos. O comportamento das entidades presentes nos ambientes 

virtuais sofreu um considerável incremento em complexidade devido aos avanços na 

capacidade de processamento e ao desenvolvimento de novos algoritmos, passando 

de comportamentos simples, baseados em scripts (movimentação, ataque), para 

comportamentos sofisticados, fundamentados fortemente pelas ações do jogador 

(estratégias de ataque e movimentação baseadas em ações executadas pelo 

jogador). Outro exemplo do uso de IA é relacionado com a definição de uma 

arquitetura para sistemas multi-agentes integrada a ambientes virtuais [13].  



 

18 

1.1 Objetivos 

No contexto de avanços apresentado, tanto em hardware quanto em software, 

a demanda por aplicações que possuam ambientes virtuais de qualidade vem 

crescendo consideravelmente e, com ela, cresce também a demanda por 

frameworks e bibliotecas que ofereçam funcionalidades para o desenvolvimento 

destas aplicações.  

Existem diversos frameworks e bibliotecas para desenvolvimento de 

ambientes virtuais tanto na literatura quanto na indústria, sendo eles voltados para 

as mais diversas áreas, tanto elas específicas (renderização gráfica, simulação de 

poços de petróleo, aplicações médicas, dentre outros) quanto gerais (RV, RA, RM, 

Jogos, dentre outros), cada uma delas possuindo sua própria maneira de 

implementar suas funcionalidades e arquiteturas, o que pode se caracterizar em uma 

desvantagem caso o usuário precise integrar uma ou mais ferramentas (como 

ferramentas gráficas e de simulação física, por exemplo) com estruturas diferentes 

para desenvolver sua aplicação.  

Outro problema existente é relacionado com a customização das ferramentas 

utilizadas. Muitas das bibliotecas e frameworks existentes, tanto na indústria quanto 

em ambientes de pesquisa, possuem APIs que não podem ser customizadas 

facilmente, a não ser pela alteração de seu próprio código fonte, o que nem sempre 

é possível ou viável, prejudicando principalmente ambientes de pesquisa dado os 

requisitos para gerar novos conhecimentos. 

Identificado esses problemas, é proposta uma plataforma para 

desenvolvimento de ambientes virtuais na forma do framework Hydra [14] (nome que 

remete ao monstro-serpente mitológico grego que possuía várias cabeças), reunindo 

diversos componentes relacionados a esse tipo de aplicação (renderização gráfica, 

sonora e háptica, simulação física, gerenciamento de recursos, dentre outros). 

Baseado em seu propósito, Hydra possui dois objetivos principais: desenvolvimento 

rápido, permitindo ao usuário da plataforma implementar suas aplicações com 

maiores ganhos em relação ao tempo, e customização da plataforma, oferecendo ao 

usuário a possibilidade de alterar o funcionamento de suas features, além dele 

próprio adicionar novas. 



 

19 

1.2 Estrutura do Documento 

A presente dissertação foi dividida em cinco capítulos, sendo eles: 

 Capítulo 1 – Introdução: Capítulo contendo uma breve 

contextualização e motivação para o trabalho. 

 Capítulo 2 – Frameworks para Aplicações de Ambientes Virtuais: 

Capítulo contendo a descrição dos principais frameworks para 

desenvolvimento de aplicações baseadas em ambientes virtuais 

disponíveis na literatura e indústria, identificando suas principais 

características e pontos fortes e fracos. 

 Capítulo 3 – A Plataforma Hydra: Capítulo contendo detalhes da 

arquitetura e desenvolvimento da plataforma Hydra e seus 

componentes. 

 Capítulo 4 – Estudos de Caso: Capítulo contendo detalhes a respeito 

dos plugins e da aplicação piloto desenvolvida como estudo de caso 

para a plataforma, a fim de validá-la. 

 Capítulo 5 – Conclusão: Capítulo contendo as considerações finais a 

respeito deste trabalho, assim como dificuldades encontradas em seu 

desenvolvimento, além de pontos que não puderam ser contemplados, 

mas que foram identificados para posterior continuação. 
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Capítulo 2 

Frameworks para Aplicações de 

Ambientes Virtuais 

 

 

As tecnologias de RV permitem aos usuários interagirem com ambientes 

virtuais complexos. Três fatores precisam ser satisfeitos para que uma aplicação 

possa ser considerada de RV: imaginação, imersão e interação. Esses três fatores 

formam o chamado “Triângulo da Realidade Virtual” proposto por Burdea [15] e 

ilustrado na Figura 8. 

 

Figura 8. Triângulo da Realidade Virtual (imagem retirada de [15]) 

Aplicações de RV proveem imersão aos usuários por meio de estímulos aos 

seus sentidos, normalmente contemplando os sentidos da visão, audição e tato. 

Graças a esses estímulos e a possibilidade de interação com o ambiente virtual, a 
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imaginação do usuário também é estimulada, fazendo-o se sentir parte do ambiente 

virtual observado. 

Enquanto aplicações de RV focam na imersão do usuário no ambiente virtual, 

aplicações de RA focam no acréscimo de informações virtuais no ambiente real. 

Desse modo, o ambiente real é “aumentado”, auxiliando assim o usuário a resolver 

problemas presentes diretamente no mundo real [16]. 

RA possui uma abordagem diferente ao utilizar ambientes virtuais. Por meio 

de diversos tipos de sensores (desde simples webcams até câmeras de alta 

definição e/ou com sensores térmicos, por exemplo) a aplicação de RA capta 

informações do ambiente real, interpreta-as e altera sua representação interna 

(ambiente virtual). Quando algum padrão é reconhecido pela aplicação (marcador 

fiducial, texturas específicas, dentre outros) a aplicação “aumenta” a visão que o 

usuário possui do ambiente real, posicionando elementos virtuais em sua visão de 

acordo com o padrão encontrado. 

Semelhantemente à tecnologia de RV, aplicações de Jogos que fazem uso de 

ambientes virtuais complexos têm o objetivo de “mergulhar” o usuário no ambiente 

do jogo. Isto ocorre principalmente por meio de estímulos visuais e sonoros, como 

fotorrealismo e áudio 3D, por exemplo, além de interação variada, utilizando desde 

joysticks e joypads convencionais, até dispositivos equipados com acelerômetros, 

como o Wii Mote, ou simplesmente sem intermédio de nenhum dispositivo, como o 

Kinect. 

Um dos fatores que diferencia aplicações de Jogos das demais é seu objetivo. 

Aplicações de RV, por exemplo, possuem como objetivo tanto o auxílio ao usuário 

para que ele realize determinada tarefa com maior facilidade [12], quanto desafiá-lo, 

impondo a ele dificuldades que estimulem sua imaginação e raciocínio [17]. 

Aplicações de Jogos, do mesmo modo que RV, possuem como objetivo o desafio ao 

usuário, mas este sendo na forma de entretenimento, como em Prince of Persia: The 

Forgotten Sands [18] (Figura 9). 
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Figura 9. Prince of Persia: The Forgotten Sands (imagem retirada de [18]) 

Para auxiliar os desenvolvedores, tanto em produtividade quanto em 

qualidade, existem diversos frameworks para desenvolvimento de aplicações que 

utilizam ambientes virtuais. A maior parte desses frameworks é direcionada a áreas 

específicas, como ferramentas de detecção de marcadores ou ferramentas para 

localização espacial 3D em tempo real, sendo ambas com principal utilidade na área 

de RA, mas que podem ser utilizadas para outras áreas, como no jogo Eye of 

Judgment [19] (Figura 10), que utiliza marcadores como forma de interação. 

 

Figura 10. Eye of Judgment (imagem retirada de [19]) 

Para o desenvolvimento da plataforma Hydra foi necessário antes à 

realização de uma pesquisa a respeito das ferramentas (frameworks e bibliotecas) 

para desenvolvimento de ambientes virtuais, tanto presentes na literatura quanto na 

indústria, tendo o intuito de identificar os pontos fortes e fracos das abordagens 

utilizadas em seus desenvolvimentos (funcionalidades, arquitetura, dentre outros). A 
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escolha das ferramentas estudadas foi feita levando em consideração a sua 

relevância, tanto acadêmica (trabalhos publicados a respeito ou fazendo uso dela, 

suporte da comunidade), quanto comercial (diversidade de títulos produzidos), mas 

também foi levada em consideração a eficiência dela na resolução do problema a 

que se propôs (simplicidade na API, documentação, robustez, dentre outros). 

As ferramentas, para facilitar o estudo e comparação, foram agrupadas de 

acordo com o seu propósito.  Os grupos estudados, assim como as ferramentas que 

os compõem, são descritos nas seções a seguir. Ao final de cada seção é feita uma 

avaliação comparativa entre as ferramentas estudas quanto suas features, e, 

finalizando o capítulo, é feito um apanhado de características presentes ambientes 

virtuais, sendo identificados a partir delas os componentes existentes nesse tipo de 

aplicação. 

2.1 Ferramentas de Renderização Gráfica 

Frameworks e bibliotecas para renderização gráfica possuem o propósito 

tanto de apresentar visualmente o ambiente virtual gráfico quanto de oferecer meios 

de interação com ele a partir de elementos de GUI. A seguir são descritos os 

frameworks gráficos estudados para este trabalho, sendo eles: Ogre [20], Horde [21], 

OpenSceneGraph [22], G3D [23] e VTK [24]. 

2.1.1 Ogre 

O OGRE (Object-Oriented Graphics Rendering Engine) [20] é um engine 

gráfico 3D desenvolvido para abstrair as bibliotecas Direct3D e OpenGL a partir de 

plugins, os quais também é oferecido ao usuário a opção de implementá-los por 

meio de uma interface, permitindo adicionar novas features, como captura de vídeo 

ou processamento da cena gráfica gerada, por exemplo. 

A organização do ambiente gráfico de Ogre segue a estrutura de scenegraph 

hierárquico [25], podendo assumir diversas configurações dependendo das 

necessidades da aplicação, como BSP [25], Octrees [25], dentre outras. O ambiente 

gráfico de Ogre é composto por malhas 3D tanto construídas a partir do código fonte 

quanto a partir de ferramentas para modelagem, como 3DS Max [58] ou Blender 

[59], precisando apenas que a malha gerada seja convertida (utilizando uma 
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ferramenta oferecida pelo próprio Ogre) para o formato .mesh. Além das malhas 3D, 

o ambiente gráfico deste engine oferece ainda fontes de luz, billboards, sistema de 

partículas, ribbon trails e sombras (modulative ou additive, stencil ou texture based). 

Ogre possui também entidades Overlay, úteis para a definição de GUIs. 

Como elementos adicionais, Ogre oferece suporte a materiais transparentes e 

a um sistema de compositors, permitindo ao usuário executar pós-processamento da 

cena gráfica de forma simplificada, tanto diretamente por código fonte quanto por 

intermédio de scripts. Ogre possui ainda suporte aos formatos de imagem png, jpg, 

bmp, e dds para texturas, além de poder gerenciar de seus recursos (arquivos 

.mesh, scripts, imagens para textura, shaders, dentre outros) a partir de arquivos zip. 

Por fim, em relação ao suporte a shaders oferecido pelo engine, Ogre 

trabalha com GLSL [25] (quando abstrai OpenGL), HLSL [25] (quando abstrai 

Direct3D) e Cg [25] (se a plataforma onde a aplicação for executada possuir placa 

gráfica da NVIDIA), executando tanto vertex [25] quanto fragment [25], mas não 

geometry [25] shaders. 

2.1.2 Horde 

Horde [21] é um engine de renderização open-source (licenciado pela LGPL - 

GNU Lesser General Public License) com enfoque na renderização de efeitos 

visuais voltados mais fortemente a jogos. Além de possuir uma interface de 

programação simples, o engine suporta a renderização de uma grande quantidade 

de objetos animados, sendo eles organizados em sua cena gráfica de forma 

hierárquica. Os elementos presentes no ambiente gráfico de Horde são: malhas 3D, 

fontes de luz, sistemas de partícula e sombras (geradas a partir das malhas 3D ou 

dos sistemas de partícula), além de possuir overlays pra a definição GUIs. Todos os 

elementos presentes no ambiente gráfico de Horde são definidos a partir de arquivos 

XML. 

O Horde é apoiado pela Universidade de Augsburg, na Alemanha, e 

abstraindo o uso de OpenGL nas aplicações, além de permitir a utilização de 

shaders na linguagem GLSL. Como efeitos especiais, o engine oferece suporte a 

texturas e fontes de luz HDR [25] (high dynamics range), motion blur [25], 

transparências, reflexão em tempo real e bloom [25]. 



 

25 

2.1.3 OpenSceneGraph 

OpenSceneGraph é um engine para renderização gráfica, que abstrai o uso 

de OpenGL, desenvolvido para facilitar o desenvolvimento de aplicações que 

precisem de funcionalidades gráficas avançadas, como jogos, simuladores, 

realidade virtual, dentre outras.  

Diferentemente do Ogre e do Horde, que são ferramentas unificadas, 

OpenSceneGraph possui diversos frameworks associados a ele, cada um deles 

responsável pela definição de um aspecto do ambiente virtual gráfico. Além do 

framework central, que gerencia a cena gráfica como um todo, o engine possui ainda 

osgParticle (responsável pelos sistemas de partículas), osgText (fontes e textos), 

osgFX (efeitos especiais), osgShadow (sombras), osgTerrain (gerenciador de 

terrenos), osgAnimation (animação e controle de personagens), osgVolume 

(renderização volumétrica) e osgViewer (gerenciamento de bibliotecas para GUI). 

Com relação ao gerenciamento de recursos, OpenSceneGraph possui uma 

abordagem baseada em plugins, ou seja, o suporte aos diversos formatos de dados 

necessários para a criação do ambiente gráfico (modelos 3D, texturas, dentre 

outros) é feito de forma customizável, permitindo ao usuário um maior controle dos 

recursos presentes em sua aplicação. 

2.1.4 G3D 

Engine open-source (licença BSD) que abstrai o uso de OpenGL, G3D 

Innovation Engine é uma ferramenta para desenvolvimento de ambientes virtuais 

gráficos utilizada nas mais diversas áreas, desde jogos comerciais, passando por 

ambientes acadêmicos, e até aplicações militares, possuindo uma comunidade ativa 

composta por membros de diversas áreas da indústria. 

G3D possui como elementos virtuais: malhas 3D, fontes de luz, sistemas de 

partículas, billboards e ribbon trails, além de elementos de GUI que podem ser 

customizados a partir de skins. Como formatos suportados de arquivos, G3D oferece 

suporte a diversos formatos de imagem (jpg, gif, bmp, ppm, pcx, tga, dds e ico), 

vídeo (MP4, MPG, MOV, AVI, DV, QT e WMV) e objetos 3D (3DS, OBJ, IFS, MD2, 

MD3, BSP, PLY, PLY2 e OFF). 
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Como elementos adicionais, G3D oferece suporte a renderização utilizando 

ray tracing, além de oferecer suporte a renderização remota, ou seja, as informações 

gráficas do ambiente virtual podem ser renderizadas em uma estação de trabalho e 

exibidas em outra, graças ao suporte a comunicação em rede via TCP ou UDP 

oferecida pelo engine. 

2.1.5 VTK 

VTK (Visualization Toolkit) é um engine, desenvolvido em C++, para 

renderização de ambientes gráficos que abstrai o uso de OpenGL e foi desenvolvido 

de forma que pudesse ser estendido, oferecendo para isso uma interface para o 

desenvolvimento de plugins. VTK possui suporte a diversas plataformas (Linux, 

Windows, Mac e outras plataformas Unix) e interfaces para linguagens interpretadas 

(Java, Python, Tcl/Tk). 

VTK oferece diversas funcionalidades no desenvolvimento de ambientes 

virtuais gráficos, integrando renderização 3D, Processamento de Imagem e 

elementos de GUI, tanto 2D quanto 3D. O ambiente gráfico deste engine possui sua 

organização diferente dos demais analisados neste trabalho, sendo ela estruturada 

não de forma hierárquica, mas sim adotando o uso de entidades chamadas Actor, 

essas reunindo as informações a respeito da geometria dos objetos. 

Além das entidades Actor, VTK possui como elementos gráficos: fontes de 

luz, sistemas de partícula, sombras e widgets 2D e 3D. Em relação ao suporte a 

GUI, VTK possui plugins já definidos para diversas bibliotecas estabelecidas tanto na 

indústria quanto na literatura, como Qt, FLTK, wxWindows, dentre outras. VTK ainda 

possui suporte a diversos tipos de arquivos de imagem (png, jpeg, tiff, bmp e ppm) e 

objetos 3D (xml próprio do VTK, 3ds, obj, dentre outros). 

VTK ainda oferece efeitos especiais como: transparência, motion e focal blur, 

red/blue stereo, crystal stereo e vários tipos de filtros para Processamento de 

Imagem [26] (diffusion, dilatation, erosion, low-pass, high-pass, dentre outros) . 

2.1.6 Avaliação 

Após o estudo dos frameworks para construção de ambientes virtuais 

gráficos, foi executada uma avaliação a respeito das principais features presentes 
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neles. As features identificadas foram utilizadas como parâmetro de comparação 

entre as ferramentas estudadas (Tabela), sendo elas: Organização do Ambiente 

Gráfico, Elementos Gráficos, Formatos de Arquivos Suportados, Efeitos 

Especiais, Abstração e Extensível. 

Tabela 1. Ferramentas Gráficas 

Característica

s / 

Ferramentas 

Organização 

do Ambiente 

Gráfico 

Elementos 

de Gráficos 

Formatos de 

Arquivo 

Suportados 

Efeitos 

Especiais 

Shad

er 

Abstraçã

o 

Extensí

vel 

Ogre Hierárquica Malhas 3D, fontes 

de luz, billboards, 

sistema de 

partículas, ribbon 

trails, sombras e 

overlays 

 

Principais formatos 

de imagem e 

modelos 3D (o 

segundo suportado a 

partir de uma 

ferramenta externa) 

A partir de 

shaders 

GLSL, 

HLSL e 

Cg 

Direct3D e 

OpenGL 

Sim 

Horde Hierárquica Malhas 3D, fontes 

de luz, sistema de 

partículas, 

sombras e 

overlays 

 

Principais formatos 

de imagem, XML 

(para definição dos 

objetos virtuais) 

HDR, motion 

blur, 

transparência, 

bloom e por 

shader 

GLSL OpenGL Não 

OSG Hierárquica Malhas 3D, fontes 

de luz, billboards, 

sistema de 

partículas, ribbon 

trails, sombras e 

overlays 

 

Principais formatos 

de imagem e objetos 

3D 

Anisotropia, 

bump 

mapping, 

cartoon e por 

shader 

GLSL OpenGL Sim 

G3D Hierárquica Malhas 3D, fontes 

de luz, billboards, 

sistema de 

partículas, ribbon 

trails, sombras e 

elementos de GUI 

 

Principais formatos 

de imagem, vídeo e 

objetos 3D 

Ray tracing e 

por shader 

GLSL OpenGL Não 

VTK Não hierárquica 

(atômica) 

Malhas 3D 

(Actors), fontes de 

luz, sistema de 

partículas, 

sombras widgets 

2D / 3D 

 

Imagens: png, jpeg, 

tiff, bmp e ppm. 

Objetos 3D: dwf, obj, 

3ds, plot3D, pnm, rib, 

slc, vrml 

motion e focal 

blur, red/blue 

stereo, crystal 

stereo, 

diversos tipos 

de filtros e por 

shader 

GLSL OpenGL Sim 
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A coluna Organização do Ambiente Gráfico remete ao modo como a cena 

gráfica é estruturada, seja utilizando uma abordagem hierárquica ou atômica, 

enquanto a coluna Elementos Gráficos é referente às entidades virtuais que fazem 

parte do ambiente gráfico, como fontes de luz, sombras, malhas 3D, terrenos, dentre 

outros. 

A coluna Formatos de Arquivo Suportados é referente aos tipos de 

arquivos suportados pelos frameworks, característica essencial no desenvolvimento 

de ambientes gráficos de qualidade devido aos diversos elementos não 

desenvolvidos via código fonte, como imagens, modelos 3D produzidos por 

ferramentas CAD, sons, vídeos, dentre outros. 

A coluna Efeitos Especiais é referente a quais efeitos visuais já são definidos 

nativamente pelo framework, como motion blur, volumetric shadows [25], dentre 

outros. Abstração é relacionado a que tipo de API gráfica o framework é capaz 

abstrair, como, por exemplo, OpenGL e Direct3D, enquanto a coluna Shaders é 

referente a quais tipos (vertex, geometry ou fragment) e linguagens são suportados. 

A última característica observada nas ferramentas foi se elas eram extensíveis 

(coluna Extensível), ou seja, se ofereciam a seus usuários a possibilidade de 

implementar suas próprias funcionalidades ou alterarem as já existentes. 

2.2 Ferramentas de Captura e/ou 

Reconhecimento de Vídeo 

Essenciais para aplicações de RA e RM, frameworks e bibliotecas para 

captura e reconhecimento de imagens oferecem tanto meios alternativos de 

interação do usuário com o sistema quanto elementos adicionais que podem ser 

incorporados ao ambiente virtual (na forma de texturas, elementos 3D, dentre 

outros). As ferramentas estudadas pertencentes a este grupo foram: GpuCV [26], 

MinGPU [27], Camellia [28], ARToolKit [29] e OpenCV [30], sendo elas descritas nas 

subseções a seguir. 

2.2.1 GpuCV 

GpuCV é uma biblioteca para Processamento de Imagem e Visão 

Computacional desenvolvida utilizando as vantagens oferecidas pelo paralelismo 
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presente nas GPUs modernas. Ferramenta open-source, distribuída de acordo com 

a licença CeCILL-B, GpuCV foi construída como um porte de OpenCV para GPUs, 

sendo compatível com aplicações desenvolvidas para ela. 

As features relacionadas com o processamento de imagens e Visão 

Computacional são definidas a partir das funções presentes em OpenCV. Quando o 

usuário faz alguma requisição de funcionalidade, essa é passada para a biblioteca 

GpuCV, que faz os processamentos necessários na GPU e retorna o resultado ao 

usuário. 

GpuCV é composta por três módulos: GpuCVCore, ponto central de 

gerenciamento da biblioteca, GpuCVTexture, responsável pelo trafego de dados 

entre a aplicação e a GPU a partir de shaders GLSL, e GpuCVHardware, 

responsável pela abstração do hardware gráfico utilizado. 

2.2.2 MinGPU 

MinGPU é uma biblioteca desenvolvida para oferecer uma mínima estrutura 

de implementação para aplicações relacionadas a Visão Computacional utilizando 

GPU, além de possuir implementações de dois algoritmos já bem estabelecidos na 

literatura: Lukas-Kanade e Homografia. 

Desenvolvida em C++ e oferecendo suporte para as principais placas gráficas 

presentes no mercado, MinGPU abstrai o uso da linguagem de shaders GLSL. 

MinGPU é dividido em quatro módulos: Core, ponto central de gerenciamento, 

Vision, módulo com definições de algoritmos úteis para Visão Computacional, Math, 

módulo que possui estruturas e funções matemáticas diversas, e MinGPUTest, 

módulo que possui estruturas e funções para testar código construído a partir dos 

outros três módulos. 

2.2.3 Camellia 

Camellia é uma biblioteca para Processamento de Imagem e Visão 

Computacional, desenvolvida em C++ e com suporte às plataformas Unix, Linux e 

Windows, possuindo como principal objetivo complementar as funcionalidades 

presentes na biblioteca OpenCV. 
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Possuindo interfaces para utilização da linguagem Ruby como script, além de 

ser de fácil integração com a biblioteca OpenCV, Camellia oferece diversas 

funcionalidades referentes ao Processamento de Imagens, dentre elas: filtros, 

matemática morfológica, labelling, warping, drawing, projeção, conversão de cor, 

carregamento e salvamento de imagens, dentre outros. 

2.2.4 ARToolKit 

ARToolKit é uma biblioteca para construção de aplicações de RA, utilizando 

como base para tal o reconhecimento de marcadores fiduciais presentes no 

ambiente e capturados a partir de câmeras reais. Essa biblioteca foi construída a 

partir da linguagem de programação C e possui suporte às plataforma Windows, 

Linux, Mac e SGI, além de ser open-source (GPL). 

ARToolKit é composto por três módulos: captura, reconhecimento e exibição. 

O módulo de captura foi construído a partir da biblioteca DSVideoLib [57], 

oferecendo suporte a captura por múltiplos dispositivos de diversos tipos. O módulo 

de reconhecimento é responsável pelo tracking dos marcadores presentes no 

ambiente real, informado suas posições e orientações em relação aos dispositivos 

de captura utilizados. Por fim, o módulo de exibição, construído a partir de OpenGL, 

é responsável tanto pela renderização dos objetos virtuais quanto das imagens 

capturadas do ambiente real. 

2.2.5 OpenCV 

OpenCV (Open Source Computer Vision) é uma biblioteca que possui 

funcionalidades relativas a Visão Computacional em tempo real. Disponibilizada, 

para uso comercial ou não, sob a licença BSD e originalmente construída utilizando 

a linguagem C, as versões mais recentes de OpenCV são construídas a partir da 

linguagem C++ e oferecem mais de 2000 algoritmos otimizados relacionados a 

Visão Computacional. 

Como features, OpenCV oferece suporte a: funções gerais de Processamento 

de Imagens (filtros, rotação, escala, dentre outros), segmentação, transformações, 

aprendizado de máquina (detecção e reconhecimento), descritores geométricos, 

extrator de features, tracking, matemática matricial, calibração de câmera, dentre 

outros. 
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2.2.6 Avaliação 

Terminado o estudo das ferramentas deste grupo, as features principais 

identificadas para a análise (Tabela) foram: Dispositivos de Captura, Compressão 

e Armazenamento, Processamento de Imagem, Processamento de Vídeo, 

Reconhecimento de Padrões e Extensível. 

Tabela 2. Ferramentas de Captura e/ou Reconhecimento de Vídeo 

Características 

/ Ferramentas 

Dispositivo

s de 

Captura 

Suportados 

Compressão e 

Armazenament

o 

Processamen

to de Imagem 

Processamen

to de Vídeo 

Reconheciment

o de Padrões 

Extensív

el 

GpuCV Nenhum  Sim (a partir do 

OpenCV) 

Sim (a partir do 

OpenCV) 

Sim (a partir do 

OpenCV) 

Sim (a partir do 

OpenCV) 

Não 

MinGPU Nenhum  Não Sim Sim Lukas-Kanade e 

Homografia 

Não 

Camellia Nenhum  Sim (principais 

formatos de 

imagem) 

Sim  Não Não Não 

ARToolKit Todos os tipos 

de câmera. 

Múltiplos 

Não Sim (apenas 

para o 

reconhecimento 

de marcadores) 

Sim (apenas 

para o 

reconhecimento 

de marcadores) 

Sim (Marcadores 

fiduciais) 

Não 

OpenCV Todos os tipos 

de câmera. 

Múltiplos 

Sim Sim Sim Sim Não 

A coluna Dispositivos de Captura Suportados é referente a variedade de 

dispositivos de captura de vídeo que a ferramenta é capaz de suportar, como 

webcams, câmeras HD, dentre outros, e se suporta múltiplos dispositivos de captura. 

Já Compressão e Armazenamento é referente a que formatos de compressão e 

arquivos (wmv, mp4, avi, divx, dentre outros) a ferramenta suporta. 

As colunas Processamento de Imagem e Processamento de Vídeo são 

referentes a que funcionalidades de tratamento de imagens e/ou de vídeo, como 

filtros [31] e extratores de features [32], são, enquanto Reconhecimento de 

Padrões é relacionado com a capacidade de identificar informações a partir das 

imagens capturadas. Por fim, é avaliado se a ferramenta oferece a possibilidade dos 
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usuários adicionarem funcionalidades a elas ou alterarem já existentes (coluna 

Extensível). 

2.3 Ferramentas Sonoras 

Frameworks e bibliotecas de áudio são responsáveis pela apresentação do 

ambiente virtual ao usuário por meio de estímulos sonoros e pela captura e 

reconhecimento de sons ocorridos no ambiente real. Essas ferramentas possuem 

entidades responsáveis tanto pela reprodução de som, seja ele mono, estéreo ou 

3D, quanto em relação à captura e reconhecimento de informações sonoras 

fornecidas pelo usuário, além de gerenciar entidades virtuais capazes de interferir na 

reprodução do som, como geometrias presentes no ambiente, e até mesmo atributos 

relacionados com o próprio ambiente em si (capacidade de propagação, dispersão, 

dentre outros). Nas subseções a seguir são apresentadas as características das 

ferramentas sonoras estudadas neste trabalho, sendo elas: FMOD Ex [33], irrklang 

[34], iAuxSFX [35] e OpenAL [36]. 

2.3.1 FMOD Ex 

Desenvolvido em C++ pela Firelight Technologies, FMOD Ex [33] é um engine 

de capaz de reproduzir a maioria dos formatos de som existentes atualmente, 

comprimidos ou não. Possuindo sua arquitetura baseada em plugins, o usuário 

deste engine pode facilmente adicionar novos codecs a ele, possibilitando a 

reprodução de um formato de som específico. 

Compatível com diversas plataformas como Windows, Linux, Solaris, 

XBOX360, Playstation (1, 2, 3) e Nintendo (Wii, Game Cube), dentre as diversas 

features que o FMOD Ex possui, pode-se citar o suporte a sons 3D, oclusão, criação 

de vozes virtuais, osciladores de som, filtros low-pass e high-pass, distortions, dentre 

outros. Como formatos de arquivo o FMOD Ex possui suporte aos principais 

existentes, incluindo XMA (suportado apenas no Xbox 360) e VAG (original do 

Playstation, mas suportado em todas as plataformas). 
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2.3.2 Irrklang 

O irrKlang [34], com funcionalidades semelhantes ao FMOD, como sons 3D e 

reprodução de diversos formatos, possui um diferencial importante: suporte a 

diversas linguagens de programação. Desenvolvido a partir de uma arquitetura 

multiplataforma e modular (plugins), este engine oferece suporte para C++ e todas 

as linguagens .NET (C#, VisualBasic, Delphi, IronPhyton, F#, Haskell.NET), além de 

suportar os principais compiladores, como Visual Studio e GCC. 

irrKlang oferece ainda suporte a diversos efeitos especiais, dentre ele Doppler 

effect, chorus, distortion e echo. Como formatos de arquivo suportados, irrKlang 

possui: RIFF WAVE (*.wav), Ogg Vorbis (*.ogg), MPEG-1 Audio Layer 3(*.mp3), 

Free Lossless Audio Codec (*.flac), Amiga Modules (*.mod), Impulse Tracker (*.it), 

Scream Tracker 3 (*.s3d) e Fast Tracker 2 (*.xm). 

2.3.3 iAuxSFX 

iAuxSFX é um engine para execução sonora, multiplataforma e desenvolvido 

a partir da linguagem C++, que possui licenças tanto comerciais (para jogos, engines 

de jogos e simuladores) quanto não comercias. Este engine possui como features 

principais a captura e reprodução de som (1D, 2D, ou 3D, incluindo oclusão), 

podendo ela ser executada tanto em modo real time quanto non real time. 

iAuxSFX oferece ainda suporte aos principais formatos de som existentes, 

além de permitir aos usuários a definição de seus próprios plugins para interpretação 

dos formatos não suportados. Como efeitos especiais, o engine disponibiliza: low e 

high-pass, chorus, distortion, echo, Doppler effect, dentre outros. 

2.3.4 OpenAL 

Projeto desenvolvido nos moldes do OpenGL, OpenAL é um engine para 

renderização sonora open-source e multiplataforma, oferecendo suporte aos 

sistemas Windows, Mac e Linux. OpenAL é mantido por um grupo com 

representantes tanto da área acadêmica quanto da indústria, possuindo títulos 

comerciais produzidos a partir dele. 

A característica principal de OpenAL é a simplicidade no tratamento de suas 

entidades, sendo elas basicamente definidas por três objetos: Buffers, Sources e 
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Listener. Buffers representam a fonte do áudio a ser executado, podendo ela ser 

carregada a partir de arquivos ou streams (capturados ou remotos). Entidades do 

tipo Buffer são ligadas a entidades Source, que representam o ponto no ambiente 

virtual a partir do qual será executada a fonte de som. Por fim, a entidade Listener 

representa o ponto onde está localizado “ouvinte” no ambiente virtual. Cada contexto 

de reprodução de som pode possuir apenas um Listener. 

Em relação a efeitos especiais e formatos de áudio suportados, OpenAL 

oferece suporte a apenas, respectivamente, Doppler effect e áudio não compactado. 

Para suporte a outros tipos de formatos de áudio e efeitos especiais adicionais, 

OpenAL possui interfaces para que os usuários possam desenvolver seus próprios 

plugins. 

2.3.5 Avaliação 

Em relação as ferramentas responsáveis pela apresentação sonora do 

ambiente virtual, foram identificadas como principais as seguintes features para 

análise (Tabela): Reprodução, Captura e Reconhecimento, Oclusão, Efeitos 

Especiais e Extensível. 

Tabela 3. Ferramentas Sonoras 

Características / 

Ferramentas 

Reprodução Captura e 

Reconhecimento 

Oclusão Efeitos 

Especiais 

Extensível 

FMOD EX Sim (principais 

formatos, 2D e 3D) 

Captura Sim Doppler effect e 

diversos tipos de 

filtros 

Sim 

IrrKlang Sim (principais 

formatos, 2D e 3D) 

Captura Sim Doppler effect, 

chorus, distortion 

e echo 

Sim 

iAuxSFX Sim (principais 

formatos, 2D e 3D) 

Captura Sim low e high-pass, 

chorus, distortion, 

echo, Doppler 

effect 

Sim 

OpenAL Sim (sem 

compactação, 2D e 

3D) 

Captura Não Doppler effect Sim 
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A coluna Reprodução está associado a que tipos (2D e 3D) e formatos (como 

wave, mp3, dentre outros) de som o framework é capaz de executar, enquanto 

Captura e Reconhecimento é referente a capacidade da ferramenta de capturar os 

sons ambientes a reconhecer padrões presentes neles. 

Foi também avaliado se os frameworks estudados, caso possuíssem 

reprodução de som 3D, possuem features relacionadas a oclusão de sons a partir de 

elementos virtuais presentes no ambiente sonoro (coluna Oclusão) , além de 

verificar quais efeitos especiais (distorções [37], Doppler effect [37], dentre outros) 

estão disponíveis para o usuário (coluna Efeitos Especiais). Por fim, foi avaliado 

também se as ferramentas permitiam ao usuário estender suas funcionalidades, 

acrescentando novas ou alterando o funcionamento das já implementadas (coluna 

Extensível). 

2.4 Ferramentas de Dispositivos I/O 

Um dos aspectos mais importantes em aplicações relacionadas a ambientes 

virtuais é justamente permitir que o usuário interaja com o sistema da forma mais 

intuitiva possível, utilizando desde dispositivos convencionais, como teclado, mouse 

e joysticks, além de dispositivos não usuais, como luvas, mouses 3D, jaquetas, 

dentre outros. No caso de dispositivos que ofereçam resposta háptica ao usuário, as 

ferramentas responsáveis por seu controle gerenciam ainda entidades virtuais com 

comportamento háptico, como blocos e caixas virtuais com as quais o usuário pode 

interagir, por exemplo. 

Neste trabalho foi feito um estudo a respeito de ferramentas gerais para 

gerenciamento de dispositivos, visto que soluções específicas (como o Omni Phatom 

[38]) possuem, em muitos casos, caráter comercial, dificultando assim sua aquisição. 

Nas subseções a seguir são descritas as ferramentas estudadas, sendo elas: OIS 

[39], CIDA [40] e iAuxINP [41]. 

2.4.1 OIS 

OIS (Object-Oriented Input System) [39], originalmente parte do engine Ogre, 

é uma biblioteca para gerenciamento de dispositivos que suporta diversas 

plataformas, dentre elas Windows, Linux e MAC OS. 
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Existem quatro classificações de dispositivos no OIS: Keyboard, Mouse, 

Joystick (incluindo resposta háptica por force feedback) e Other. Esta última oferece 

aos desenvolvedores a possibilidade de definir novos dispositivos, como por 

exemplo, o Wiimote, joystick do Nitendo Wii, ou o Move, joystick para Playstation 3. 

2.4.2 CIDA 

Para facilitar a integração entre os diversos dispositivos de interação para os 

quais o ambiente virtual foi desenvolvido, foi desenvolvida ferramenta CIDA (Chaotic 

Interaction Device Abstraction) [40]. 

Possuindo arquitetura baseada em plugins, CIDA abrange uma grande 

variedade de dispositivos, sendo estes representados em quatro classes: Keyboard, 

Joystick, Tracker e Pointer Device. Dependendo da implementação do plugin, cada 

dispositivo pode ser mapeado em classes diferentes, como, por exemplo, um teclado 

pode ser mapeado tanto para a classe Keyboard quanto para a classe Joystick 

(podendo ser interpretado como dois joypads). 

2.4.3 iAuxINP 

iAuxINP é uma biblioteca, desenvolvida em C++ e multiplataforma, 

desenvolvida gerenciamento de inputs em aplicações. Esta biblioteca oferece 

suporte a dispositivos normalmente utilizados para interação com jogos: teclados, 

mouses, joysticks/joypads e volantes. 

Possuindo modos de operação tanto síncronos como assíncronos, ou seja, 

tanto oferecendo eventos de alteração no estado dos dispositivos no momento que 

ocorrem quanto os oferecendo no momento que o usuário requisita, esta biblioteca 

ainda possui suporte a force feedback para os dispositivos que possuem essa 

feature. 

2.4.4 Avaliação 

Os critérios utilizados para a comparação das ferramentas (Tabela) 

responsáveis pelo gerenciamento de dispositivos de interação foram baseados nas 

seguintes características identificadas: Suporte a Dispositivos, Resposta Háptica 

e Extensível. 
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Tabela 4. Ferramentas de Dispositivos I/O 

Características / 

Ferramentas 

Suporte a Dispositivos Resposta Háptica Extensível 

OIS Teclados, mouses, 

joysticks e outros 

definidos por plugin 

Joystick ou definido por 

plugin 

Sim 

CIDA Teclados, joystick, 

trackers, pointer devices 

e outros definidos por 

plugin  

Definido por plugin Sim 

iAuxINP Teclados, mouses, 

joysticks e volantes 

Joystick e volantes Não 

A coluna Suporte a Dispositivos é referente a diversidade de dispositivos de 

interação que são disponibilizados pelas ferramenta, enquanto Resposta Háptica é 

relacionado com o suporte a dispositivos capazes de oferecer uma resposta tátil ao 

usuário do sistema construído a partir da ferramenta. Finalizando a comparação, foi 

verificado se as ferramentas estudadas oferecem meios para o usuário desenvolver 

novas funcionalidades ou alterar existentes, representado pela coluna Extensível. 

2.5 Ferramentas de Comunicação 

Para a resolução de alguns problemas (como, planejamento de poços de 

petróleo, design de automóveis, dentre outros), tão importante quanto interagir com 

o ambiente virtual é interagir com outros usuários do sistema, eles estando 

fisicamente presentes ou comunicando-se remotamente.  

Para a resolução do problema de usuários presentes em diferentes lugares, 

existem diversas bibliotecas e frameworks para comunicação por rede tanto na 

literatura quanto na indústria, possuindo funcionalidades diversas como chat por 

vídeo e/ou voz, envio de arquivos, dentre outras. Nas subseções a seguir são 

descritas as ferramentas estudas neste trabalho: RakNet [42], Ice [43] e iAuxNet 

[44]. 
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2.5.1 RakNet 

RakNet [42], ferramenta para comunicação em rede, oferece diversas 

features interessantes aos desenvolvedores de aplicações de tempo real como, por 

exemplo, jogos MMOs. Desenvolvido em C/C++, com a utilização deste engine é 

possível construir aplicações com tráfego de informação. 

O RakNet oferece ainda gerenciamento automático para criação, destruição, 

serialização e envio dos objetos definidos pelo usuário. Outra feature possuída por 

essa ferramenta é possibilidade de chat por stream de vídeo e som, o qual pode 

ser utilizado o FMOD Ex para suporte do segundo. 

Como protocolos de transporte, essa ferramenta oferece suporte tanto a TCP 

quanto UDP, além de proteger o tráfico, compactado utilizando algoritmos próprios e 

enviado utilizando técnicas de segurança como SHA1, AES128, SYN Cookies e RSA 

[60]. 

2.5.2 Ice 

O Ice (Internet Communication Engine) [43] é um middleware para 

comunicações em rede.  Essa ferramenta oferece, assim como o engine de som 

irrKlang , suporte a diversas linguagens de programação:   C++, linguagens .NET, 

Java, Python, Ruby e PHP. 

Ice foi desenvolvido por profissionais experientes, possuindo features voltadas 

para resolver problemas relacionados a comunicações existentes na indústria. O 

suporte a diversas linguagens listadas é feito principalmente a partir da linguagem 

Slice (Specification Language for Ice), capaz de executar o mapeamento de 

estruturas, objetos e funções definidas pelo usuário entre elas. A linguagem Slice 

também é utilizada para oferecer suporte a RCP. 

Em relação ao transporte das informações, Ice possui suporte a TCP, SSL e 

UDP, utilizando como protocolos de internet tanto o IPv4 quanto o IPv6. Para 

proteção do trafego de informações, Ice utiliza seus próprios algoritmos de 

compressão e segurança. 

http://www.zeroc.com/icecpp.html
http://www.zeroc.com/icedotnet.html
http://www.zeroc.com/icedotnet.html
http://www.zeroc.com/icephp.html
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2.5.3 iAuxNet 

Construída pela mesma empresa que desenvolve iAuxSFX e iAuxINP, 

iAuxNet é uma biblioteca que possui o propósito de oferecer features com alto nível 

de eficiência e robustez relacionadas a comunicação em rede, tendo seu foco 

principal em Jogos, mas útil também a qualquer aplicação que necessite de 

funcionalidades de comunicação. 

iAuxNet oferece suporte tanto a TCP quanto UDP (unicast, broadcast ou 

multicast), transmitindo seu tráfego utilizando os protocolos de internet IPv4 e IPv6. 

Para proteção de seu trafego de informações, iAuxNet utiliza como algoritmos de 

compressão DEFLATE e Huffman-Vitter, além de diversos tipos de criptografia, 

dentre eles: CRC32, CRC64, MD-5, SHA-1, TwoFish, BlowFish, GOST 28147-89, 

Alleged RC4, OFB, CFB, HMAC [60] e outros que podem ser definidos pelo usuário 

a partir de plugins. 

2.5.4 Avaliação 

A avaliação das ferramentas estudadas (Tabela) com o proposito de 

comunicação via rede foi feita de acordo com as seguintes características: 

Segurança, Stream, Protocolos de Transporte, RPC (Remote Procedure Call), 

Compressão e Extensível. 

Tabela 5. Ferramentas de Comunicação 

Características / 

Ferramentas 

Compressão Segurança Stream Protocolos 

de 

Transporte 

RPC Extensível 

RakNet Formato próprio SHA1, AES128, SYN 

Cookies e RSA 

Áudio, 

vídeo e 

dados 

TCP, UDP Sim Não 

Ice Formato próprio Algoritmo próprio Não TCP, UDP, 

SSL 

Sim Não 

iAuxNet DEFLATE e 

Huffman-Vitter 

CRC32, CRC64, MD-5, 

SHA-1, TwoFish, BlowFish, 

GOST 28147-89, Alleged 

RC4, OFB, CFB, HMAC e 

outros definidos a partir de 

plugins 

Dados TCP, UDP Sim Sim 

(segurança) 
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Foi avaliado nas ferramentas estudadas quais medidas para o transporte 

eficiente das informações (coluna Compressão) são tomadas, além de avaliar os 

métodos utilizados para proteger o conteúdo dessas informações (coluna 

Segurança). Outra funcionalidade verificada nas ferramentas foi quanto ao suporte 

de envio de dados via stream (coluna Stream), útil principalmente para comunicação 

via vídeo e/ou voz. 

Além do tratamento dos dados a serem enviados, foi avaliado também o 

modo como os dados são transportados, identificando quais protocolos de transporte 

são disponibilizados (Protocolos de Transporte), além também da capacidade de 

enviar requisições para execução de serviços de forma remota (coluna RPC). 

Finalizando a comparação entre as ferramentas, é verificado quais delas oferecem a 

possibilidade de se adicionar ou alterar suas funcionalidades (coluna Extensível). 

2.6 Ferramentas de RV/RA/RM e Jogos 

Ferramentas para construção de aplicações de RV, RA, RM e Jogos possuem 

como objetivo facilitar o desenvolvimento de ambientes virtuais complexos (reunindo 

diversas funcionalidades, como renderização gráfica, reprodução de sons, simulação 

física, dentre outras) de forma robusta e unificada. A seguir são descritas algumas 

ferramentas para construção de ambientes virtuais unificados, sendo elas: VR 

Juggler [45], FlowVR [46], Virtools [47], Gizmo [48], Havok [49], C4 [50] e Unigine 

[51]. 

2.6.1 VR Juggler 

Um engine estudado que apresenta uma proposta semelhante ao Hydra é o 

VR Juggler. Esse engine tem como objetivo prover a integração entre as diversas 

ferramentas componentes, facilitando assim a construção de ambientes de RV que 

as utilizem, oferecendo suporte a renderização (abstração sobre 

OpenSceneGraph), som (Sonix), interação (Gadgetter), gerenciamento de 

concorrência e comunicação (VPR), dentre outras. 

Como características adicionais, VRJuggler possui suporte a clusters, 

gerenciando a sincronização das diversas estações de trabalho, dispositivos 

conectados e envio de dados entre elas. VRJuggler, desenvolvido em C++, possui 
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binders e wrappers para diversas outras linguagens, dentre elas Python, Java e C#, 

além oferecer suporte as plataformas Windows e Mac. 

2.6.2 FlowVR 

FlowVR foi desenvolvido com o propósito de ser uma solução de RV para 

clusters, sendo ele composto por três módulos principais: FlowVR Core, FlowVR 

Render e VTK FlowVR. 

O FlowVR Core representa o ponto central de gerenciamento da aplicação, 

tendo ele a tarefa de sincronizar a informação enviada pelos outros dois módulos e 

pelos plugins definidos pelo usuário. Já o FlowVR Render gerencia a informação 

relacionada à distribuição do processamento gráfico pelos diversos nós do cluster, 

além de gerenciar como a informação gráfica será distribuída entre os diversos 

dispositivos de visualização, abstraindo o uso de OpenGL. O VTK FlowVR é um 

plugin para a comunicação entre o FlowVR e o engine de renderização gráfica VTK, 

utilizando-o assim como módulo gráfico no lugar de utilizar diretamente o OpenGL. 

2.6.3 Virtools 

3DVIA Virtools possui o propósito de oferecer uma ferramenta para 

construção de ambientes virtuais genéricos, abrangendo renderização gráfica, GUI, 

dispositivos de interação (incluindo joypads do Playstation e Wii), simulação física, 

simulação comportamental (Inteligência Artificial) e comunicação em rede, além de 

possuir um módulo específico (add-on) para RV, com funcionalidades para 

gerenciamento de dispositivos específicos de visualização (display-walls, CAVES, 

dentre outros) e interação (trackers). 

Como características adicionais, Virtools oferece ainda uma linguagem de 

script própria, aplicável desde a simulação comportamental (máquina de estados), 

simulação física (definição dos objetos) e renderização (cores, texturas e iluminação 

da cena). Virtools disponibiliza ainda editores para a construção do ambiente virtual 

(de cena, GUI, “comportamento inteligente” e comportamento físico), além de ser 

multiplataforma (Windows, Linux, Mac, Wii e Playstation). 
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2.6.4 Gizmo 

Gizmo é uma plataforma para desenvolvimento de ambientes virtuais, 

desenvolvida em C++ e multiplataforma, dividida em um conjunto de bibliotecas, 

cada uma delas sendo responsável pelo gerenciamento de um aspecto específico 

na construção desse tipo de sistema, sendo elas: GizmoBase, Gizmo3D, 

GizmoDistribution, GizmoSimulation, GizmoDynamics, GizmoGUI e GizmoTest. 

GizmoBase é uma biblioteca que oferece funcionalidades relacionadas a 

abstração da plataforma onde a aplicação está sendo executada, gerenciando 

threads, processos, memória, dentre outros. O Gizmo3D é responsável pela 

apresentação gráfica do ambiente virtual, enquanto o GizmoSimulation é 

responsável pela definição e gerenciamento de máquinas de estado, úteis para 

definição de comportamento dos objetos virtuais. A plataforma ainda conta com um 

plugin, construído a partir das bibliotecas Gizmo3D e GizmoSimulation, para 

simulação física de corpos rígidos e tecidos. 

  GizmoDistribution é responsável pelo gerenciamento da comunicação em 

rede, enquanto GizmoDynamics oferece funcionalidades relacionada ao 

monitoramento do estado dos objetos presentes no ambiente virtual e pelo 

tratamento de eventos ligados a mudança desses estados.  GizmoGUI possui a 

definição dos componentes gráficos utilizados para interação do usuário e com a 

aplicação e, por fim, GizmoTest é uma biblioteca com funcionalidades relacionadas 

ao teste de aplicações construídas a partir de GizmoBase.  

2.6.5 Havok 

Havok, anteriormente apenas um engine para simulação física, hoje 

corresponde a um conjunto de engines, cada um possuindo um propósito específico, 

sendo eles: Havok Physics, Havok Destruction, Havok Cloth, Havok Behavior, Havok 

Animation e Havok Script. 

Havok Physics, Havomulação de corpos rígidos, simulação de destruição de 

corpos conectados e simulação de tecidos. 

O Havok Animation é uma ferramenta voltada para animação de malhas 

gráficas, enquanto o Havok Behavior é responsável pelo controle automático dos 

objetos quanto a sua movimentação (pathfinding) e o Havok Script é oferece suporte 
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para a linguagem de script LUA. Todas as ferramentas do Havok foram 

desenvolvidas visando a sua fácil integração, caracterizando-se assim em uma 

plataforma para desenvolvimento de ambientes virtuais. 

2.6.6 C4 

O C4 Engine foi concebido para ser uma ferramenta multiplataforma para 

jogos, oferecendo suporte para as plataformas Windows e MAC OS. Esse engine 

oferece features próprias para o desenvolvimento de jogos de última geração, sendo 

algumas delas: animações, suporte a portais, volumetric fog, simulação de tecidos e 

de superfície de fluidos em tempo real, efeitos de som 3D com atenuação por 

oclusão ou distância e rápida comunicação remota via UDP.  

Como elementos adicionais, C4 ainda conta com quatro ferramentas para 

edição, respectivamente, de GUI, script, shader e cena, além de oferecer interfaces 

para criação de diversos tipos de plugins, como para suporte a vídeo, formatos 

adicionais de som e dispositivos de interação adicionais, por exemplo. 

2.6.7 Unigine 

A solução para jogos analisada com maior número de features foi o Unigine. 

Este engine possui diversas funções avançadas relacionadas aos diversos aspectos 

presentes em ambientes virtuais, tais como suporte a portais, simulação de fluidos, 

som 3D com atenuação por oclusão e distância, dentre outras.  

Possuindo licença fechada, o Unigine oferece suporte ainda a um grande 

número de placas gráficas (modelos antigos e mais recentes da NVIDA e ATI) e 

plataformas (IBM-PC 32/64 Bits, PowerPC 64 Bits; Windows e Linux).  

2.6.8 Avaliação 

Frameworks e engines utilizados para a construção de ambientes de RV, RA, 

RM e Jogos integram diversos componentes diferentes para a obtenção de 

ambientes virtuais complexos, sendo o critério de avaliação das ferramentas 

estudadas (Tabela) justamente a disponibilidade de componentes abrangidos por 

elas. Os componentes avaliados estão relacionados com o ambiente virtual gráfico, 

assim como elementos de GUI, o ambiente virtual sonoro, físico, features de IA, 
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comunicação, dispositivos de interação e, finalizando, a possibilidade de adicionar 

ou alterar funcionalidades presentes na ferramenta. 

Tabela 6. Ferramentas de RV/RA/RM e Jogos 

Características / 

Ferramentas 

Gráfico GUI Som Física IA Input Comunicação Extensível 

VR Juggler X X X   X X  

FlowVR X X    X X X 

Virtools X X X X X X X  

Gizmo X X  X  X X  

Havok X   X X    

C4 X X X X  X X X 

Unigine X X X X X X X  

2.7 Características Presentes em Ambientes 

Virtuais 

Mesmo possuindo abordagens diferentes, todas as aplicações relacionadas a 

ambientes virtuais possuem algo em comum: são fortemente baseadas em 

estímulos, tanto os direcionados aos sentidos do usuário (normalmente visão, 

audição e tato) quanto os recebidos dele (reconhecimento de padrões visuais, 

reconhecimento de voz, entradas de dispositivos, dentre outros). 

Dependendo do problema a ser resolvido com auxílio de ambientes virtuais, 

apenas qualidade na apresentação do ambiente pode não ser suficiente, precisando 

que os desenvolvedores se preocupem, além do realismo gráfico, sonoro e tátil, com 

o realismo comportamental das entidades virtuais. Em aplicações de simulação 

cirúrgica [52], por exemplo, não adianta que as estruturas corporais (como coração, 

pulmões e outros órgãos) possuam modelagens gráficas perfeitas se os seus 

comportamentos (bombeamento de sangue pelo coração, por exemplo) não forem 

também modelados de forma satisfatória. 
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Em ambientes virtuais dinâmicos, as entidades virtuais estão sempre sofrendo 

alterações em seus estados e, desse modo, alterando o estado do próprio ambiente 

virtual. Essas alterações de estado podem ser tanto “involuntárias” (uma caixa virtual 

sendo movimentada no cenário, por exemplo) ou “voluntárias” (um personagem de 

um jogo coordenado ações de ataque e movimentação, por exemplo). 

Aplicações de ambientes virtuais ainda possuem detalhes inerentes a 

qualquer aplicação de software, sendo que as restrições impostas a eles são 

maiores. Por sua restrição de tempo real, o gerenciamento de concorrência em 

aplicações de ambientes virtuais interativos possui maior complexidade, sendo 

necessário maior controle no gerenciamento das threads e/ou processos associados 

a aplicação.  

Ainda relacionado com restrições de tempo real, existe também restrições 

quanto a comunicação em aplicações de ambientes virtuais que necessitem dessas 

funcionalidades. Ambientes virtuais colaborativos, por exemplo, necessitam que a 

troca de informações entre os diversos hosts conectados seja otimizada, possuindo 

baixa tolerância a atrasos e perda de mensagens trocadas entre eles. 

Tão importante quanto as características de funcionamento do ambiente 

virtual (apresentação, comportamento e gerenciamento das tarefas) é sua própria 

base estrutural. Para o funcionamento satisfatório das aplicações, é necessário que 

tanto a estrutura matemática (funções e tipos de dados) quanto a estrutura 

organizacional (módulos, classes, dentre outros) sejam bem projetados. 

Além dos elementos relacionados com a implementação do ambiente virtual, 

existem diversos elementos que não são definidos exclusivamente via código fonte. 

Imagens, vídeos, sons, modelos gráficos, dentre outros recursos disponíveis, devem 

ser gerenciados de forma a garantir a qualidade dos ambientes virtuais construídos a 

partir deles. 

De acordo com as características relacionadas a ambientes virtuais, 

encontradas nas ferramentas estudadas, foi feita neste trabalho uma classificação a 

respeito dos componentes encontrados em aplicações de ambientes virtuais. A 

classificação adotada foi com intuito de facilitar o entendimento da estrutura 

apresentada por um ambiente virtual, visando tanto facilitar o desenvolvimento de 

aplicações quanto de ferramentas voltadas para eles, tendo essa classificação sido 
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utilizada na concepção da plataforma Hydra (detalhes no capítulo 3). Os 

componentes identificados (Figura) são Interface, Mundo Virtual e Base. 

 

Figura 11.  Componentes presentes em ambientes virtuais: Interface (camada 

superior), Mundo Virtual (camada central) e Base. 

O componente Interface é responsável pela interação do usuário com o 

ambiente virtual, tanto na apresentação dos elementos virtuais quanto na aquisição 

de informações a respeito do ambiente real. Esse componente é divido ainda em 

três subcomponentes: Gráfico, responsável tanto pela exibição do ambiente virtual 

quanto pela captura e reconhecimento do ambiente real a partir de vídeo e imagens, 

Sonoro, responsável pela apresentação sonora do ambiente virtual e pela captura e 

reconhecimento dos sons no ambiente real, e Tátil, responsável pela interação via 

dispositivos tanto convencionais (teclados, mouses, dentre outros) quanto 

dispositivos hápticos. 

O componente Mundo Virtual corresponde a representação interna à 

aplicação do ambiente virtual, sendo responsável pela definição dos 

comportamentos das entidades que o compõe. Esse componente é subdividido 

ainda, de acordo com o comportamento a ser gerenciado, em outros dois 

subcomponentes: Mundo Reativo, responsável pela definição dos comportamentos 

“não voluntários” (simulação física) das entidades virtuais, e Mundo Proativo, 
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responsável pelo gerenciamento do comportamento “voluntário” (IA) das entidades 

virtuais. 

Por fim, o componente Base define o arcabouço necessário para o 

desenvolvimento de aplicações que utilizem ambientes virtuais, possuindo como 

componentes entidades que gerenciam tanto os elementos estruturais (interfaces e 

definições de padrões de projeto, objetos e funções matemáticas, dentre outros) 

quanto elementos responsáveis pela execução e controle (gerenciamento de 

recursos, comunicação e concorrência) do ambiente virtual. 
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Capítulo 3 

A Plataforma Hydra 

Ssdsfdfd f dfdfdfdfdfdfdfdf d fd d ddfd d fddffgffgfgffgf h ghghg h ghgh g hg g 

hg ghghg hg g hgh. 

Uma dificuldade comumente encontrada no desenvolvimento de aplicações 

que utilizam ambientes virtuais é justamente a integração entre os diversos 

componentes presentes na aplicação (elementos gráficos, físicos, sonoros, dentre 

outros). Normalmente os componentes presentes possuem suas implementações 

definidas por ferramentas distintas (engines gráficos, físicos, sonoros, dentre outros), 

ocorrendo na prática a existência de “n” ambientes virtuais que precisam ser 

gerenciados pela aplicação, cada um deles possuindo a representação de um 

“aspecto” das entidades virtuais.  

Outro problema (presente principalmente em ambientes de pesquisa) é a 

questão da customização das ferramentas utilizadas. Em muitos casos as 

ferramentas não possuem todas as funcionalidades requeridas para o 

desenvolvimento do sistema, podendo forçar os desenvolvedores a tomar decisões 

que podem ocasionar em problemas na implementação de seus projetos, como 

alterar diretamente as ferramentas (código fonte) ou trocar de ferramentas durante o 

processo de desenvolvimento. 

Dado os problemas citados, este trabalho, executado no Grupo de Pesquisa 

em Realidade Virtual e Multimídia do Centro de Informática da Universidade Federal 

de Pernambuco (GRVM CIn UFPE), propõe Hydra, uma plataforma projetada tanto 

para desenvolvimento rápido de aplicações de ambientes virtuais quanto para 

permitir a sua própria customização, oferecendo aos desenvolvedores a 

possibilidade de definir o comportamento das features oferecidas por ela. 

A plataforma Hydra é composta por um conjunto de frameworks e bibliotecas 

construídos de acordo com os componentes identificados no capítulo 2 deste 

trabalho (Figura 11). Nas subseções a seguir são descritos detalhes a respeito da 
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estrutura e funcionamento da plataforma como um todo, assim como detalhes 

específicos da arquitetura dos frameworks e bibliotecas componentes. 

3.1 A Plataforma Hydra 

A plataforma Hydra foi desenvolvida para oferecer suporte na criação de 

ambientes virtuais complexos, reunindo os diversos componentes presentes neste 

tipo de aplicação em uma só API, mas permitindo ao usuário da plataforma escolher 

quais componentes serão utilizados em sua aplicação, ou seja, cada ferramenta que 

faz parte da plataforma pode ser usada de forma independente. 

As bibliotecas e frameworks integrantes da plataforma Hydra foram 

desenvolvidos utilizando a linguagem de programação C++, devido a sua eficiência 

e robustez. Para alcançar seus dois objetivos principais (desenvolvimento rápido de 

aplicações e customização da arquitetura), o projeto da plataforma Hydra foi guiado 

por quatro macro requisitos: Interfaces Simplificadas, Ambiente Virtual Unificado, 

Customização e Flexibilidade. 

Para satisfazer o requisito de Interfaces Simplificadas, a plataforma Hydra 

oferece aos desenvolvedores um ambiente virtual com interfaces de programação de 

fácil entendimento, para aqueles familiarizados com este tipo de aplicação, e com 

funcionalidades diretas. Os principais elementos que formam o ambiente virtual 

(Figura 12) são: Scene, Actor, Shape e Material. 

 

Figura 12. Elementos principais do ambiente virtual na plataforma Hydra. 

Scene é a representação do ambiente virtual em si, possuindo a definição de 

como ele se comporta em relação aos componentes identificados (gráfico, sonoro, 
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tátil, reativo e proativo), enquanto Actor é a representação das entidades virtuais 

presentes no ambiente. Cada entidade Scene pode possuir “n” entidades do tipo 

Actor. 

Cada entidade Actor é formada por um conjunto de Shapes, entidades 

atômicas que reúnem informações estruturais e podem assumir diversas 

configurações (cubo, esfera, capsula, cone, cilindro, malha convexa e malha 

triangular). Cada entidade Shape possui associada a ela uma entidade Material, 

responsável pela definição de seu comportamento estrutural (cor, coeficiente de 

reverbação, atrito estático, dentre outros). 

Com relação ao requisito de Ambiente Unificado, a plataforma Hydra oferece 

suporte aos componentes gráfico, sonoro, tátil, reativo e proativo, integrando-os em 

um só ambiente virtual. As entidades virtuais presentes em Hydra são gerenciadas 

de modo que qualquer alteração de estado sofrida por elas seja tratada do seguinte 

modo (Figura 13) : a alteração primeiro é executada nos subcomponentes 

relacionados ao componente Mundo Virtual (reativo e proativo) e, a partir deles, a 

informação é passada para os subcomponentes relacionados com o componente de 

Interface (gráfico, sonoro e tátil). 

 

Figura 13. Atualização da alteração de estado das entidades virtuais: primeiro é 

executada no componente Mundo Virtual e, a partir dele, no componente de 

Interface. 

Ainda em relação ao requisito de Ambiente Virtual Unificado, a plataforma 

Hydra, além de gerenciar de forma automática as atualizações de estado, gerencia a 
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construção das entidades virtuais. A inicialização dessas entidades ocorre em dois 

passos: criação e instanciação. 

A criação das entidades virtuais complexas, ou seja, que possuem os 

componentes de Mundo Virtual e Interface, é feita a partir de estruturas chamadas 

Descriptors (Figura 14). Os Descriptors possuem atributos para configuração das 

entidades virtuais em todos os componentes da aplicação, sendo eles gerais (como 

posição, orientação, dentre outros) ou específicos (atrito, reverbação, iluminação, 

dentre outros). 

 

Figura 14. Estrutura Descriptor 

Tendo sido feita a criação da entidade virtual, ela ainda não “existe” no 

contexto da aplicação, precisando ser inicializada. As entidades virtuais criadas 

funcionam como um blueprints, ou seja, como “plantas” ou “esquemas”, precisando 

que o usuário da plataforma realize explicitamente suas instanciações (Figura 15). 

Cada entidade virtual instanciada a partir de uma “entidade blueprint” é considerada 

“filho” dela, acarretando na segunda sofrer alterações em seu estado cada vez que a 

primeira sofrer alterações em suas características. Em um dado ambiente virtual, por 

exemplo, existem cinco caixas virtuais, criadas todas a partir de uma “caixa 

blueprint” com textura de metal enferrujado. Caso seja alterado na “caixa blueprint” 

(que não está inserida no ambiente virtual) sua textura para uma de madeira, a 

textura das cinco caixas serão alteradas também. 
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Figura 15. Exemplo da construção de entidades virtuais na plataforma Hydra: 

primeiro é criada uma entidade virtual blueprint (um ator, no caso), depois é feita 

sua instanciação (em três cenas diferentes, num total de 4 atores) 

Em relação ao requisito de Customização, a plataforma Hydra permite aos 

desenvolvedores estenderem e alterarem suas funcionalidades a partir de plugins 

(Figura 16). Os frameworks que fazem parte da plataforma Hydra e são 

responsáveis pelo gerenciamento dos componentes Interface e Mundo Virtual 

funcionam como abstrações para ferramentas já existentes, semelhantemente a 

estrutura adotada pelo Ogre [20], por exemplo. 

 

Figura 16. Relação framework X plugin na plataforma Hydra 
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A comunicação entre o framework e seu(s) plugin(s) é feita a partir do disparo 

de eventos (Figura 17). Cada vez que uma ação é requisitada ao framework, este 

dispara um evento para ser tratado pelo plugin, que o processa e atualiza o estado 

do framework. 

 

Figura 17. Disparo e processamento de eventos em Hydra. 

O último requisito que guiou o desenvolvimento da plataforma Hydra foi o da 

Flexibilidade. O desenvolvimento de ambientes virtuais nem sempre engloba todos 

os componentes identificados no capítulo 2, uma aplicação para planejamento e 

construção de poços de petróleo [12], por exemplo, não precisa necessariamente de 

simulação sonora ou tátil. Em decorrência desse fato e de possuir sua arquitetura 

baseada em plugins, o usuário da plataforma Hydra escolhe quais componentes 

serão utilizados na aplicação de acordo com suas necessidades, ou seja, ele 

escolhe quais frameworks irão carregar os plugins para seu funcionamento. 

3.2 Bibliotecas e Frameworks Componentes 

A plataforma Hydra (Figura 18) é composta por cinco bibliotecas, todas elas 

ligadas ao componente Base, e seis frameworks, cinco deles responsáveis pelos 

componentes Interface (Gráfico, Sonoro e Tátil) e Mundo Virtual (Reativo e Proativo), 

e um deles representado o framework central da plataforma, tendo sido construído 

utilizando como base as cinco bibliotecas e os outros cinco frameworks.  

Framework 

Evento Disparado 

Plugin 

Evento Processado 



 

54 

 

Figura 18. Frameworks componentes da plataforma Hydra, seguindo a estrutura de 

componentes apresentada no capítulo 2: Interface (ALVE, RaVe e TACTILE), 

Mundo Virtual (ReActive e ProActive) e Base (Util, CPPMT, Resource, ConnecT e 

Numerics). 

Todos os frameworks que fazem parte da plataforma Hydra foram construídos 

seguindo o padrão de arquitetura em camadas [54] e os padrões de projeto facade, 

singleton, command, observer, factory e pool [55]. 

Nas subseções a seguir são descritos, respectivamente, o framework central, 

quatro frameworks responsáveis pelos componentes de Interface e Mundo Virtual e 

quatro bibliotecas ligadas ao componente Base.  

O desenvolvimento do framework ProActive, ferramenta para construção de 

mundos virtuais “ativos”, e da biblioteca ConnecT, ferramenta para comunicação via 

rede, até o termino deste trabalho, ainda não tinha sido iniciado, tendo apenas sido 

identificado seus propósitos. 

 Tanto o framework central da plataforma quanto os três frameworks que 

definem o componente de Interface foram desenvolvidos inteiramente neste 

trabalho, enquanto o framework ReActive e as bibliotecas Util, CPPMT e Resource 

começaram a ser desenvolvidas anteriormente, mas tiveram participações do autor 

deste trabalho. Por fim, Numerics foi apenas utilizada para construção da plataforma, 
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tendo sido desenvolvida por outro autor. Todos os componentes da plataforma 

Hydra foram desenvolvido no GRVM. 

3.2.1 Hydra (Framework Central) 

O framework central da plataforma Hydra foi desenvolvido contemplando os 

componentes de Interface, Mundo Virtual e Base, e atendendo aos requisitos de 

Interfaces Simplificadas, Ambiente Virtual Unificado, Customização e Flexibilidade. A 

arquitetura do framework central é composta por nove módulos (Figura 19): Basic, 

Physics, Render, Sound, Device, Factory, Signals, Descriptors e Core. 

 

Figura 19. Arquitetura do framework central da plataforma Hydra 

O módulo Basic é responsável pela definição das entidades virtuais ligadas a 

todos os componentes presentes no ambiente virtual, sendo elas: Scene, Actor, 

Shape e Material. Este módulo foi desenvolvido a partir dos frameworks RaVe, 

ALVE, TACTILE e ReActive. 

O módulo Physics possui as definições para entidades, definidas apenas no 

subcomponente reativo do componente Mundo Virtual, responsáveis pela conexão 

entre os atores, ou seja, joints. Os tipos de conexões suportadas neste framework 

são: 6DoF (six-degrees-of-freeedom), de distancia, fixa, prismática, de polia, de 

revolução, esférica e universal. Este módulo foi desenvolvido utilizando como base o 

framework ReActive. 

O modulo Render define entidades relacionadas ao subcomponente Gráfico 

do componente Interface, sendo elas: window, viewport, camera, overlay, overlay 

element e light. Este módulo foi desenvolvido utilizando como base o framework 

RaVe. 
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O módulo Sound possui apenas uma entidade, chamada sound, que é 

responsável pela definição do sons existentes no ambiente virtual, seja mono (1D), 

estéreo (2D) ou 3D. O framework ALVE foi utilizado como base na construção desse 

módulo. 

Semelhante ao módulo Sound, o módulo Device também possui apenas uma 

entidade, chamada device, que representa a definição dos dispositivos (mouse, 

teclado, luvas, dentre outros) utilizados para interação com o ambiente virtual. Este 

módulo foi construído a partir do framework TACTILE. 

O módulo Factory é composto por entidades responsáveis pela criação, 

armazenamento e destruição das entidades presentes nos ambientes virtuais, 

possuindo uma fatory para cada entidade virtual definida no framework central, 

enquanto o módulo Signals possui as definições dos eventos enviados pelos plugins 

para serem tratados pelo usuário. 

O módulo Descriptors possui a definição das estruturas utilizadas para a 

criação das entidades virtuais que possuem associadas a elas todos os 

componentes relacionados a ambientes virtuais identificados (Interface e Mundo 

Virtual). As entidades Descriptor são utilizadas como argumento para a criação das 

entidades virtuais pelas factories. 

O módulo Core representa o ponto central de controle do framework, sendo 

composto por duas entidades: Manager e Root. A entidade Manager é o ponto inicial 

de configuração e controle do framework, tendo sido construída utilizando os 

padrões de projeto facade e singleton. Manager é responsável pela criação da 

entidade Root, a primeira recebendo como argumentos de criação da segunda as 

configurações necessárias para o carregamento e inicialização dos componentes 

Interface e Mundo Virtual. A entidade Root é responsável por configurar o ambiente 

da plataforma (bibliotecas e frameworks) e receber e encaminhar as requisições de 

gerenciamento dos objetos (criação, acesso e destruição) às entidades factories. O 

módulo Core foi construído utilizando como base os frameworks RaVe, ALVE, 

TACTILE e ReActive. 
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3.2.2 RaVe 

RaVe (Render Abstraction for Virtual Environments) é um framework 

desenvolvido para aplicações que envolvam mundos virtuais gráficos, tanto 

apresentando ao usuário o ambiente virtual 3D graficamente, quanto captando e 

reconhecendo informações do mundo real a partir de câmeras reais, atuando assim 

como uma ferramenta de produtividade na construção de ambientes complexos. A 

arquitetura de RaVe possui seis módulos (Figura 20), sendo eles: Core, Factory, 

Signals, Visualization, GUI e Basic. 

 

Figura 20. Arquitetura de RaVe 

Cada um dos módulos de RaVe possui entidades relacionadas ao conceito 

deles. O módulo Core possui, de modo semelhante ao framework central da 

plataforma, entidades responsáveis pela configuração e controle do ambiente virtual 

gráfico, sendo elas: Manager, Root e CaptureInterface e RecognizeInterface. 

A entidade Manager de RaVe possui sua estrutura e comportamento 

semelhante ao da entidade Manager do framework central, enquanto as entidades 

Root, CaptureInterface e RecognizeInterface são construídas na forma de plugins. 

Root possui sua estrutura semelhante à entidade Root do framework central, mas é 

responsável pelo gerenciamento das entidades do ambiente virtual gráfico. A 

entidade CaptureInterface é responsável pela captura de imagens do ambiente real, 

armazenando-as em uma entidade do tipo Material, já entidade RecognizeInterface 

é responsável pelo reconhecimento de padrões presentes em imagens e vídeos. 

O módulo Factory, semelhantemente ao framework central, possui as 

entidades responsáveis pela criação dos elementos utilizados para construção do 
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ambiente virtual gráfico, já o módulo Signals possui as definições dos eventos 

utilizados tanto de forma interna (comunicação entre RaVe e seus plugins) quanto 

de forma externa (notificações de mudança de estado das entidades ao usuário). 

O módulo Basic possui entidades que definem o ambiente virtual gráfico, 

sendo elas: Scene, Actor, Shape, Material e Light. Material possui a definição de 

como as entidades virtuais se comportam visualmente (texturas, iluminação, 

shaders). 

 A entidade Shape pode assumir as mesmas configurações definidas no 

framework central da plataforma (cubo, esfera, capsula, cone, cilindro, malha 

triangular e malha convexa), sendo que a configuração de malha triangular poder ser 

animada dependendo da disponibilidade desta feature na ferramenta abstraída, 

enquanto a entidade Actor não possui nenhuma característica adicional, 

representando o aspecto gráfico dos objetos presentes no ambiente virtual.  

A entidade Scene representa a definição do ambiente virtual gráfico, 

possuindo como características específicas à iluminação, o tipo de sombra gerando 

e uma entidade Material associada ao “céu” do ambiente gráfico. 

 A entidade Light define fontes de luz presentes no ambiente virtual gráfico, 

podendo elas ser pontuais (ponto emanando luz em todas as direções), direcional 

(feixe de luz orientado em uma direção) ou spotlight (fonte luz com dispersão em 

cone), e possuindo dois componentes de cor: difusa (luz que é refletida em 

diferentes direções) e especular (luz que é refletida de forma uniforme baseada em 

seu ângulo de incidência). 

O módulo Visualization é responsável pelas entidades que possibilitam a 

visualização do ambiente virtual gráfico, sendo ele organizado do modo 

normalmente definido pelas ferramentas gráficas presentes na literatura: Camera, 

Viewport e Window. 

O módulo GUI possui até o momento apenas a entidade Overlay, estruturas 

bidimensionais que não estão presentes na cena gráfica, mas são exibidas na visão 

da câmera. Um Overlay é composto por sub-elementos chamados Overlay 

Elements, analogamente a relação shapes/actor. RaVe oferece dois tipos de Overlay 
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Elements: Panels e TextAreas. Panels são elementos em que podem ser 

adicionadas texturas, enquanto TextAreas são elementos para adicionar textos. 

3.2.3 ALVE 

ALVE (Audio Layer for Virtual Environments) é um framework para aplicações 

que envolvam mundos virtuais sonoros, tanto apresentando ao usuário o ambiente 

virtual 3D por meio de sons, como captando e reconhecendo informações do mundo 

real por microfones. 

ALVE foi desenvolvido como uma solução para ambientes sonoros. Apesar de 

o sentido mais comum a ser estimulado em aplicações relacionadas a ambientes 

virtuais ser o da visão, a audição também detém bastante relevância na questão da 

imersão do usuário no ambiente virtual. A arquitetura de ALVE (Figura 21) possui 

quatro módulos, sendo eles: Core, Factories, Signals e Basic. 

 

Figura 21.  Arquitetura de ALVE 

O módulo Core possui entidades para a configuração e controle do ambiente 

virtual sonoro, sendo elas: Manager, Root e RecognizeInterface. A entidade 

Manager foi construída a partir dos padrões singleton e facade, representando assim 

o ponto central de configuração e gerenciamento de ALVE. A entidade Root foi 

construída (do mesmo modo que a entidade Root de RaVe) como um plugin para a 

definição do ambiente virtual sonoro, possuindo funcionalidades também de captura 

de sons do ambiente real, abstraindo o uso de outra ferramenta sonora, enquanto a 

entidade RecognizeInterface representa o plugin para o reconhecimento dos sons 

capturados. 
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O módulo Factory e Signals possuem, respectivamente, as definições para 

entidades responsáveis pela criação dos elementos existentes no ambiente virtual 

sonoro e dos eventos responsáveis pelas comunicações internas (entre ALVE e 

seus plugins) e externa (eventos liberados para tratamento pelo usuário). 

O módulo Basic, assim como nos outros frameworks que fazem parte da 

plataforma Hydra, é composto por entidades que definem o ambiente virtual, sendo 

elas: Scene, Actor, Shape, Material e Sound.  

Scene é a definição do ambiente virtual sonoro em si, possuindo 

características que interferem na reprodução do som, como reverbação e atenuação. 

As entidades Actor e Shape representam, respectivamente os objetos existentes no 

ambiente virtual e seus elementos estruturais, enquanto Material reúne informações 

a respeito de como os objetos virtuais se comportam em relação ao som presente no 

ambiente, possuindo como atributos: coeficientes de reverbação e de oclusão direta. 

Por fim, a entidade Sound define os sons que podem ser executados no ambiente, 

podendo eles ser 1D (mono), 2D (estéreo) ou 3D. 

3.2.4 TACTILE 

Framework para aplicações que envolvam mundos virtuais táteis, 

apresentando ao usuário o ambiente virtual 3D tanto por meio de resposta háptica 

como captando e reconhecendo informações do mundo real a partir de diversos 

tipos de dispositivos (teclados, mouses, luvas, dentre outros). 

TACTILE foi desenvolvido como principal ferramenta de interação entre o 

usuário e a aplicação na plataforma Hydra. A interação tátil entre o usuário e 

sistemas de ambientes virtuais possui diversas formas, indo desde simples teclados 

e mouses, como em aplicações de jogos para a plataforma PC, a até mesmo 

dispositivos de interação não usuais, como luvas, Wii Mote, dentre outros. TACTILE 

suporta interação de via única (aplicação-usuário ou usuário-aplicação), ou de duas 

vias. A arquitetura de TACTILE possui cinco módulos (Figura 22), sendo eles: Core, 

Factory, Signals, Basic e Device. 
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Figura 22.  Arquitetura de TACTILE 

O módulo Core, além das entidades Manager, ponto central de controle e 

gerenciamento do framework, e Root, que representa o plugin para a definição do 

ambiente virtual háptico, possui DeviceManager, entidade que representa o plugin 

para gerenciamento de dispositivos. Diferente dos outros frameworks da plataforma 

Hydra, TACTILE pode utilizar mais de um plugin do mesmo tipo (no caso 

DeviceManager) ao mesmo tempo, cada um deles gerenciando os dispositivos 

definidos em seus respectivos frameworks abstraídos. 

Do mesmo modo que em RaVe e ALVE, os módulos Factory e Signals 

possuem, respectivamente, as definições das entidades responsáveis pela criação 

dos elementos presentes no ambiente virtual (incluindo também os dispositivos de 

interação). 

O módulo Basic, assim como nos outros frameworks, possui as entidades 

responsáveis pela definição do ambiente virtual, sendo elas: Scene, Actor, Shape e 

Material, todas elas possuindo papeis semelhantes aos seus equivalentes nos 

outros frameworks da plataforma: Scene define o ambiente virtual em si, Actor 

representa os elementos presentes no ambiente virtual, sendo composto por um 

conjunto de entidades Shape, e cada uma delas possui uma entidade Material 

associada a elas.  

Por fim, o módulo Device possui a definição da entidade Device, responsável 

por controlar as interações entre o usuário e o ambiente virtual via dispositivos de 

interação tátil. Cada interação ocorrida do usuário com o dispositivo é enviado um 

evento ao respectivo plugin, o segundo processando o primeiro, e depois é 
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disparado outro evento, com a atualização do estado do dispositivo, para ser tratado 

pelo usuário. 

3.2.5 ReActive 

ReActive é um framework para a simulação de Física Newtoniana em tempo 

real, oferecendo funcionalidades referentes à atualização do comportamento físico 

das entidades presentes no ambiente virtual. A arquitetura do ReActive possui seis 

módulos (Figura 23), sendo eles: Core, Factory, Signals, World, Joints e Matter. Mais 

detalhes a respeito deste framework podem ser encontrados na dissertação de 

mestrado descrita em [56]. 

 

Figura 23.  Arquitetura do ReActive. 

3.2.6 Util 

Util é uma biblioteca que oferece um conjunto de funcionalidades úteis no 

auxílio ao desenvolvimento de aplicações em geral, não apenas focadas em 

ambientes virtuais. Util pode ser dividida em módulos segundo a organização 

apresentada na Figura 24. 
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Figura 24.  Arquitetura de Util 

O módulo Type Tools abrange um conjunto de técnicas e estruturas policy 

based [53], oferecendo funcionalidades avançadas para o gerenciamento de tipos 

em tempo de compilação, tais como: TypeLists, TypeAssociators, TypeCheckers e 

TypeSelecters. 

TypeLists são estruturas que, ao invés de armazenar dados em si, 

armazenam tipos de dados. Essas estruturas são bastante úteis para implementação 

de diversas funcionalidades avançadas, tais como escalonadores de eventos, 

factories, dentre outros. 

TypeAssociators são estruturas utilizadas para associar um certo tipo de dado 

a outro. Util oferece duas estruturas com este objetivo: IntToType, que mapeia um 

determinado tipo a um certo valor inteiro, e TypeToType, que mapeia um 

determinado tipo a um certo valor de outro tipo. 

Util oferece ainda a possibilidade de identificar, em tempo de compilação, 

como está estruturado um determinado tipo de dado, utilizando para isso um 

TypeChecker. Util possui quatro estruturas deste tipo: RealType, PointeeType, IsPtr 

e IsRef. 

RealType identifica o “tipo base” de um determinado tipo de dado. Se este 

operador fosse aplicado ao tipo int****&, por exemplo, ele o identificaria como 

Util 
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int. Já PointeeType é uma estrutura que identifica qual o tipo de dado utilizado em 

um determinado tipo de ponteiro. Se aplicado ao tipo int**, por exemplo, ele o 

identificaria como int*. 

IsPtr é uma estrutura que verifica se o tipo de dado é um ponteiro, enquanto 

IsRef verifica se um determinado tipo de dado é uma referência. Se aplicado ao tipo 

int**, por exemplo, IsPtr identificaria afirmativamente como ponteiro, já IsRef 

identificaria negativamente como referência. No caso do tipo a ser avaliado pelos 

identificadores para int*&, IsPtr o identificaria negativamente e IsRef o identificaria 

afirmativamente. 

Util possui ainda uma estrutura chamada SelectType, capaz de selecionar 

entre dois “tipos base” em uma dada condição. Se a condição for afirmativa, a 

estrutura selecionará o primeiro dos dois tipos, caso contrário, selecionará o 

segundo. Se a estrutura SelectType for aplicada aos tipos int** e int&, por 

exemplo, tendo como condição o resultado da verificação executada pela estrutura 

IsPtr ao tipo int**, então o tipo selecionado seria int**. 

O módulo String Tools oferece funcionalidades diversas no tratamento de 

strings, estas não estando presentes na definição padrão deste tipo na linguagem 

C++. São elas: match, replace, split, toLower, toUpper, toString e parseString. 

Match avalia se uma string é igual à outra, mas com o diferencial de poder 

avaliá-las por case sensitive ou não, enquanto replace substitui uma parte da string 

por outra fornecida pelo usuário. Split divide a string em várias substrings baseando-

se em um dado padrão, já toLower altera todos os caracteres da string como 

minúsculos e toUpper altera todos os caracteres da string como maiúsculos. 

toString transforma um tipo de dado em string por meio do 

std::stringstream, enquanto parseString transforma uma string em um 

determinado tipo de dado, novamente pelo intermédio de stringstream, já trim 

elimina partes da string que forem equivalentes a um dado padrão fornecido pelo 

usuário. 



 

65 

É disponibilizada também por Util uma interface para serialização e parsing de 

objetos, chamada de Parser, útil para armazenar o estado de uma aplicação em 

arquivo ou para transmissão de objetos pela rede, por exemplo. 

O módulo Design Patterns de Util oferece aos usuários implementações de 

alguns padrões de projeto normalmente utilizados no desenvolvimento de aplicações 

ou ferramentas relacionadas a ambientes virtuais. Os padrões disponíveis são: 

Singleton, Command, Factory, Pool e Observer.  

Singleton permite acesso a uma instância única, de uma determinada classe, 

a partir de qualquer ponto da aplicação ou ferramenta, útil para desenvolvimento de 

gerenciadores, por exemplo. Já o padrão Command permite encapsular uma dada 

requisição em um objeto com o intuito de prover um maior desacoplamento entre as 

entidades presentes no sistema. 

Factory é utilizado para a instanciação indireta de objetos, ou seja, o usuário 

não pode instanciar o objeto livremente, precisando criá-lo a partir da classe “fábrica” 

responsável por isso. Já Pool é responsável por agrupar objetos de um determinado 

tipo, oferecendo assim uma interface de acesso a eles, evitando a necessidade de 

objetos iguais serem criados, enquanto Observer é utilizado para “observar” o 

comportamento de outros objetos, recebendo deles notificações de mudança de 

estado, especialmente útil no disparo e tratamento de eventos. 

Além desses padrões, Util oferece ainda a associação dos padrões Factory e 

Pool em uma única estrutura, chamada nessa biblioteca de Storehouse, oferecendo 

uma maior facilidade na implementação de gerenciadores completos de objetos. 

3.2.7 CPPMT 

CPPMT (C++ Multi Thread) é uma biblioteca que fornece funcionalidades a 

respeito do gerenciamento de threads e concorrência, cruciais para a comunicação 

entre os diversos módulos de Hydra, mas também útil a qualquer aplicação e 

ferramenta relacionada a tempo real e/ou ambientes virtuais. 

Até o presente momento, CPPMT atua como uma camada de abstração em 

relação as funcionalidade de threads e concorrência do Windows, mas seu 
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desenvolvimento foi direcionado para funcionar de forma independente de 

plataforma. CPPMT segue os padrões de projeto singleton, facade, factory e pool, 

utilizando as implementações presentes em Util, e oferece suporte a threads, 

mutexes, semáforos, escalonadores, processadores de eventos e plugins (Figura 

25). 

 

Figura 25. Arquitetura de CPPMT 

O conceito de evento estabelecido por CPPMT não foi implementado como 

interface ou classe. Utilizando técnicas policy based implementadas em Util, CPPMT 

define que um evento pode ser de qualquer tipo de dado ou classe que o usuário 

desejar. Para processar tal entidade, o escalonador de eventos funciona como uma 

thread capaz de tratar os diversos tipos de eventos. Os tipos de dados considerados 

eventos pelo escalonador são definidos em sua construção a partir de uma TypeList. 

Para processar cada evento escalonado, CPPMT oferece a interface de 

processador de eventos, uma entidade capaz de executar ações dado que um 

determinado tipo de evento foi disparado. Um escalonador de eventos possui 

processadores associados a ele, estes podendo ser do mesmo tipo ou não, cada um 

“enxergando” a ocorrência de determinado evento de uma forma diferente. 

O processamento de eventos segue a seguinte lógica: o evento é enviado 

para ser processado pelo respectivo escalonador. Após o escalonador executar um 

novo ciclo, ele verifica qual o tipo de evento a ser processado e o encaminha a todos 

os processadores cadastrados e capazes de processá-lo, sendo o evento tratado por 

cada um deles. No fim, o evento tratado é descartado e o ciclo é reiniciado. 
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A implementação da interface de plugins oferecida por CPPMT é bastante útil 

para aplicações ou ferramentas que precisem de modularidade e sejam capazes de 

oferecer funcionalidades distintas dependendo de qual plugin será utilizado. Até o 

momento essa entidade possui suporte apenas para Windows. 

A abordagem utilizada na criação e gerenciamento de threads, escalonadores 

e plugins é diferente da utilizada para a criação de semáforos e mutexes. Enquanto 

os semáforos e mutexes possuem implementação fixa, ou seja, eles são abstrações 

diretas das implementações presentes na plataforma, a implementação de thread é 

uma abstração indireta da possuída pela plataforma, ou seja, o usuário irá definir sua 

verdadeira natureza. 

Outra diferença é quanto à instanciação. Semáforos, mutexes e 

processadores de eventos não são criados a partir de factories, enquanto threads e 

escalonadores de eventos são criados a partir delas. 

3.2.8 Resource 

Resource é uma biblioteca que provê gerenciamento de arquivos, incluindo os 

compactados do tipo zip (Erro! Fonte de referência não encontrada.26), sendo útil 

anto para aplicações relacionadas a ambientes virtuais, como também para qualquer 

tipo de aplicação. De forma semelhante à CPPMT, Resource foi desenvolvida 

utilizando-se padrões de projeto que facilitam tanto sua criação quanto seu uso, 

sendo eles: facade, singleton, factory e pool. 

 

Figura 26. Arquitetura de Resource 

Para a configuração inicial de Resource utiliza-se um arquivo de configuração. 

A biblioteca já oferece um parser (utilizando a interface definida em Util) para que o 
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usuário possa definir seus próprios arquivos de configuração, mas o arquivo utilizado 

por Resource deve possuir os seguintes campos:  

 Extensions: Extensões de arquivos que Resource irá gerenciar. 

 ZipFiles: Flag que indica se Resource irá ou não monitorar arquivos 

compactados. 

 Directories: Diretórios a serem mapeados pelo Resource. 

 Recursive: Flag que indica se Resource irá vasculhar ou não por 

subdiretórios informados no campo Directories. 

Quando o Resource é iniciado, ele identifica os arquivos das extensões 

válidas nos diretórios informados e os armazena em uma pool, indexando-os por 

caminho (unicamente), diretório, nome, extensão e nome simples (nome sem 

extensão). Resource pode acessar os arquivos indexados a partir de qualquer 

chave. 

As funcionalidades de Resource compreendem manipulações simples de 

arquivos: leitura e escrita. No caso de arquivos compactados, a biblioteca tanto pode 

tratá-los como arquivos a serem manipulados quanto como diretórios. Quando 

identifica que um arquivo é do tipo zip, Resource lista todos os arquivos 

compactados em seu interior. 

3.2.9 Numerics 

Numerics foi desenvolvida como uma solução matemática básica e unificada 

para a construção de ambientes virtuais, possuindo maior enfoque em Álgebra 

Linear, mas podendo ser utilizada para diversos tipos de aplicações e ferramentas. 

Os elementos presentes nessa biblioteca são: Vector, Matrix33, Quaternion, Angle, 

Math, PrimitiveTypes, Colour, Ray, Line, Plane, Retangle, Sphere, Triangle e 

Poligon, agrupados de acordo com a Figura 27. 
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Figura 27. Arquitetura de Numerics 

Como elementos básicos, Numerics oferece suporte a tipos de dados e 

funções matemáticas de caráter mais elementar. PrimitiveTypes é um módulo que 

possui definições de tipos numéricos básicos, sendo eles: natural, integer e real. Já 

Math oferece funções matemáticas gerais, tais como exponencial, raiz, dentre 

outras. 

Vector é a implementação tanto do conceito de vetores como do conceito de 

ponto, ambos no ℝ³, essenciais em aplicações relacionadas a ambientes virtuais 3D. 

Tão importante quanto os vetores são as matrizes, utilizadas principalmente para a 

definição da orientação e da pose (posição e orientação), sendo, no caso de 

Numerics, oferecida a implementação de matrizes 3x3. Também em relação à 

representação da orientação, é oferecida uma implementação para quaternions, que 

é a representação para um conjunto numérico acima dos números complexos. Já 

Angle oferece implementação para ângulos em radianos, que são bastante úteis 

para o desenvolvimento de aplicações e ferramentas relacionadas a ambiente 

virtuais. Todos esses elementos descritos possuem ligações entre si, podendo-se 

executar diversas operações entre esses tipos de dados. 

Numerics oferece ainda implementações matemáticas para elementos 

geométricos, úteis na implementação de ferramentas gráficas, por exemplo, sendo 
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elas: Line, Plane, Rectangle, Sphere, Triangle e Poligon. Novamente, cada um 

desses elementos é inter-relacionado com o outro, podendo-se executar operações 

entre eles. 

Há ainda também elementos relacionados à renderização, que podem ser 

usados para auxílio na implementação de ferramentas ou aplicações gráficas, como 

raytracing, por exemplo. As entidades definidas até então são Ray e Colour. 
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Capítulo 4  

Estudos de Caso 

 

 

Com a primeira versão da plataforma Hydra concluída, foram construídos, 

como estudos de caso, uma aplicação teste e alguns plugins para seus frameworks 

responsáveis pelos componentes de Interface e Mundo Virtual. Nas seções a seguir 

são descritos detalhes de seus respectivos desenvolvimentos e, finalizando o 

capítulo, são apresentadas algumas constatações obtidas. 

4.1 Descrição dos Estudos de Caso 

Como explicado no capítulo 3, os frameworks que fazem parte da plataforma 

Hydra funcionam como abstrações para ferramentas já existentes, sendo estas 

abstrações construídas a partir de interfaces de plugins definidas em cada um dos 

frameworks. Todas as interfaces de plug-ins definidas nos frameworks da plataforma 

Hydra foram desenvolvidas a partir da interface oferecida pela biblioteca CPPMT. 

Nas subseções a seguir são descritos os plugins desenvolvidos, para cada 

framework componente de Hydra. 

4.1.1 RaVe 

RaVe possui três funcionalidades principais relacionadas ao ambiente virtual 

gráfico: captura de imagens, reconhecimento de padrões visuais e exibição da cena 

gráfica. Para cada uma dessas funcionalidades foram desenvolvidos plugins que 

abstraem o uso de ferramentas existentes, sendo eles, respectivamente, DSVideoLib 

[57], ARToolKit [29], ARTookitPlus [29] e Ogre [20]. 

O plugin para DSVideoLib, construído a partir da entidade CaptureInterface, a 

cada frame capturado, atualiza uma entidade do tipo Material (criada no momento da 

configuração do plugin) com a imagem capturada, permitindo ao usuário utilizá-la do 
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modo como preferir (aplicando-a a uma entidade do tipo Overlay, exibindo-a assim 

na janela da aplicação, por exemplo). 

O plugin para ARToolkit e ARToolkitPlus, construído a partir da entidade 

RecognizeInterface e reunindo as funcionalidades de recomhecimento das duas 

ferramentas. tem como propósito a detecção de marcadores fiduciais no padrão 

utilizado por estas ferramentas. Uma vez inicializado, o plugin analisa, a cada ciclo 

da simulação, uma entidade Material informada pelo usuário (provavelmente a 

mesma entidade definida no plugin de captura) e procura por padrões conhecidos 

(marcadores definidos pelo usuário, no caso do ARToolkit, e marcadores definidos 

pela ferramenta, no caso do ARToolkitPlus). O usuário é notificado, por meio de 

eventos disparados, cada vez que um padrão for reconhecido na imagem. 

O plugin para o engine Ogre foi desenvolvido com o propósito de representar 

o ambiente virtual gráfico em si, com as entidades definidas em RaVe mapeadas em 

objetos pertencentes ao Ogre. Entidades Material de RaVe foram mapeadas para 

entidades Material do Ogre, mas a criação delas se dá apenas a partir de scripts 

providos pelo segundo, não permitindo ao usuário criar entidades Material a partir do 

código.  

Entidades Shape e Actor de RaVe são mapeadas para entidades SceneNode 

do Ogre. O engine Ogre segue uma abordagem de gerenciamento de cena 

hierárquica, diferentemente de RaVe, em que seus objetos virtuais possuem apenas 

“dois níveis. O primeiro nível de organização da cena gráfica em RaVe é 

representado pelas entidades Actor e o segundo nível por “n” entidades Shape. 

Cada entidade Shape é construída a partir de um arquivo .mesh, utilizado pelo Ogre 

para definir seus objetos gráficos, possuindo um arquivo deste tipo para cada forma 

básica suportada por RaVe, mas permitindo também ao usuário construir entidades 

Shape a partir de seus próprios arquivos .mesh.  

Uma abordagem semelhante à estrutura Shape/Actor é adotada em relação 

às entidades Overlay de RaVe. Entidades Overlay do Ogre seguem uma 

organização similar  a das entidades SceneNode, ou seja, uma entidade Overlay do 

Ogre é composta por diversas entidades OverlayElement que, por sua vez, também 

podem ser compostas por diversas entidades deste tipo. Em RaVe entidades 

OverlayElement são atômicas, não sendo compostas por nenhuma outra entidade. 
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 As demais entidades presentes em RaVe (Light, Scene, Viewport, Camera e 

Window) são mapeados diretamente para seus representantes no Ogre. 

4.1.2 ALVE 

Para o ambiente virtual sonoro presente no aspecto Interface foi 

desenvolvido, até o momento, apenas um plugin (Root), este definindo reprodução 

de sons e o ambiente virtual sonoro a partir do engine FMOD EX [33].  

FMOD Ex oferece diversos tipos de formatos para reprodução. Para a 

execução de sons, o engine utiliza o conceito de canais, cada um deles funcionando 

como contextos de reprodução independente. No caso de ALVE não existe 

nenhuma entidade que represente a entidade Chanel de FMOD EX, a abordagem 

utilizada até o momento ativa uma dessas entidades para cada entidade Sound que 

for criada.  

O ambiente virtual de FMOD EX não possui entidades Material, Shape ou 

Actor. A criação de elementos que interferem no som da cena é feita a partir de 

conjuntos de polígonos 2D que, quando construídos corretamente, formam 

geometrias 3D. Cada uma dessas geometrias possui atributos relacionados com a 

interação entre elas e os sons reproduzidos no ambiente. 

Para o mapeamento da entidade Material de ALVE, para o contexto do FMOD 

EX, foram utilizadas as constantes relacionadas à reprodução de sons pertencentes 

às entidades Geometry do engine. A entidade Shape de ALVE é mapeada para a 

entidade Geometry de FMOD EX diretamente, com exceção apenas das constantes 

definidas já na entidade Material, enquanto a entidade Actor de ALVE não possui 

equivalente no engine, sendo então definida internamente pelo plugin como um 

conjunto de entidades Geometry. A entidade Scene de ALVE também não possui 

correspondente direto em FMOD EX, sendo ela mapeada para a entidade System. 

4.1.3 TACTILE 

TACTILE oferece duas possibilidades para a construção de plugins: uma 

relacionada ao controle de dispositivos em geral, como teclados, mouses, luvas, 

dentre outros, e a outra é a respeito da criação do ambiente virtual tátil, ou seja, com 

as entidades relacionadas à interação direta do usuário por meio de dispositivos com 

resposta háptica. 
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Até o momento, pela impossibilidade de acesso a dispositivos hápticos, foi 

desenvolvido apenas o plugin para gerenciamento de dispositivos de interação em 

geral (DeviceManager), utilizando a ferramenta OIS [39]. OIS possui suporte nativo a 

teclados, mouses e joysticks/joypads, mas é permitido ao usuário utilizar uma 

interface e definir seus próprios dispositivos.  

O plugin desenvolvido para essa biblioteca oferece suporte apenas a teclados 

e mouses. Para executar o mapeamento das entidades suportadas pelo OIS, a 

entidade Device de TACTILE foi mapeada para as entidades Keyboard e Mouse, 

dependendo do dispositivo a ser criado. A cada ciclo da simulação, o gerenciador de 

eventos de TACTILE verifica o estado dos dispositivos sendo utilizados e então 

dispara um evento para cada um deles, informando seu novo estado, este podendo 

ser utilizado pelo usuário para realizar as tarefas de interação dele com a aplicação. 

4.1.4 Aplicação de Teste 

Para validar as funcionalidades implementadas em Hydra e em seus 

frameworks foi desenvolvida uma aplicação de teste, abrangendo visualização 

(ambiente virtual gráfico), interação (ambiente virtual tátil), som 3D (ambiente virtual 

sonoro) e simulação física (ambiente virtual reativo). 

A aplicação consiste em um ambiente virtual regido por leis físicas 

aproximadas às do mundo real (Física Newtoniana), com o usuário navegando por 

este ambiente utilizando teclado e mouse para movimentação da câmera virtual. O 

usuário controla a câmera a partir de comandos do teclado e do mouse. As teclas 

“w”, “s”, “a” e “d” são utilizadas, respectivamente, como “em frente”, “para trás”, 

“esquerda” e “direita”, já o ângulo de visão da câmera é controlado pela 

movimentação do mouse. O usuário pode ainda lançar objetos na cena virtual, 

utilizando os botões do mouse para essa tarefa. 

O ambiente virtual (Figura 28) é composto por um plano com propriedades 

físicas (geometria, atrito e bounciness) e visuais (geometria e textura). A gravidade 

desse ambiente é a mesma do mundo real (9,8 m/s²), seu “céu” é preenchido por 

uma textura de “céu noturno” e iluminado por três fontes de luz distintas, com tons 

de verde, magenta e laranja. Uma estátua da deusa grega Atena (Figura 30) está 

localizada no centro do ambiente, possuindo representação no ambiente reativo com 
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comportamento de “caixa” e no ambiente gráfico uma “estátua” (malha triangular 

complexa). Há ainda três tipos de objetos (Figura 29, Figura 31e Figura 32) que 

podem ser arremessados pelo usuário contra a estátua. Cada vez que um objeto 

arremessado colide com a estátua, é executado um som 3D com origem no ponto de 

colisão. 

 

Figura 28. Ambiente da aplicação teste 

 

Figura 29. Representação visual (laranja) e física (azul) da lança 
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Figura 30. Representação visual (laranja) e física (azul) da estátua 

 

Figura 31. Representação visual (laranja) e física (azul) da “adaga dupla” 
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Figura 32. Representação visual (laranja) e física (azul) da shuriken 

A estátua de Atena pode ainda adquirir outros dois tipos de comportamento 

físicos e visuais (Figura 33). O primeiro faz a estátua ter ausência de comportamento 

físico (não oferecendo resistência a nenhum objeto lançado contra ela, além de não 

sofrer influência de forças externas) e como comportamento visual uma aparência 

translúcida de cor com tons de magenta. O segundo comportamento é visualmente 

semelhante ao primeiro, sendo que no lugar de tons de magenta, a estátua adquire 

tons azulados, mas em relação ao seu comportamento físico ela passa a funcionar 

como um force field, ou seja, qualquer objeto lançado contra ela é repelido. 

 

Figura 33. Estátua de Atena com comportamento de force field (azul) e sem 

comportamento (magenta) 
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A execução desta aplicação teste envolve três etapas: configuração da 

plataforma, criação do ambiente virtual e inicialização da simulação. 

Para a configuração da plataforma é necessário que o usuário informe quais 

plugins, assim como suas respectivas configurações, serão utilizados na aplicação. 

No caso da aplicação teste desenvolvida neste trabalho, são utilizados quatro 

plugins, cada um deles ligado a um dos frameworks pertencentes a plataforma: 

RaVe, ALVE, TACTILE e ReActive. As configurações dos plugins são feitas a partir 

de std::map<std::string, std::string >, possuindo como chaves 

obrigatórias “Plugin Path”, que informa o caminho do arquivo .dll a ser carregado, e 

“Plugin ID”, número para identificar únicamente o plugin. As configurações utilizadas 

na aplicação teste seguiram o seguinte padrão: 

 

std::map<std::string, std::string > configCore; 

std::map<std::string, std::string > configRaVe; 

configRaVe["Plugin ID"] = "1"; 

configRaVe["Plugin Path"] = "../Plugins/RVOgreCthughaPlugin.dll"; 

/*Specific Configurations 

  ...*/ 

std::map<std::string, std::string > configALVE; 

configALVE["Plugin Path"] = "../Plugins/AVFMODPlugin.dll"; 

configALVE["Plugin ID"] = "2"; 

/*Specific Configurations 

...*/ 

std::map<std::string, std::string > configTACTILE; 

configTACTILE["Plugin ID"] = "3"; 

configTACTILE["Plugin Path"] = "../Plugins/TCDummyPlugin.dll"; 

configTACTILE["Devices"] = "True"; 

configTACTILE["Device Managers Number"] = "1"; 

configTACTILE["Plugin Device Manager Path 0"] = "../Plugins/TCOISPlugin.dll"; 

configTACTILE["Plugin Device Manager ID 0"] = "4"; 

/*Specific Configurations 

  ...*/ 

std::map<std::string, std::string > configReActive; 

configReActive["Plugin Path"] = "../Plugins/RAPhysXPlugin.dll"; 

configReActive["Plugin ID"] = "5"; 

/* Specific Configurations 

  ...*/ 

HydraManager* m = HydraManager::getInstancePtr(); 

HRoot* root = m->getRoot(); 

root->initialize(configCore, configRaVe, configTACTILE, configALVE, configReActive); 

 



 

79 

Para a criação do ambiente virtual foram definidas seis entidades Material, 

sendo uma para o “céu” do ambiente virtual, uma para as armas que podem ser 

atiradas pelo usuário da aplicação, uma para o plano que representa o “piso” do 

ambiente virtual e três para a estátua de Atena (material rochoso, luminoso na cor 

azul e luminoso na cor magenta). 

Já em relação às entidades Shape e Actor foram criados cinco representes, 

um para cada elemento virtual presente na aplicação (“piso”, estátua de Atena, 

lança, adaga e shuriken), todas elas possuindo caracteristicas físicas (forma 

geométricas, atrito, resposta a choques, dentre outras) e visuais (plano e malhas 

3D).  

O ambiente virtual da aplicação teste é definido por uma entidade Scene, 

essa possuindo caracteristicas físicas, visuais e sonoras. A cena virtual é iluminada 

por três entidades do tipo Light, cada uma delas emando luzes em tonalidades 

diferentes (verde, laranja e magenta). 

O ambiente virtual da aplicação é apresentado de forma sonora, sendo 

reproduzido um som a cada choque entre uma das armas arremessadas pelo 

usuário e os elementos já presentes no ambiente (o “piso”, a estátua de Atena ou 

outras armas já arremessadas), e graficamente a partir de uma entidade Camera, 

uma Viewport e uma Window. Abaixo é mostrado o código utilizado para a criação 

da entidade material responsável pela ausência de comportamento físico da estátua 

de Atena. 

 

Todas as entidades Descriptor existentes na plataforma Hydra (referentes a 

Material, Shape, Actor e Scene) possuem atributos relacionados aos componentes 

Hydra::HMaterialDescriptor atheneDesc3; 

atheneDesc3.AI = false; 

atheneDesc3.physics = false; 

atheneDesc3.render = true; 

atheneDesc3.sound = false; 

atheneDesc3.tactil = false; 

atheneDesc3.name = "athene 3"; 

atheneDesc3.renderScriptName = "Examples/Energy2"; 

HMaterial* atheneMat3_ = root->createMaterial(atheneDesc3); 

HMaterial* atheneMat3 = root->instantiateMaterial(atheneMat3_, scene); 
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suportados (Gráfico, Sonoro, Tátil e Reativo). Os atributos principais das entidades 

Descriptor são as flags que definem se a entidade a ser criada será definida nos 

componentes suportados, sendo elas AI, physics, render, sound e tactil, além do 

identificador da entidade: name. Como essa entidade Material possui apenas 

comportamento visual, é necessário informar a ela apenas qual script ela deverar 

carregar para definir seu comportamento (renderScriptName). 

Por fim, o usuário da aplicação teste pode interagir com ela a partir de mouse 

e teclado, ambos abistraidos pela entidade Device. O evento monitorado pela 

aplicação é o OnDeviceChangeState, que, no caso dos dispositivos teclado e 

mouse, englobam os eventos OnKeyPressed, OnKeyHolded, OnKeyReleased, 

OnButtonPressed, OnButtonHolded, OnButtonReleased e OnMouseMoved. O 

evento é tratado a partir do metodo process, mostrado pelo trecho de código abaixo, 

possuindo as informações a respeito da mudança de estado do dispositivo 

organizadas em uma estrutura std:map< std::string, std::string >. 

 

void process(Hydra::HOnDeviceChangeState& evt) 

{ 

//Initial Code 

 if(evt.info["Keys Pressed"] != "") 

 { 

  //Code 

 } 

 if(evt.info["Keys Holded"] != "") 

 { 

  //Code 

} 

 if(evt.info["New Relative Position"] != "") 

 { 

  //Code 

} 

 if(evt.info["Buttons Pressed"] != "") 

{ 

  //Code 

} 

if(evt.info["Buttons Holded"] != "") 

{ 

 //Code 

} 

//Final Code 

} 

 



 

81 

4.2 Considerações 

Mesmo tendo sido executada uma avaliação apenas de caráter preliminar 

com a aplicação desenvolvida, foi possível obter algumas constatações a respeito da 

plataforma Hydra e aos objetivos que a ferramenta se propõe. Em relação ao 

desenvolvimento rápido de aplicações, Hydra oferece um ambiente virtual unificado, 

reunindo características gráficas, sonoras, táteis e físicas, e interfaces de 

programação intuitivas a usuários que possuam familiaridade com aplicações 

relacionadas à ambientes virtuais. Devido às características citadas, foi possível 

desenvolver a aplicação teste utilizando por volta de setecentas linhas de código, o 

que representa um valor razoável, dado ao número de variáveis envolvidas no 

ambiente virtual da aplicação, que é composto por ambiente gráfico, sonoro e físico, 

possuindo ainda detecção de colisão entre objetos físicos e gerenciamento de 

eventos de input. Cabe ressaltar que se esta mesma aplicação fosse desenvolvida 

utilizando as ferramentas de forma independente para gráfico (Ogre), física (PhysX), 

som (FMOD EX) e interação (OIS), os autores precisariam de pelo menos em torno 

de mil linhas de código para criar a mesma aplicação. 

Em relação à customização da plataforma, a aplicação foi construída 

utilizando plugins para definição dos ambientes gráfico (Ogre), sonoro (FMOD EX) e 

físico (reativo) (PhysX), além de oferecer interação por meio de dispositivos usuais, 

como mouse e teclado (OIS). Devido à estrutura de sua arquitetura, aplicações que 

utilizem Hydra podem ser construídas de forma flexível, permitindo aos usuários 

utilizar apenas os módulos que atendam suas necessidades. No caso da aplicação 

teste desenvolvida, não foram utilizadas funcionalidades relacionadas ao ambiente 

virtual tátil em si e nem a captura e reconhecimento do ambiente real por meio de 

vídeo (apesar de terem sido desenvolvidos plugins de teste para isto). 
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Capítulo 5 

Conclusão 

 

 

Este trabalho propôs Hydra, uma plataforma composta por frameworks e 

bibliotecas para auxiliar o desenvolvimento de diversos tipos de aplicações 

relacionadas a ambientes virtuais, englobando RV, RA, VA, RM, Jogos, dentre 

outras áreas. As principais contribuições deste trabalho foram: definição de uma 

nova abordagem e arquitetura para desenvolvimento de aplicações relacionadas a 

ambientes virtuais, implementação desta abordagem em quatro frameworks e quatro 

bibliotecas, implementação de um framework para construção de ambientes virtuais 

englobando os diversos componentes identificados no capítulo 2 e publicações 

relacionadas. 

A abordagem utilizada em Hydra consiste no tratamento diferenciado de cada 

detalhe da aplicação relacionada com ambientes virtuais, dividindo-os em três 

componentes: Interface, Mundo Virtual e Base. Tal abordagem não foi identificada 

em nenhuma das ferramentas descritas no capítulo 2. 

O componente Base está ligado à estruturação da aplicação em si, lidando 

com detalhes a respeito de gerenciamento de arquivos, concorrência, comunicação, 

dentre outros, enquanto os componentes Mundo Virtual e Interface estão 

relacionados diretamente ao ambiente virtual. 

O componente Mundo Virtual representa o conceito do ambiente virtual. Esse 

componente possui tanto a representação “física” ou “reativa” como também a 

representação “comportamental” ou “ativa” das entidades virtuais, sendo então 

dividido em dois “ambientes virtuais”, o ambiente reativo e o ambiente ativo.  

O ambiente reativo define o comportamento “físico” das entidades, ou seja, 

seu comportamento com relação à interação “não voluntária” entre elas. O ambiente 

virtual ativo é responsável pela definição do comportamento “cognitivo” das 
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entidades, ou seja, ele define o comportamento que as entidades conseguem 

realizar de forma intencional.  

O componente Interface, que é influenciado pelo componente Mundo Virtual, 

é dividido em três ambientes virtuais, baseando-se nos sentidos normalmente 

sensibilizados em aplicações relacionadas a ambientes virtuais: ambiente gráfico 

(visão), ambiente sonoro (audição) e ambiente tátil (tato). Cada um desses 

ambientes funciona como um canal de comunicação entre o usuário e a aplicação, 

podendo este canal ser de duas vias, ou seja, tanto o usuário pode passar 

informações ao sistema quanto o sistema passar informações para o usuário. 

O ambiente virtual gráfico é responsável tanto por transmitir informações 

gráficas do mundo virtual ao usuário (de forma realista ou não) quanto receber 

informações do mundo real para a aplicação (utilizando técnicas para 

reconhecimento de padrões visuais em imagens ou vídeo). 

O sentido da audição é bastante importante quanto à imersão do usuário no 

ambiente virtual, mesmo não sendo considerado como o principal sentido nestes 

ambientes. O ambiente sonoro oferece informações ao usuário a respeito do mundo 

virtual a partir de estímulos de sons, mas também pode receber do usuário estímulos 

sonoros para realizar determinadas tarefas. 

O ambiente virtual tátil é responsável pela resposta háptica ao usuário, mas 

também é responsável pela principal forma de interação dele com o ambiente virtual. 

Esse ambiente virtual normalmente possui maior enfoque nas informações que o 

usuário passa ao sistema, visto que dispositivos de interação usuário-sistema 

(teclados, mouse, joysticks, dentre outros) possuem menor custo e são mais comuns 

que dispositivos com retorno háptico. 

Os componentes identificados foram desenvolvidos na forma de ferramentas 

independentes, ou seja, o usuário da plataforma tem a liberdade de utilizá-las da 

forma que preferir. As ferramentas ligadas ao componente Base são: Util, biblioteca 

com diversas funcionalidades estruturais úteis ao desenvolvimento de aplicações 

não só relacionadas a ambientes virtuais, CPPMT, biblioteca para gerenciamento de 

concorrência, incluindo threads, semáforos, mutex, escalonadores de eventos e 

plugins, Resource, biblioteca para gerenciamento de arquivos, incluindo arquivos 
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utilizando compactação zip, e Numerics, biblioteca com funcionalidades matemáticas 

básicas. 

Em relação ao componente Mundo Virtual temos o framework ReActive, 

ferramenta ligada ao subcomponente ambiente reativo, responsável pelo 

gerenciamento de objetos com simulação de física Newtoniana. Por fim, para o 

componente de Interface, temos três frameworks: RaVe, ligado ao subcomponente 

gráfico e responsável tanto pela exibição do ambiente virtual gráfico quanto pela 

captura e reconhecimento de imagens do ambiente real, ALVE, ligado ao 

subcomponente sonoro e responsável tanto pela apresentação sonora do ambiente 

virtual quanto pela captura e reconhecimento de informações sonoras, e TACTILE, 

ligado ao subcomponente tátil e responsável tanto pela captura de informações a 

partir de dispositivos de interação quanto por oferecer resposta háptica às ações do 

usuário. 

Para a implementação do framework central da plataforma Hydra foram 

utilizados todos os outros frameworks e bibliotecas desenvolvidos, atingindo assim 

os dois objetivos definidos no capítulo 1 (desenvolvimento rápido de aplicações e 

customização da arquitetura) e satisfazendo os quatro macro requisitos 

apresentados no capítulo 3 (Interfaces Simplificadas, Ambiente Virtual Unificado, 

Customização e Flexibilidade). 

Como última contribuição este trabalho obteve publicações associadas a ele, 

duas delas ocorreram antes do inicio deste mestrado, no ano de 2008, sendo elas 

relacionadas ao ReActive, no Simpósio de Realidade Virtual e Aumentada (SVR), e 

à primeira proposta de Hydra, no Workshop de Realidade Virtual e Aumentada 

(WRVA), e uma delas aceita para publicação no ano de 2011, novamente no SVR, 

relacionada aos resultados obtidos nesta dissertação. 

5.1 Trabalhos Futuros 

Hydra encontra-se em fase de protótipo, ainda sendo necessário maior 

refinamento tanto em sua estrutura central quanto nos frameworks que o compõem. 

Além disso, nem todas as funcionalidades relacionadas com o desenvolvimento de 

ambientes virtuais foram contempladas. 
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Como trabalhos futuros, serão realizadas reavaliações da estrutura de Hydra, 

verificando erros ou inconsistências presentes em sua arquitetura central e em seus 

frameworks componentes. Para tal serão realizados novos testes com usuários, 

avaliando os principais pontos fracos, além de sugestões diversas para o 

aperfeiçoamento dos seus frameworks componentes. 

Outro ponto a ser continuado será finalizar a implementação dos 

componentes identificados no capítulo 2, resultando na biblioteca para comunicação 

via rede ConnecT e no framework para desenvolvimento de ambientes virtuais 

“proativos” ProActive. 
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