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A ilusão vai ser tão grande que não seremos mais capazes
de distingüir entre o que é real e o que não é.

Steve Williams
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RESUMO

O desenvolvimento de tecnologia relacionada com ambientes virtuais tem constituído um
fator significativo no que diz respeito à criação de interfaces homem-máquina mais "naturais",
bem como à facilidade de apresentação e interação intuitiva com bases de dados. Os ambientes
virtuais são capazes de representar vários aspectos de um ambiente real ou mesmo de um mundo
totalmente artificial.
Neste trabalho, é apresentada uma pesquisa acerca de diversos aspectos envolvendo
ambientes virtuais e as principais tecnologias utilizadas no desenvolvimento e criação destes
ambientes. Com base no estudo e conhecimentos adquiridos no decorrer do trabalho, é
apresentado um projeto de implementação de um ambiente virtual para testes de desempenho e
resposta utilizando Delphi 6 1e OpenGL2, ainda em desenvolvimento.

Palavras-chave: Ambientes Virtuais; OpenGL;
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Delphi: Plataforma de desenvolvimento Borland - Pascal baseada em formulários e orientada a objetos.
OpenGL: Biblioteca de rotinas gráficas e de modelagem, Bi (2D) e tridimensional, extremamente rápida e portátil.
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1. OBJETIVO
O trabalho de final de curso proposto, aqui denominado TFC 3, visa a consolidação e
integração dos conhecimentos acadêmicos adquiridos ao longo do curso de Engenharia Elétrica
com Ênfase em Redes de Computadores da UNIFACS, através da elaboração de uma monografia
para a disciplina Projeto de Final de Curso – Carga Horária 128 horas.
O objetivo deste TFC é abordar o tema proposto, “Ambientes Virtuais 3D e Mídias
Interativas”, dissertando acerca de tópicos diretamente relacionados à questão, apresentando um
projeto de pesquisa e a implementação de um ambiente virtual para testes de desempenho e
resposta, e abordando alguns dos principais problemas, técnicas e soluções empregadas no seu
desenvolvimento desta tecnologia.

3

TFC: Trabalho de Final de Curso
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2. INTRODUÇÃO
A crescente disponibilidade de banda para um número cada vez maior de usuários da rede
tem feito crescer a necessidade e a possibilidade de aplicações distribuídas de mídias interativas
para soluções como:


Realidade Virtual Imersiva ou Não-Imersiva.



Ambientes Cooperativos e Colaborativos.



Treinamento e simulação de situações de risco.



Apoio ao ensino e aprendizagem à distância.



Entretenimento Virtual.

A pesquisa e implementação dessas soluções tem correlação direta com áreas do
conhecimento tais como Programação, Redes de Computadores e Software em Tempo Real, e
correlações menos evidentes com áreas como Cálculo, Eletrônica, Telecomunicações e Processos
Estocásticos, matérias constantes no escopo do curso de Engenharia Elétrica.

Assim, justifica-se que este segmento seja objeto de interesse, pesquisa e desenvolvimento da
Engenharia Elétrica e seus estudantes, bem como justifica-se a escolha do tema “Ambientes
Virtuais e Mídias Interativas” para o presente trabalho de final de curso.

Este trabalho compõe-se dos seguintes tópicos:


Resumo



Objetivos



Ambientes Virtuais
Aborda os Ambientes Virtuais de forma geral, dissertando sobre as principais ténicas,
ferramentas, aparelhos e tecnologias envolvidas.



Implementação em Ambientes Virtuais
Aborda questões relacionadas à implementação computacional de Ambientes Virtuais,
plataformas gráficas e protocolos de comunicação.

8



Aplicativo Desenvolvido – 3DVE
Aborda o aplicativo de comunicação interprocessos que implementa funcionalidade de um
ambiente virtual para testes de desempenho desenvolvido em conjunto com este TFC.



Conclusão
São apresentadas as conclusões e resultados do trabalho.
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3. AMBIENTES VIRTUAIS
A tecnologia dos Ambientes Virtuais surgiu, nos últimos anos, como a resposta para
soluções onde a imersão, interação e o envolvimento são fundamentais. [Astheimer, 1995]
A definição acadêmica dos ambientes virtuais varia muito de acordo com o tipo de
aplicação e a visão dos autores e seus objetivos. Autores como (Maher & Simoff, 1999) definem
Ambientes Virtuais e as aplicações em Realidade Virtual como modelos de ambientes
gerados por computador que criam um senso de lugar. Já (Andreas Loekkemyhr, 1998)
prefere definir os ambientes virtuais em função da capacidade de interação e envolvimento dos
usuários com a cena, seus objetos e outros participantes da simulação.
Os ambientes virtuais são ambientes gráficos interativos, em tempo real, que integram
modelos tridimensionais com outras informações multimídia e permitem uma sensação de
imersão em mundos virtuais e a manipulação direta dos objetos que os compõem [Astheimer,
1995]. O capacete de visualização, a luva de dados e dispositivos específicos de entrada e saída
de áudio são alguns dos dispositivos que estão associados às tecnologias de suporte mais comuns
nos ambientes virtuais.
A imersão pode ser alcançada usando um capacete de visualização, um BOOM (Binocular
Omni-Oriented Monitor) ou através do movimento em uma CAVE (espaço de visualização
interativa composto por três ou mais paredes de projeção estéreo). A inclusão de informação
táctil e manipulação direta através de dispositivos apropriados de feedback e luvas de dados
aumenta a sensação de imersão na maioria das situações.

3.1. CARACTERÍSTICAS DOS AMBIENTES VIRTUAIS
Em um ambiente virtual há três características da maior importância: a qualidade de
imagem, a interação e o comportamento dos objetos que compõem o ambiente virtual [Teixeira,
1995].
A qualidade realista das representações é indispensável para que o utilizador compreenda
e analise corretamente a informação processada pelo computador. Em especial, se os modelos
representam objetos reais, ou objetos sobre os quais os operadores têm um bom conhecimento
visual, a qualidade da representação pode condicionar a aceitação do ambiente virtual.
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A interação com o ambiente terá de ser executada de uma forma natural, muito próxima
da manipulação que poderá ser executada no mundo real, para que não seja perturbada a imersão
no ambiente virtual.
Quando o ambiente virtual contém modelos que representam objetos com uma vida
própria, é fundamental a simulação do seu comportamento em situações diversas e possíveis de
encontrar durante a exploração do ambiente virtual.

3.2. QUALIDADE DAS IMAGENS
Para modelar ambientes virtuais é de vital importância considerar a hierarquia da
informação, a qual permite a interação com objetos individuais a diferentes níveis. Por outro lado,
em vez de armazenar a informação geométrica segundo um esquema de representação de sólidos,
utilizam-se freqüentemente estruturas de polígonos, as quais aumentam a velocidade de
rendering4. Desta forma, o formato da estrutura que contém a informação geométrica pode ser
muito simples: apenas tem de guardar a lista dos polígonos. A hierarquia dos objetos é também
usada para aumentar a velocidade de rendering, aplicando níveis de detalhe (level of detail LOD) ou mecanismos de view culling5.
Um aspecto importante dos ambientes virtuais é o realismo. O realismo de uma cena não é
possível apenas com uma modelagem cuidadosa e rigorosa, depende de uma aparência e
simulação semelhante à do mundo virtual e implica também na representação natural dos seus
participantes. O realismo na representação dos participantes envolve dois elementos
fundamentais: aparência semelhante e movimentos realistas.
Dois aspectos contribuem decisivamente para a obtenção de imagens realistas: o
rendering e o mapeamento de texturas [Ofek, 1997]. Um bom rendering está naturalmente
dependente da iluminação global da cena, do cálculo correto da triangulação dos objetos que
compõem o mundo virtual. Um rendering de elevada qualidade exige ainda a definição correta da
propriedade dos materiais que fazem parte do modelo e um mapeamento de texturas aplicado às
diferentes superfícies do modelo. A maior parte das texturas usadas provém normalmente de
fotografias, apesar de por vezes ser necessário produzir texturas artificiais, que têm a

4

Rendering: Processo de cálculo e geração de imagens computacionais.
View Culling: Algorítmo muito comum em computação gráfica para geração rápida de imagens 3D de objetos de
estrutura conhecida.
5
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desvantagem de serem demasiadamente regulares e "limpas". Por outro lado, as texturas que são
produzidas a partir de fotografias também apresentam algumas desvantagens:


dependem das condições de luminosidade que existiam na altura em que a fotografia foi
tirada;



são capturadas em perspectiva e portanto estão distorcidas;



a qualidade da imagem pode ser insuficiente.

Desta forma, é sempre necessário efetuar um pós-processamento da textura depois de ela ser
digitalizada.

3.3. INTERAÇÃO
O que torna os ambientes virtuais tão atrativos é a capacidade de navegar e interagir com o
ambiente. A navegação é, tipicamente, um passeio pelo mundo virtual e que pode ser feito
usando um conjunto de dispositivos de entrada tais como a luva (Ilustração 2), o space-ball6
(Ilustração 5), o space-mouse7 (Ilustração 4), o joystick, mouse e o teclado. A interação com os
ambientes virtuais é muito intuitiva e cada vez mais análoga à interação com o mundo real: o
operador pode "pegar" os objetos, observá-los de perto e de todos os lados, bem como analisar o
seu comportamento. A interação é em tudo semelhante à navegação.
Como mostra a Ilustração 9, tipicamente os sistemas de ambiente virtual consistem em um
usuário, uma interface homem-máquina, e um computador. O usuário então pode participar e
interagir com o ambiente gerado pelo computador através de sensores, atuadores e dispositivos de
controle.
No entanto, de acordo com o nível de interatividade, envolvimento e sensação de presença e
participação na cena que o sistema oferece ao usuário, os sistemas são classificados em Imersivos
e Não Imersivos.

6
7

Space-Ball: Dispositivo de entrada para fácil manipulação de imagens tridimencionais.
Space-Mouse: Dispositivo de entrada para fácil manipulação de imagens tridimencionais.
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3.3.1. SISTEMAS IMERSIVOS
São classificados como sistemas imersivos aqueles nos quais o usuário tem grande
interatividade, envolvimento e sensação de presença e participação na cena, através da utilização
de dispositivos e interface homem-máquina avançadas, como capacetes de projeção 3D, luvas e
até mesmo roupas de retorno háptico8.
O termo “háptica” vem do Grego haptesthai, que está relacionado ou baseado no sentido
do toque e/ou tato. Interfaces hápticas são dispositivos que provêm realimentação de força e
informação cinemática para o usuário através de uma interação física.
Em aplicações de realidade virtual, interfaces hápticas possuem duas funções básicas:
medir posições/forças (e suas derivadas temporais) no ponto de interação com o usuário e
informar forças/posições de volta para o usuário através de um controlador digital que simula o
ambiente executando o simulador.
Realimentação háptica é essencial em muitas aplicações e incrementa de forma
significativa o senso de presença do usuário.

Ilustração 1: Estrutura e componentes do capacete para ambientes virtuais imersivos

8

Retorno Háptico: Dispositivos que provêm realimentação de força e informação cinemática através de interação
física.
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Ilustração 2: Estrutura e componentes da luva para ambientes virtuais imersivos

Os sistemas imersivos atuais são tipicamente caracterizados pelos capacetes e luvas cuja
estrutura e componentes são mostrados na Ilustração 2.
O resultado final da aplicação destes dispositivos é mostrado na Ilustração 3.

Ilustração 3: Modelo demonstrando capacete e luvas para ambientes imersivos (Nasa)
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3.3.2. SISTEMAS NÃO-IMERSIVOS
São classificados como sistemas não imersivos aqueles nos quais o usuário tem um nível
baixo de interatividade e sensação de presença na cena, devido à utilização de dispositivos e
interface homem-máquina menos elaborados.
Tipicamente se encontram nesta classificação sistemas que utilizam, por exemplo,
computadores comuns tendo como interface entre operador e ambiente virtual, dispositivos mais
simples como monitor, teclado, space-ball, space-mouse, mouse, joystick e caixas de som.

Ilustração 4: Space-Mouse, dispositivo de entrada ideal para tratamento de imagens tridimencionais com
possiblidades de zoom, rotação e translação de objetos e ângulos de visão, etc. (Prodesk)
www.prodesk.be

Ilustração 5: Space-Ball, dispositivo de entrada ideal para tratamento de imagens tridimencionais com
possiblidades de zoom, rotação e translação de objetos e ângulos de visão, etc. (Visilab)
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3.4. APLICAÇÕES E TENDÊNCIAS
Como apresentado anteriormente, a tecnologia dos Ambientes Virtuais surgiu, nos últimos
anos, como a resposta para soluções onde a imersão, interação e o envolvimento são
fundamentais [Astheimer, 1995]. Há aplicações com estas necessidades em uma grande variedade
de áreas como:


Treinamento e simulação de situações de risco.



Apoio ao ensino e aprendizagem à distância.



Treinamento Médico



Tratamento de Fobias



Pesquisas Arqueológicas



Arquitetura e Planejamento Urbano



Entretenimento Virtual.

3.4.1. Treinamento e Simulação de Situações de Risco
Realizar treinamento e simulação de situações de risco sem que para isso seja necessário
correr nenhum risco real reduz não só o risco de acidentes em aplicações simuladas de campo
como por exemplo no caso de soldados, como também possibilita a simulação à exaustão de
casos por vezes mais elaborados, complexos e até mesmo de casos reais.
A Ilustração 6 mostra um soldado das forças aéreas americanas realizando treinamento de
pára-quedismo, mas as aplicações de ambientes virtuais em treinamento e simulação de situações
de risco vão muito além, envolvendo aplicações de pilotagem de carros, caças, motos etc.
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Ilustração 6: Treinamento em para-quedismo de ofical das Forças Aéreas Americanas utilizando tecnologia de
ambientes virtuais. (NavAir)

3.4.2. Apoio ao ensino e aprendizagem à distância
Aplicações de ambientes virtuais no apoio ao ensino e aprendizagem à distância englobam
situações onde alunos, professor e ou objeto de estudo se encontram em diferentes posições
geográficas, possibilitando a interação entre os mesmos ou em situações onde não se faz possível
a aprendizagem do aluno por meio de tentativa e erro em um equipamento de teste real, seja por
falta da presença do mesmo seja pelo risco que isso envolveria ao aluno.

Ilustração 7: Demonstração de ambiente virtual para o apoio ao ensino e aprendizagem à distância.
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3.4.3. Treinamento Médico
Na medicina, os ambientes virtuais são freqüentemente usados como simuladores de
treino em alternativa aos sistemas convencionais. Um jovem e inexperiente médico pode assim
praticar e melhorar as suas capacidades cirúrgicas em modelos virtuais humanos, ao invés de usar
modelos artificiais físicos, muito difíceis de construir, ou mesmo seres humanos.
Por exemplo, estes novos ambientes de treino permitem aos cirurgiões a prática de
cirurgias reconstrutivas complexas e especificas a cada paciente, graças à utilização de diferentes
tipos de visualização detalhada.

3.4.4. Tratamento de Fobias
Atualmente há diversas aplicações de ambientes virtuais visando o tratamento de fobias
em pacientes que através dessa tecnologia podem se sentir mais confortáveis ao confrontarem
seus medos do mundo real em um mundo virtual. As técnicas de tratamento utilizadas nestes
casos é o tratamento por exposição, e consiste em o paciente ser gradualmente exposto às
situações que lhe são adversas como forma de enfrentar o problema.
As principais vantagens descritas no tratamento de fobias utilizando ambientes virtuais é
que este tipo de tratamento é mais barato, mais fácil de reproduzir a situação causadora do
problema, menos constrangedor ao paciente e mais segura, uma vez que não exige o
confrontamento em situações reais.
Uma das instituições que desenvolvem trabalhos com esta técnica é a University of
Southern California, onde pesquisadores estão trabalhando no tratamento de pacientes com medo
de multidões e dificuldade de controlar a raiva utilizando um ambiente virtual 3D imersivo.
Através de um sistema de 5 câmeras sincronizadas o paciente é exposto a situações como a
mostrada na Ilustração 8.
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Ilustração 8: Esquema demonstrando ambiente virtual utilizado na University of Southern California para
tratamento de pacientes com fobias. (Phobias)

3.4.5. Pesquisas Arqueológicas
A arqueologia constitui uma área de aplicação extremamente interessante [Sims, 1997]. A
partir de novas técnicas relacionadas com os ambientes virtuais é possível recuperar um
patrimônio cultural que está, em muitos casos, em um estado de conservação muito ruim ou que
já desapareceu. Os arqueólogos e historiadores têm agora a possibilidade de desenvolver as suas
atividades de investigação em modelos virtuais, evitando a destruição dos achados arqueológicos.

3.4.6. Arquitetura e Planejamento Urbano
O projeto arquitetónico é muitas vezes difícil de explicar e analisar usando os métodos de
apresentação tradicional. A utilização de ambientes virtuais simplifica esta tarefa, ao permitir
passear pelos edifícios virtuais.
Na arquitetura de interiores, além do passeio através do espaço interior, existe a
necessidade de interação com a cena para permitir alterações no projeto, mover peças de
mobiliário virtual ou apresentar idéias e conceitos alternativos. Neste caso, os ambientes virtuais
não são apenas utilizados para apresentar um projeto conceitual, eles assumem o papel de uma
ferramenta interativa durante a fase de planejamento.
19

A representação de quarteirões e de cidades em ambiente virtual serve fundamentalmente
para avaliar o impacto arquitetônico causado pela integração, alteração e remoção de diferentes
elementos (prédios, mobiliário urbano, etc.) da área existente

3.4.7. Entretenimento Virtual
Das aplicações em ambientes virtuais, talvez esta seja, a mais conhecida e difundida
atualmente devido às aplicações em jogos. Atualmente a grande maioria dos jogos implementa
tecnologias de ambientes virtuais.
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4. IMPLEMENTAÇÃO EM AMBIENTES VIRTUAIS 3D
A tecnologia dos Ambientes Virtuais surgiu, nos últimos anos, como a resposta a soluções
onde a imersão, interação e o envolvimento são fundamentais [Astheimer, 1995].
Tipicamente, os sistemas consistem em um usuário, uma interface homem-máquina, e um
computador. O usuário então pode participar e interagir com o ambiente gerado pelo computador
através de sensores, atuadores e dispositivos de controle, em um esquema como o mostrado na
Ilustração 09 [Kimer].

Ilustração 9: Esquema genérico de um sistema de ambiente virtual.

A programação de realidade virtual requer o conhecimento de sistemas em tempo real,
orientação a objetos, redes, modelagem geométrica, modelagem física, multitarefas, etc. Para
facilitar essa tarefa, diversas empresas e algumas universidades produziram sistemas de
desenvolvimento de realidade virtual, conhecidos como "VR ToolKits9". Esses sistemas são
bibliotecas ampliáveis de funções orientadas a objeto, voltadas para especificações de realidade
virtual, onde um objeto simulado passa a ser uma classe e herda seus atributos inerentes (default).
Isto simplifica enormemente a tarefa de programar mundos complexos, uma vez que as
bibliotecas, sendo ampliáveis, permitem aos projetistas escreverem módulos específicos de
aplicações e ainda usar o mesmo núcleo de simulação. Além disso, esses sistemas costumam ser
9

VR ToolKits: Kits que simplificam o desenvolvimento de Ambientes Virtuais por já possuírem diversas rotinas préprogramadas.
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independentes de hardware, suportam alguma forma de conexão em rede, importam mundos
virtuais de outros softwares como o AutoCAD10, possuem drivers de comunicação com
dispositivos convencionais e não convencionais de E/S11, suportam alguma forma de iluminação,
sombreamento, textura, etc.

Graças às potencialidades abertas pelos ambientes virtuais, em um futuro próximo,
qualquer tipo de aplicação real poderá vir a ser simulada, e coisas até então só possíveis na ficção
científica estarão cada vez mais presentes na vida das pessoas.

4.1. PLATAFORMAS GRÁFICAS
Existem disponíveis atualmente diversas tecnologias de plataformas gráficas que
suportam o desenvolvimento de ambientes virtuais, dentre as quais destacam-se a OpenGL, X3D,
VRML, Java3D. Tais tecnologias, suas características e aplicações são descritas a seguir.

10
11

AutoCAD: Software da AutoDesk para geração e tratamento de imagens Bi e Tridimensionais.
E/S: Entrada e Saída.
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4.1.1. OpenGL
OpenGL é definida como "um programa de interface para hardware gráfico". Na verdade,
OpenGL é uma biblioteca de rotinas gráficas e de modelagem, Bi (2D) e tridimensional (3D),
extremamente portável e rápida. Usando OpenGL é possível criar gráficos 3D com uma
qualidade visual próxima de um ray tracer12. Entretanto, a maior vantagem na sua utilização é a
rapidez, uma vez que usa algoritmos cuidadosamente desenvolvidos e otimizados pela Silicon
Graphics, Inc., líder mundial em Computação Gráfica e Animação. (Harb)
Desde sua criação em 1992, a OpenGL se tornou a API13 (Application Programming
Interface) mais utilizada e suportada para aplicação em imagens 2D e 3D. Suportada nas estações
UNIX e distribuída em conjunto com as plataformas Windows 95/98/2000/NT e MacOS PC, pode
ser utilizada em conjunto com as linguagens Delphi, Ada, C, C++, Fortran, Python, Perl e Java
e é aplicada atualmente em soluções de animação e modelagem 3D, CAD/CAM, jogos e
simulações, dentre outras. (Fernandes, 2003)
Dentre os motivos que tornaram a OpenGL a API mais utilizada e suportada para
aplicação em imagens 2D e 3D e influenciaram a sua escolha como base da implementação
gráfica do ambiente virtual experimental deste trabalho, destacam-se:


Consórcio Independente:
OpenGL é o único padrão gráfico multiplataforma verdadeiramente aberto, e

independente de fabricante graças ao OpenGL Architecture Review Board (ARB), um consórcio
independente responsável pela sua especificação e ao OpenGL Performance Characterization
Committee uma segunda organização independente responsável pela criação e manutenção de
benchmarks14.


Estável e Confiável:
OpenGL está disponível desde 1992 em uma gama de plataformas mantendo a

compatibilidade entre versões, o que garante aos desenvolvedores a certeza da continuidade de
seus projetos com o passar dos anos e a chegada de novas implementações.

12

Ray Tracer: Algorítmo muito comun na computação gráfica utilizado para criar imagens realísticas de objetos que
possuem uma estrutura 3D definida.
13
API: Aplication Programming Interface – Interface de programação de aplicativos.
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Facilidade de Uso:
Por ser bem estruturada, intuitiva e baseada em comandos lógicos, a OpenGL é muito

eficiente, uma vez que seus drivers possibilitam a abstração por parte do programador da camada
de hardware, e seus aplicativos normalmente resultam em menos linhas de código do que se
fossem implementados em outras plataformas.


Documentação:
A existência de diversas publicações sobre a OpenGL e a vasta documentação disponível

sobre o assunto na Internet, facilitam sua implementação e a torna uma solução ainda mais
atraente.

4.1.1.1. API OpenGL
Apesar da OpenGL ser uma biblioteca de programação "padrão", existem muitas
implementações desta biblioteca, por exemplo, para Windows e para Linux. A implementação
utilizada no ambiente Linux é a biblioteca Mesa3D15. Também existem implementações para os
compiladores Visual C++, Borland C++, Dev-C++, Delphi e Visual Basic. No caso da
implementação da Microsoft, o sistema operacional fornece os arquivos opengl32.dll e glu32.dll,
necessários para execução de programas OpenGL. [IHM]

Segundo [Woo, 1999], OpenGL fornece um conjunto de comandos poderosos, mas
primitivos, portanto OpenGL não é uma linguagem de programação de alto nível. Assim, ao
desenvolver um aplicativo gráfico parte-se a princípio de uma combinação simples de algumas
primitivas. A sofisticação vem através do aumento no número de primitivas utilizadas, a
combinação entre elas, e sua utilização em vários modos.
A Ilustração 10 mostra as primitivas geométricas disponíveis:

14
15

Benchmark: Padrão utilizado para comparação entre produtos e versões.
Mesa3D: Biblioteca gráfica 3D similar à OpenGL.
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Ilustração 10: Demonstração das ligações de pontos utilizando as primitivas da API OpenGL. (Harb)

Todos os nomes das funções OpenGL seguem uma convenção que indica de qual biblioteca a
função faz parte e quantos e que tipos de argumentos a função recebe. Por exemplo, a função
glColor3f possui Color como raiz. O prefixo gl representa a biblioteca gl, e o sufixo 3f significa
que a função possui três valores de ponto flutuante como parâmetro. Resumindo, todas as funções
OpenGL possuem o seguinte formato:

<PrefixoBiblioteca><ComandoRaiz><ContadorArgumentosOpcional><TipoArgumentosOpcio
nal>
Variações da função do exemplo anterior (glColor3f) podem receber três valores inteiros
como parâmetro (glColor3i), três doubles (glColor3d) e assim por diante. Algumas versões da
glColor também recebem quatro argumentos. Neste caso, um dos argumentos é usado para
especificar o componente alfa (transparência). Esta convenção de adicionar o número e o tipo dos
argumentos facilita a memorização da lista de argumentos. (Harb)
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De forma simplificada, sempre que uma aplicação faz chamadas às funções da API
OpenGL, os comandos são colocados em um buffer16 de comandos. Este buffer é preenchido com
comandos, vértices, dados de textura dentre outros. Quando este buffer é "esvaziado", os
comandos e dados são passados para um próximo estágio onde são aplicadas transformações
geométricas e da iluminação, é feita a rasterização, isto é, é gerada a imagem a partir dos dados
geométricos, de cor e textura. A imagem final, então, é colocada no frame buffer, que é a
memória do dispositivo gráfico. [Wright, 2000]

Ilustração 11: Esquema simplificado do pipeline de processamento OpenGL. (Harb)

Esta é uma forma simplificada de descrever e visualizar o pipeline17 de processamento dos
comandos OpenGL, porém é necessário saber que na verdade este processo é bem mais
complexo. Como pode ser visto na Ilustração 12, tipicamente três informações (setas) chegam ao
estágios do pipeline, os vértices e seus valores de cor e textura, sendo os vértices convertidos ao
longo do processo em primitivas, fragmentos e pixels no buffer do dispositivo de saída.

16
17

Buffer: Local de armazenamento.
Pipeline: Seqüencia de comandos e operações.
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Ilustração 12: Esquema do pipeline de processamento OpenGL. (Harb)
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4.1.1.2. Primeira aplicação de OpenGL em Delphi
No artigo “OpenGL with Delphi” por Alex Semichastny é descrito o processo de
implementação em baixo nível, fazendo chamadas diretas à API OpenGL, de um simples
triângulo 2D branco em um formulário de fundo preto, como mostrado na Ilustração 13.

Ilustração 13: Aplicativo exemplo de chamadas da API OpenGL em Delphi (Semichastny)

Como toda implementação de baixo nível, o resultado final tem a vantagem de ser uma
aplicação sem nenhum overhead18 de programação, porém, o código fonte é longo, pouco
intuitivo e requer um grande conhecimento das funções e parâmetros da API por parte do
desenvolvedor como pode ser visto no Anexo 1 que contém o código completo da aplicação.
Uma solução para este problema é a GLScene19 uma biblioteca gratuita baseada em OpenGL
para Delphi, que disponibiliza classes, componentes e objetos para o desenvolvimento de
aplicativos em OpenGL 3D, com suporte a animações, rendering e interface com periféricos,
mantendo o conceito RAD 20 (Rapid Application Development). (Fernandes, 2003)

4.1.1.3. GLScene – Biblioteca OpenGL para Delphi
Após sua instalação, a biblioteca GLScene disponibiliza aos seus usuários uma paleta com
24 componentes para criação de imagens, animações, sombras, transparências, detecção de
colisão, interface com periféricos, dentre outras funções, como mostrado na Ilustração 14.

18
19

Overhead: Excesso de informações.
GLScene: Biblioteca gratuita de componentes OpenGL para Delphi.
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Ilustração 14: Paleta da biblioteca GLScene instalada no Delphi6

A Ilustração 15 relaciona os principais componentes disponíveis e suas funções:

TGLScene
Contém a descrição da cena, luzes, objetos e câmeras. Estes objetos podem
ser acessados em tempo de desenvolvimento com um duplo-clique no
componente.
TGLSceneViewer
Delimita a área em que os objetos GLScene criados através do TGLScene
serão mostrados ao usuário.
TGLFullScreenViewer
Componente não visual que permite utilizar toda a área da tela como região
para mostrar os objetos ao usuário.
TGLMaterialLibrary
Armazena informações das diversas texturas a serem utilizadas e
compartilhadas entre os objetos da cena.
TCollisionManager
Detecção de colisão entre objetos.
TAnimationControler
Permite o controle de animações simultâneas em “atores” (TActor). Com ele é
possível criar animações distintas para cada parte do ator separadamente,
como braços, pernas e cabeça, unindo tudo posteriormente em uma mesma
seqüência.

TJoystick

20

RAD: Rapid Application Development – Conceito que visa o Desenvolvimento Rápido de Aplicativos.
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Interface com joysticks via API do Windows.
TGLNavigator
Navegação e movimento de objetos através da leitura do teclado.
Ilustração 15: Lista dos principais componentes da biblioteca GLScene e suas respectivas funcionalidades.
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4.1.2. Extensible 3D (X3D)
Extensible 3D (X3D) é um padrão que define conteúdos Web multimídia 3D interativos,
propondo um formato universal de comunicação para gráficos 3D e multimídia integradas.
X3D é destinado a uma grande variedade de hardwares em áreas como engenharia,
apresentações multimídia, entretenimento, educação, páginas web e ambientes virtuais.
Considerado o sucessor do VRML (Virtual Reality Modeling Language), padrão original
ISO para gráficos Web 3D (ISO/IEC 14772). X3D incrementa o VRML com novas ferramentas,
APIs avançadas, padrões de codificação adicionais, e uma estrutura modular.

X3D foi desenvolvido de forma a satisfazer os seguintes pré-requisitos:


Arquitetura de Runtime separada do processo de codificação dos dados.



Suporte a uma série de formatos de codificação , incluindo XML 21 (Extensible Markup
Language)



Adição de novos objetos gráficos, comportamentais e interativos.



Adição de APIs alternativas nas cenas 3D



Definição de Profiles, especificações secundárias destinadas a diferentes seguimentos de
mercado.

Algumas das principais ferramentas disponíveis no X3D para implementação de suas
soluções são:


Gráficos 3D – Suporte a Polígonos e diversas formas geométricas, iluminação, e
mapeamento de texturas.



Gráficos 2D - Suporte a texto e vetores 2D.



Animação – Suporte a temporizadores e animações contínuas e animação de humanóides.



Scripting – Suporte a linguagem de scripts e integração com protocolos DIS (Distributed
Interactive Simulation).

21

XML: Extensible Markup Language – Linguagem para armazenamento estruturado de informações.
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4.1.3. Virtual Reality Modeling Language (VRML)
Inicia-se em 1989 um projeto da Silicon Graphics Inc., visando construir uma nova infraestrutura para suporte a aplicações gráficas 3D interativas. Originalmente, foram estabelecidos
dois principais objetivos: (1) construir um ambiente de desenvolvimento que permitisse a criação
de uma grande variedade de aplicações 3D - “distribuídas e interativas”; (2) utilizar esse
ambiente para construir uma nova interface 3D para estações desktop. Nasce então o VRML.

VRML é um formato para descrição de objetos e ambientes virtuais 3D interativos
concebido para ser utilizado na Internet, intranets e/ou sistemas desktop. Assim como o HTML
pode ser utilizado para controlar o layout de textos, imagens e tabelas em páginas da Web, de
forma semelhante, o VRML é utilizado para criar espaços virtuais nessas mesmas páginas. Esses
espaços na Web podem ser usados para representar o mundo real, espaços conceituais ou
personagens.

Como o X3D o VRML também propõe um formato universal de comunicação para
gráficos 3D e multimídia integradas sendo sua aplicação destinada a uma grande variedade de
hardwares em áreas como engenharia, apresentações multimídia, entretenimento, educação,
páginas Web e ambientes virtuais.

Segundo seu núcleo, é simplesmente um formato padrão para intercâmbio de arquivos 3D.
Utiliza a semântica das aplicações 3D mais utilizadas, tais como: “hierarchical transformations,
light sources, viewpoints, geometry, animation, fog, material properties, and texture mapping”;

Segundo sua funcionalidade, pode-se dizer que o VRML representa o análogo 3D do HTML.
Isto significa que o VRML funciona simplesmente como uma linguagem, multiplataforma, para
publicação de páginas Web 3D. Seria uma evolução, motivada pelo fato de que alguns tipos de
informação são melhor apreendidas quando inseridas em cenários 3D, como é o caso dos jogos,
visualização científica e de engenharia, experimentos educacionais e da arquitetura. Esses
projetos normalmente requerem um maior nível de interação, animação e participação do usuário,
muito além do que é possível através das páginas baseadas em texto e imagem, através do
HTML.
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Em uma visão mais ampla, o VRML fornece a tecnologia que permite integrar objetos
tridimensionais, bidimensionais, texto e multimídia em um único e consistente modelo. Quando
se acresce a isto a combinação com linguagens Script22 e recursos de Internet, um novo gênero de
aplicações interativas torna-se possível.

Utilizando browsers VRML e suas ferramentas de criação é possível criar e representar
objetos 3D estáticos ou dinâmicos e objetos multimídia como textos, sons, vídeos e imagens com
ou sem hyperlinks23 para outros objetos.

VRML foi desenvolvido de forma a satisfazer os seguintes pré-requisitos e conceitos:


Authorability - Permite o desenvolvimento de programas de autoria VRML bem como de
programas para conversão de outros padrões utilizados em arquivos VRML.



Composability – Permite a reutilização de componentes e objetos.



Extensibility – Possibilidade de criação de novos objetos não definidos na especificação
VRML.



Performance – Fornecer performance em diversas plataformas computacionais.



Scalability – Permitir a criação de ambientes virtuais de acordo com a necessidade dos
usuários e a capacidade da plataforma onde o sistema está sendo aplicado, sem perda de
performance.

22
23

Script: Arquivo de texto com linguagem interpretada.
Hyperlink: Ligação para navegação entre documentos e/ou partes de documentos.
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4.1.4. Java3D
Java3D é uma API destinada à programação de aplicativos e applets com suporte a
gráficos 3D que oferece aos programadores uma interface de alto nível orientada a objetos para
criação e manipulação de estruturas geométricas 3D com a acesso a toda gama de classes Java24,
incluindo suporte a sons 3D.
Uma das grandes vantagens do Java3D é o conceito “write once, run anywhere” que torna
possível que uma vez escrito o código do ambiente, possa-se executar o mesmo em qualquer
plataforma com suporte Java, uma vez gerado o byte code25 da aplicação.
A API Java3D utiliza um modelo de visualização flexível e orientado a objetos para
construção da cena, no qual os objetos são conectados hierarquicamente em um grafo descritivo
da cena representada, podendo gerar saídas para uma série de dispositivos, provendo acesso às
mais modernas tecnologias de hardware e capacidades gráficas disponíveis, tirando proveito de
aceleradores gráficos para melhorar a performance. Para uma experiência imersiva, o mecanismo
de entrada aceita uma série de dispositivos, desde simples mouses até apontadores (wands) e
luvas (gloves).
O Java3D une os melhores conceitos existentes em outras API gráficas e novas
tecnologias. A exemplo de sua interface de baixo nível sintetiza as idéias de interfaces de baixo
nível como Direct3D26, OpenGL, QuickDraw3D27 e XGL28.

24

Java: Linguagem de programação orientada a objetos da Sun Microsystems muito utilizada no desenvolvimento
para internet.
25
Byte Code: Código não compilado a ser interpretado na estação onde o mesmo for executado.
26
Direct3D: API Gráfica proprietária da Microsoft análoga à OpenGL.
27
QuickDraw3D: API Gráfica proprietária da Apple análoga à OpenGL.
28
XGL: Formato de representação de informações 3D baseado em XML.
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4.2. COMUNICAÇÃO ENTRE PROCESSOS
Tipicamente a implementação de ambientes virtuais é feita para prover o suporte à simulação
em máquinas distantes fisicamente, ligadas por meio de uma rede de computadores. Neste
momento se faz necessária uma tecnologia para transporte e tratamento das informações entre os
processos responsáveis pelo ambiente que garanta a qualidade do serviço de comunicação entre
processos satisfazendo princípios básicos em relação a perda de informações, banda passante e
atrasos na transmissão.


Perda de Informações
Algumas aplicações como correio eletrônico, transferência de arquivos dependem

totalmente da completa e correta transferência de informações entre aplicações, não havendo
tolerância a falhas. No entanto, existem aplicações mais tolerantes a falhas, tais como aplicações
multimídia de tempo real de video e/ou áudio que toleraram um determinado nível de falhas de
acordo com sua implementação de esquema de codificação, redundância de informação e
capacidade de estimativa de estados futuros através de informações passadas.



Banda Passante
Algumas aplicações exigem uma determinada banda passante para operar corretamente.

Por exemplo, se um aplicativo de telefonia codifica voz a 32 Kbps, então será necessário
transmitir os dados na rede e disponibilizá-los no destino à taxa em que foram codificados para
que seja garantida a qualidade do serviço. Caso a banda não esteja disponível, o aplicativo pode
codificar as informações a uma taxa diferente, mais baixa, como forma de manter a transmissão.
Grande parte aplicações multimídia e de ambientes virtuais atuais são sensíveis à banda
passante, mas o desenvolvimento de técnicas de codificação adaptativa conduz a ambientes mais
flexíveis capazes de trabalhar com a banda disponível.



Atrasos de Transmissão
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Aplicações como VoIP29, ambientes virtuais e teleconferência dependem que os atrasos na
comunicação fim-a-fim sejam da ordem de centenas de milisegundos ou menos. Caso contrário,
podem resultar em perda de continuidade do áudio e/ou vídeo e perda da sensação de resposta
realista do sistema às suas ações.
UDP30 é o protocolo de transporte comumente aplicado para comunicação em tempo real,
como é o caso dos ambientes virtuais. Algumas de suas características são analisadas a seguir:


UDP é um protocolo não orientado a conexão, o que significa que não há handshaking31
antes dos processos iniciarem a comunicação; esta característica é uma vantagem para a
comunicação em ambientes virtuais, que ganharão em velocidade.



UDP não provê garantias de entrega dos pacotes entre o processo que envia e o processo
que recebe uma determinada mensagem, além disso, os pacotes podem chegar fora da
seqüência em que foram enviados. Devido a esta característica, os ambientes virtuais são
implementados de forma a compensar perda e o atraso de pacotes, utilizando-se para isso
algorítmos específicos, transmissão de taxas de variação de velocidade e aceleração para
estimativa de posição, etc.



UDP não provê controle de fluxo, o que é uma vantagem na questão dos ambientes
virtuais, pois significa que a aplicação pode enviar dados à taxa que desejar ou for
necessário para a correta transmissão das informações e conseqüente garantia da
qualidade de serviço.



Permite a comunicação em modo unicast, multicast ou broadcast32, o que significa que as
mensagens enviadas podem ser endereçadas a uma estação específica, um grupo de
estações ou a todas as estações, respectivamente.

29

VoIP: Voz sobre IP
UDP: User Datagram Protocol – Protocolo de Transporte que faz parte da pilha TCP/IP.
31
Handshake: Processo de “acordo entre partes” executado antes do início da comunicação.
32
Broadcast: Mensagens enviadas são endereçadas a todas as máquina de uma rede ou sub-rede.
30
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5. APLICATIVO DESENVOLVIDO – 3DVE
Como forma de aprofundar e aplicar os conhecimentos adquiridos na pesquisa realizada
para confecção do presente TFC, foi proposto como parte do trabalho o desenvolvimento de um
aplicativo de comunicação interprocessos que implementasse funcionalidade de um ambiente
virtual para testes de desempenho, que recebeu o nome de 3D Virtual Environment 33(3DVE).

Devido a limitações físicas optou-se pelo desenvolvimento de um ambiente virtual de
teste não imersivo operado por mouse e teclado, utilizando Delphi como plataforma de
desenvolvimento, OpenGL como plataforma gráfica para geração do ambiente e broadcast
sockets UDP para a comunicação entre os diversos processos.

Ilustração 16: Ambiente virtual de testes implementado

33

3DVE: Aplicativo desenvolvido para o TFC, chamado de 3D Virtual Environment.
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5.1. PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO – DELPHI
Delphi, em sua sexta versão, foi a plataforma de desenvolvimento escolhida para a
implementação do ambiente virtual experimental proposto neste TFC.
Os motivos que influenciaram a escolha deste ambiente foram, dentre outros, a
simplicidade da programação baseada em formulários e orientada a objetos desde a sua primeira
versão em 1995, o fato da linguagem Object Pascal

34

ser a base da plataforma [Cantu, 2001], a

possibilidade de fácil migração para o ambiente Linux através da utilização de componentes
Cross-Plataform
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(CLX) no ambiente Kylix36, e principalmente a compatibilidade com a

GLScene, completa biblioteca para implementação de OpenGL 3D em Delphi.
5.2. PLATAFORMA GRÁFICA – OPENGL (GLSCENE)
Como apresentado anteriormente a OpenGL é uma biblioteca de implementação em baixo
nível e como toda implementação de baixo nível, o resultado final tem a vantagem de ser uma
aplicação sem nenhum overhead de programação. Porém, o código fonte é longo, pouco intuitivo
e requer um grande conhecimento das funções e parâmetros da API por parte do desenvolvedor.
A alternativa empregada na solução para este problema foi a GLScene, uma biblioteca
gratuita baseada em OpenGL para Delphi, que disponibiliza classes, componentes e objetos para
o desenvolvimento de aplicativos em OpenGL 3D, com suporte a animações, rendering e
interface com periféricos, mantendo o conceito RAD (Rapid Application Development).
[Fernandes, 2003]
No desenvolvimento do aplicativo utilizou-se 1 (um) componente da classe TGLScene e 1
(um) componente da classe TGLSceneViewer.
No evento OnMouseMove, que é executado durante a movimentação do mouse sobre o
objeto, do componente da classe TGLSceneViewer foi implementado o esquema de
movimentação dos objetos na cena de acordo com o pressionamento dos botões do mouse. Tal
implementação pode ser encontrada no procedimento de nome GLSceneViewer1MouseMove no
código fonte em anexo no Anexo 2.

34

Object Pascal: Linguagem de programação da Imprise-Borland.
Cross-Plataform: Componentes que possibilitam a compilação de programa feitos em Kylix-Linux em DelphiWindows e vice-versa.
36
Kylix: Ambiente de desenvolvimento em Object Pascal da Imprise Borland para Linux análogo ao Delphi .
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No evento OnMouseUp, que é executado após o clique do botão do mouse sobre o objeto,
do componente da classe TGLSceneViewer foi implementado o esquema de envio das
mensagens UDP para o endereço de broadcast da rede através de uma chamada à função
Socket_Send.

Tal

implementação

pode

ser

encontrada

na

procedimento

de

nome

GLSceneViewer1MouseUp e Socket_Send no código fonte em anexo no Anexo 2.
Utilizando o componente TGLScene foi adicionado à cena 1 (um) objeto da classe
TDodecahedron, o objeto no qual todas as operações de movimento são executadas pelo usuário
no sistema, 1 (um) objeto da classe TGLLightSource responsável pela iluminação da cena e dos
objetos, 1 (um) objeto da classe TdummyCube e 1 (um) da classe GLCamera responsável pelo
ângulo de visão do usuário na cena.
A correta configuração destes componentes como descrito anteriormente leva ao resultado
final da imagem que pode ser vista na Ilustração 16.
5.3. COMUNICAÇÃO ENTRE PROCESSOS – UDP SOCKETS BROADCAST
A implementação de Sockets UDP em Delphi se dá através da utilização do componente
da classe TNMUDP, onde deve-se indicar a porta através da qual as mensagens são recebidas
pelo host37 local (LocalPort) e enviadas para o host remoto (RemotePort). Configura-se também
a propriedade de endereço do host remoto com o endereço de broadcast da rede em que o
aplicativo estiver sendo executado.
Durante os testes de laboratório o sistema foi executado em uma rede Ethernet 10/100 de
endereço 192.168.0.0 com máscara de rede 255.255.255.0, utilizando portanto o endereço de
broadcast 192.168.0.255 para a comunicação em broadcast entre os diversos processos
executando na rede.
No evento OnDataReceived, que é executado no momento em que o objeto recebe
informações da conexão, do componente da classe TNMUDP foi implementado o esquema de
posicionamento do objeto na cena de acordo com as novas coordenadas recebidas na última
mensagem que o host tenha recebido. Tal implementação pode ser encontrada na procedimento
de nome NMUDP1DataReceived no código fonte em anexo no Anexo 2.

37

Host: Máquina executando em uma rede.
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5.4. FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS
Ainda na fase inicial de desenvolvimento o sistema já implementado possibilita algumas
funcionalidades. São elas:


Detecção de presença do mouse sobre a peça a ser movida.



Movimentação em 3 eixos de 1 objeto (dodecahedro38) na cena com o mouse.



Movimentação do ângulo de visão da cena pelo observador.



Comunicação de inúmeros processos através de broadcast UDP.



Transmissão das posições cartesianas da peça na cena.

5.5. FUNCIONALIDADES FUTURAS
Diversas funcionalidades ainda estão sendo trabalhadas e podem vir a ser implementadas,
são elas:


Movimentação em 3 eixos de inúmeros objetos na cena com o mouse.



Adição de objetos na cena.



Detecção de colisões entre objetos.



Detecção de exceções e incoerências para tratamento das questões onde diversos usuários
interagem com a mesma peça.



Compensação de problemas causados por atrasos e perda de pacotes na rede.



Comunicação de inúmeros processos através de multicast UDP. Esta funcionalidade
permitiria a criação de grupos restritos de processos que receberiam as mensagens na
rede, ao invés de todas as estações como é o caso do broadcast.



Transmissão das tendências de movimentação e aceleração em função dos eixos. Esta
funcionalidade permitiria o cálculo local da provável posição cartesiana da peça em
função das tendências, tornando o sistema menos vulnerável às perdas de pacotes e
atrasos na rede.

5.6. TESTES DE DESEMPENHO
Durante o período de testes em laboratório no ambiente descrito no Item 7.3 o sistema se
mostrou estável, tendo operado em até 6 máquinas simultaneamente executando corretamente
todas as funcionalidades implementadas sem que fosse possível perceber atrasos significativos na
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transferência e/ou tratamento das informações transmitidas. Porém, o aumento do número de
estações e a freqüencia com que as mesmas realizavam alterações no posicionamento do objeto,
evidenciou-se a necessidade da implementação dos tratamentos de inconsistência descritos no
item 7.5 em implementações futuras.

38

Dodecahedro: Poligono 3D de 12 faces.
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6. CONCLUSÕES
Neste TFC foram apresentadas as características gerais dos ambientes virtuais, suas
definições acadêmicas, a definição quanto a intereatividade em ambientes imersivos e não
imersivos, seus principais componentes e tecnologias de desenvolvimento, tendo sido enfatizada
a OpenGL como plataforma de aplicação gráfica para aplicação em imagens 3D com a qualidade
e velocidade de rendering exigidas por este tipo de aplicação, uma vez que esta foi também a
plataforma escolhida para o desenvolvimento do aplicativo 3DVE.
Através do aplicativo desenvolvido em conjunto com este TFC, 3DVE, foi possível
evidenciar na prática os problemas e dificuldades envolvidas na criação de um projeto de
ambiente virtual, envolvendo desde a definição, estruturação e pesquisa até a implementação,
testes e correções do mesmo.
A elaboração da presente monografia para a disciplina Projeto de Final de Curso do curso
de Engenharia Elétrica com Ênfase em Redes de Computadores da UNIFACS atingiu seu
objetivo uma vez que foi possível através do tema abordado “Ambientes Virtuais 3D e Mídias
Interativas” a consolidação e integração dos conhecimentos acadêmicos adquiridos com a prática
de pesquisa e desenvolvimento em aréas como Programação, Redes de Computadores, Software
em Tempo Real, Cáculo, Eletrônica, Telecomunicações e Sistemas Estocásticos.
O estudo realizado para elaboração deste TFC levou também à confecção do artigo
“OpenGL em Delphi – Criando Aplicações Gráficas” enviado para publicação na Revista Clube
Delphi e presente no Anexo 3, e do Resumo e Pôster para participação na 1ª JUIC 39 – Jornada de
Iniciação Científica da UNIFACS presentes no Anexo 4 e Anexo 5 respectivamente.
A vasta área de aplicação dos ambientes virtuais permite-nos concluir que estes
constituem uma forma privilegiada de tratamento de informações, simulação de situações e
veinculação de conhecimento. As informações são assimiladas e compreendidas mais facilmente,
uma vez que os usuários podem interagir e manipular diretamente o conhecimento.
Os ambientes virtuais constituem, assim, um poderoso suporte de investigação e de estudo
para especialistas e estudantes.
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7. GLOSSÁRIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Delphi: Plataforma de desenvolvimento Borland - Pascal baseada em formulários e orientada a objetos.
OpenGL: Biblioteca de rotinas gráficas e de modelagem, Bi (2D) e tridimensional, extremamente rápida e
portátil.
TFC: Trabalho de Final de Curso
Rendering: Processo de cálculo e geração de imagens computacionais.
View Culling: Algorítmo muito comum em computação gráfica para geração rápida de imagens 3D de
objetos de estrutura conhecida.
Space-Ball: Dispositivo de entrada para fácil manipulação de imagens tridimencionais.
Space-Mouse: Dispositivo de entrada para fácil manipulação de imagens tridimencionais.
Retorno Háptico: Dispositivos que provêm realimentação de força e informação cinemática através de
interação física.
VR ToolKits: Kits que simplificam o desenvolvimento de Ambientes Virtuais por já possuírem diversas
rotinas pré-programadas.
AutoCAD: Software da AutoDesk para geração e tratamento de imagens Bi e Tridimensionais.
E/S: Entrada e Saída.
Ray Tracer: Algorítmo muito comun na computação gráfica utilizado para criar imagens realísticas de
objetos que possuem uma estrutura 3D definida.
API: Aplication Programming Interface – Interface de programação de aplicativos.
Benchmark: Padrão utilizado para comparação entre produtos e versões.
Mesa3D: Biblioteca gráfica 3D similar à OpenGL.
Buffer: Local de armazenamento.
Pipeline: Seqüencia de comandos e operações.
Overhead: Excesso de informações.
GLScene: Biblioteca gratuita de componentes OpenGL para Delphi.
RAD: Rapid Application Development – Conceito que visa o Desenvolvimento Rápido de Aplicativos.
XML: Extensible Markup Language – Linguagem para armazenamento estruturado de informações.
Script: Arquivo de texto com linguagem interpretada.
Hyperlink: Ligação para navegação entre documentos e/ou partes de documentos.
Java: Linguagem de programação orientada a objetos da Sun Microsystems muito utilizada no
desenvolvimento para internet.
Byte Code: Código não compilado a ser interpretado na estação onde o mesmo for executado.
Direct3D: API Gráfica proprietária da Microsoft análoga à OpenGL.
QuickDraw3D: API Gráfica proprietária da Apple análoga à OpenGL.
XGL: Formato de representação de informações 3D baseado em XML.
VoIP: Voz sobre IP
UDP: User Datagram Protocol – Protocolo de Transporte que faz parte da pilha TCP/IP.
Handshake: Processo de “acordo entre partes” executado antes do início da comunicação.
Broadcast: Mensagens enviadas são endereçadas a todas as máquina de uma rede ou sub-rede.
3DVE: Aplicativo desenvolvido para o TFC, chamado de 3D Virtual Environment.
Object Pascal: Linguagem de programação da Imprise-Borland.
Cross-Plataform: Componentes que possibilitam a compilação de programa feitos em Kylix-Linux em
Delphi-Windows e vice-versa.
Kylix: Ambiente de desenvolvimento em Object Pascal da Imprise Borland para Linux análogo ao Delphi .
Host: Máquina executando em uma rede.
Dodecahedro: Poligono 3D de 12 faces.
JUIC: Jornada de Iniciação Científica da UNIFACS
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9. LISTA DE ANEXOS
9.1. Anexo 1: Primeiro programa em OpenGL
Programa em OpenGL e Delphi que demonstra a utilização das chamadas da API
OpenGL em Delphi para a criação de um aplicativo cujo resultado final é um triângulo branco
mostrado em um formulário de fundo preto.

9.2. Anexo 2: Fonte do sistema 3DVE por Victory Fernandes
Código fonte do sistema aplicativo de comunicação interprocessos que implementa
funcionalidade de ambiente virtual para testes de desempenho desenvolvido como parte do TFC.
9.3 Anexo 3: Artigo OpenGL em Delphi – Criando Aplicações Gráficas.
Artigo Enviado para publicação à Revista Clube Delphi por Victory Fernandes.
(Formatação segundo regulamento da Revista Clube Delphi)

9.4 Anexo 4: Resumo do TFC enviado para participação na 1ª JUIC
Resumo do TFC enviado para participação na 1ª JUIC - Jornada de Iniciação Científica
UNIFACS. (Formatação de acordo com o regulamento da JUIC).

9.5 Anexo 5: Pôster do TFC enviado para participação na 1ª JUIC
Pôster do TFC enviado para participação na 1ª JUIC - Jornada de Iniciação Científica
UNIFACS.
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9.1. ANEXO 01: PRIMEIRO PROGRAMA EM OPENGL
Fonte do programa descrito no artigo “OpenGL with Delphi” por Alex Semichastny é
descrito o processo de implementação em baixo nível, fazendo chamadas diretas a API OpenGL,
de um simples triângulo 2D branco em um formulário de fundo preto.

Arquivo Tri.pas
unit Tri;
interface
uses
OpenGL, Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
StdCtrls, ExtCtrls, ComCtrls;
type
TForm1 = class(TForm)
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure FormPaint(Sender: TObject);
private
procedure Draw; //Draws an OpenGL scene on request
public
end;
var
Form1: TForm1;
implementation
{$R *.DFM}
procedure setupPixelFormat(DC:HDC);
const
pfd:TPIXELFORMATDESCRIPTOR = (
nSize:sizeof(TPIXELFORMATDESCRIPTOR);
// size
nVersion:1;
// version
dwFlags:PFD_SUPPORT_OPENGL or PFD_DRAW_TO_WINDOW or
PFD_DOUBLEBUFFER;
// support double-buffering
iPixelType:PFD_TYPE_RGBA;
// color type
cColorBits:24;
// preferred color depth
cRedBits:0; cRedShift:0; // color bits (ignored)
cGreenBits:0; cGreenShift:0;
cBlueBits:0; cBlueShift:0;
cAlphaBits:0; cAlphaShift:0; // no alpha buffer
cAccumBits: 0;
cAccumRedBits: 0;
// no accumulation buffer,
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cAccumGreenBits: 0;
// accum bits (ignored)
cAccumBlueBits: 0;
cAccumAlphaBits: 0;
cDepthBits:16;
// depth buffer
cStencilBits:0;
// no stencil buffer
cAuxBuffers:0;
// no auxiliary buffers
iLayerType:PFD_MAIN_PLANE;
// main layer
bReserved: 0;
dwLayerMask: 0;
dwVisibleMask: 0;
dwDamageMask: 0;
// no layer, visible, damage masks
);
var pixelFormat:integer;
begin
pixelFormat := ChoosePixelFormat(DC, @pfd);
if (pixelFormat = 0) then
exit;
if (SetPixelFormat(DC, pixelFormat, @pfd) <> TRUE) then
exit;
end;
procedure GLInit;
begin
// set viewing projection
glMatrixMode(GL_PROJECTION);
glFrustum(-0.1, 0.1, -0.1, 0.1, 0.3, 25.0);
// position viewer
glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
glEnable(GL_DEPTH_TEST);
end;
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var DC:HDC;
RC:HGLRC;
i:integer;
begin
DC:=GetDC(Handle);
//Actually, you can use any windowed control here
SetupPixelFormat(DC);
RC:=wglCreateContext(DC); //makes OpenGL window out of DC
wglMakeCurrent(DC, RC); //makes OpenGL window active
GLInit;
//initialize OpenGL
end;
procedure TForm1.Draw;
const S=1.0; D=5.0;
begin
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT or GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
glLoadIdentity;
glTranslatef(0.0, 0.0, -12.0);
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glBegin(GL_TRIANGLES);
glVertex3f( -S, 0, D); glVertex3f(S, 0, D); glVertex3f(0, S, D);
glEnd;
SwapBuffers(wglGetCurrentDC);
end;
procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject);
begin
Draw;
end;
end.

Arquivo Tri.dfm
object Form1: TForm1
BorderStyle = bsDialog
Caption = 'BASIC OpenGL Program'
ClientHeight = 318
ClientWidth = 373
OnCreate = FormCreate
OnPaint = FormPaint
end
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9.2. ANEXO 02: FONTE DO SISTEMA 3DVE
Código fonte do sistema aplicativo de comunicação interprocessos que implementa
funcionalidade de ambiente virtual para testes de desempenho desenvolvido como parte do TFC.

Arquivo Ball.dpr
program Ball;
uses
Forms,
Unit1 in 'Unit1.pas' {Form1};
{$R *.res}
begin
Application.Initialize;
Application.CreateForm(TForm1, Form1);
Application.Run;
end.

Arquivo Unit1.pas
unit Unit1;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls, ComCtrls,
NMUDP, Psock, NMTime, Sockets,
//Network Uses Units
Geometry, GLScene, GLObjects, GLTexture, GLWin32Viewer, GLMisc;
//GLScene Uses Units
type
TForm1 = class(TForm)
NMUDP1: TNMUDP;
Memo1: TMemo;
Panel1: TPanel;
GLSceneViewer1: TGLSceneViewer;
PageControl1: TPageControl;
TabSheet1: TTabSheet;
TabSheet2: TTabSheet;
GroupBox1: TGroupBox;
Label4: TLabel;
Label5: TLabel;
Edit4: TEdit;
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Edit5: TEdit;
GroupBox2: TGroupBox;
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
Label3: TLabel;
Edit1: TEdit;
Edit2: TEdit;
Edit3: TEdit;
GLScene1: TGLScene;
GLLightSource1: TGLLightSource;
DummyCube1: TDummyCube;
GLCamera1: TGLCamera;
Dodecahedron1: TDodecahedron;
NMTime1: TNMTime;
ComboBox1: TComboBox;
Label8: TLabel;
TabSheet3: TTabSheet;
GroupBox3: TGroupBox;
Label6: TLabel;
Edit6: TEdit;
Label7: TLabel;
Edit7: TEdit;
Edit8: TEdit;
Label9: TLabel;
Button1: TButton;
procedure Socket_Send;
procedure NMUDP1DataReceived(Sender: TComponent; NumberBytes: Integer;
FromIP: String; Port: Integer);
procedure NMUDP1DataSend(Sender: TObject);
procedure NMUDP1InvalidHost(var handled: Boolean);
procedure NMUDP1Status(Sender: TComponent; status: String);
procedure GLSceneViewer1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState;
X, Y: Integer);
procedure GLSceneViewer1MouseDown(Sender: TObject;
Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
procedure GLSceneViewer1MouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
procedure Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
function RptLevel_Combo: integer;
private
{ Private declarations }
mdx, mdy: integer;
oldPick: TGLCustomSceneObject;
public
{ Public declarations }
end;
var
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Form1: TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
function TForm1.RptLevel_Combo: integer;
begin
result := Status_Informational;
case Combobox1.itemindex of
0: result := Status_None;
1: result := Status_Informational;
2: result := Status_Basic;
3: result := Status_Routines;
4: result := Status_Debug;
5: result := Status_Trace;
end;
end;
//Localiza Sub-String numa String
function str_between(str, start_str, end_str: string): string;
begin
result := copy(str, pos(start_str, str) + 4, pos(end_str, str) - pos(start_str, str) - 4);
end;
//Procedimento p/ envio das informações
procedure TForm1.Socket_Send;
var
MyStream: TMemoryStream;
TmpStr, TmpDTStr: String;
Begin
//Synchronize clock - NIST Internet Time Service (http://tf.nist.gov/service/its.htm)
NMTime1.Host := edit6.text;
NMTime1.Port := strtoint(edit7.text);
NMTime1.TimeOut := strtoint(edit8.text);
TmpDTStr
:= NMTime1.Timestr;
NMUDP1.ReportLevel := Status_Basic;
NMUDP1.RemoteHost := edit4.Text;
NMUDP1.RemotePort := strtoint(edit5.Text);
TmpStr := '<t>' + TmpDTStr + '</t>' +
'<x>' + Edit1.Text + '</x>' +
'<y>' + Edit2.Text + '</y>' +
'<z>' + Edit3.text + '</z>';
MyStream := TMemoryStream.Create;
try
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MyStream.Write(TmpStr[1], Length(TmpStr));
NMUDP1.SendStream(MyStream);
finally
MyStream.Free;
end;
end;
//Executado quando recebe informacoes da conexão
procedure TForm1.NMUDP1DataReceived(Sender: TComponent;
NumberBytes: Integer; FromIP: String; Port: Integer);
var
MyStream: TMemoryStream;
TmpStr: String;
begin
MyStream := TMemoryStream.Create;
try
NMUDP1.ReadStream(MyStream);
SetLength(TmpStr, NumberBytes);
MyStream.Read(TmpStr[1], NumberBytes);
Memo1.Lines.Add(FromIP + ': '+ TmpStr);
with dodecahedron1.Position do
begin
X := strtofloat(str_between(tmpstr, '<x>', '</x>'));
Y := strtofloat(str_between(tmpstr, '<y>', '</y>'));
Z := strtofloat(str_between(tmpstr, '<z>', '</z>'));
edit1.text := str_between(tmpstr, '<x>', '</x>');
edit2.text := str_between(tmpstr, '<y>', '</y>');
edit3.text := str_between(tmpstr, '<z>', '</z>');
end;
finally
MyStream.Free;
end;
end;
//Executado após enviar informações
procedure TForm1.NMUDP1DataSend(Sender: TObject);
begin
memo1.lines.add('Data Sent');
end;
//Caso não encontre o Host
procedure TForm1.NMUDP1InvalidHost(var handled: Boolean);
var
TmpStr: String;
begin
if InputQuery('Invalid Host!', 'Specify a new host:', TmpStr) then
begin
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NMUDP1.RemoteHost := TmpStr;
Handled := TRUE;
end;
end;
//Status da Conexão
procedure TForm1.NMUDP1Status(Sender: TComponent; status: String);
begin
memo1.lines.add(status);
end;
//Ao mover o mouse sobre o objeto
procedure TForm1.GLSceneViewer1MouseMove(Sender: TObject;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
var
dx, dy: Integer;
v: TVector;
pick: TGLCustomSceneObject;
begin
pick:=(GLSceneViewer1.Buffer.GetPickedObject(x, y) as TGLCustomSceneObject);
mouse

// find what's under the

if (pick <> oldPick) then
//if it has changed since last MouseMove...
begin
if Assigned(oldPick) then
oldPick.Material.FrontProperties.Diffuse.Color := clrCoral;
//turn back previous "hot" object
if Assigned(pick) then
pick.Material.FrontProperties.Diffuse.Color := clrRed;
oldPick := pick;
end;

//heat up the new selection

//assign "new" oldpick

if Assigned(pick) then
begin
//calculate delta since last move or last mousedown
dx := mdx - x;
dy := mdy - y;
mdx := x;
mdy := y;
if Shift=[ssLeft] then
begin
//moves our target and parent dummycube
v := GLCamera1.ScreenDeltaToVectorXY(-dx, dy, 0.1 *
GLCamera1.DistanceToTarget / GLCamera1.FocalLength);
dodecahedron1.Position.Translate(v);
//notify camera that its position/target has been changed
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dodecahedron1.TransformationChanged;
edit1.text := floattostr(dodecahedron1.Position.X);
edit2.text := floattostr(dodecahedron1.Position.Y);
edit3.text := floattostr(dodecahedron1.Position.Z);
end;
if Shift=[ssRight] then
begin
//moves our target and parent dummycube
v := GLCamera1.ScreenDeltaToVectorXZ(dx, -dy, 0.12 *
GLCamera1.DistanceToTarget / GLCamera1.FocalLength);
dodecahedron1.Position.Translate(v);
//notify camera that its position/target has been changed
dodecahedron1.TransformationChanged;
edit1.text := floattostr(dodecahedron1.Position.X);
edit2.text := floattostr(dodecahedron1.Position.Y);
edit3.text := floattostr(dodecahedron1.Position.Z);
end;
if Shift=[ssLeft, ssShift] then
begin
//moves our target and parent dummycube
v := GLCamera1.ScreenDeltaToVectorYZ(dx, -dy, 0.12 *
GLCamera1.DistanceToTarget / GLCamera1.FocalLength);
dodecahedron1.Position.Translate(v);
//notify camera that its position/target has been changed
dodecahedron1.TransformationChanged;
edit1.text := floattostr(dodecahedron1.Position.X);
edit2.text := floattostr(dodecahedron1.Position.Y);
edit3.text := floattostr(dodecahedron1.Position.Z);
end;
if Shift=[ssRight, ssShift] then
begin
//changes camera angle (we're moving around the parent and target dummycube)
GLCamera1.MoveAroundTarget(dy, dx);
end;
end;
end;
//Ao clicar no objeto
procedure TForm1.GLSceneViewer1MouseDown(Sender: TObject;
Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
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mdx := x;
mdy := y;
end;
//Ao larger a peça, envia informações cartesianas
procedure TForm1.GLSceneViewer1MouseUp(Sender: TObject;
Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
Socket_Send;
end;
procedure TForm1.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
//if not (key in['0','1','2','3','4','4','5','6','7','8','9'])
end;
end.

Arquivo Unit1.dfm
object Form1: TForm1
Left = -5
Top = 31
Width = 805
Height = 535
Caption = '3D Virtual Environment :: by Victory Fernandes'
Color = clBtnFace
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
Font.Color = clWindowText
Font.Height = -11
Font.Name = 'MS Sans Serif'
Font.Style = []
OldCreateOrder = False
Position = poDesktopCenter
PixelsPerInch = 96
TextHeight = 13
object Memo1: TMemo
Left = 504
Top = 208
Width = 281
Height = 289
TabOrder = 0
end
object Panel1: TPanel
Left = 8
Top = 8
Width = 489
Height = 489
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Caption = 'Panel1'
TabOrder = 1
object GLSceneViewer1: TGLSceneViewer
Left = 1
Top = 1
Width = 487
Height = 487
Camera = GLCamera1
Buffer.BackgroundColor = clBlack
Align = alClient
OnMouseDown = GLSceneViewer1MouseDown
OnMouseMove = GLSceneViewer1MouseMove
OnMouseUp = GLSceneViewer1MouseUp
end
end
object PageControl1: TPageControl
Left = 504
Top = 8
Width = 281
Height = 193
ActivePage = TabSheet1
TabIndex = 0
TabOrder = 2
object TabSheet1: TTabSheet
Caption = 'Network'
object GroupBox1: TGroupBox
Left = 8
Top = 4
Width = 257
Height = 153
Caption = ' UDP Info: '
TabOrder = 0
object Label4: TLabel
Left = 16
Top = 16
Width = 25
Height = 13
Caption = 'Host:'
end
object Label5: TLabel
Left = 136
Top = 16
Width = 22
Height = 13
Caption = 'Port:'
end
object Label8: TLabel
Left = 16
Top = 64
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Width = 87
Height = 13
Caption = 'UDP Report Level'
end
object Edit4: TEdit
Left = 16
Top = 32
Width = 105
Height = 21
TabOrder = 0
Text = '192.168.0.255'
end
object Edit5: TEdit
Left = 136
Top = 32
Width = 105
Height = 21
TabOrder = 1
Text = '6767'
OnKeyPress = Edit1KeyPress
end
object ComboBox1: TComboBox
Left = 16
Top = 80
Width = 105
Height = 21
Style = csDropDownList
ItemHeight = 13
ItemIndex = 1
TabOrder = 2
Text = 'Status_Informational'
Items.Strings = (
'Status_None'
'Status_Informational'
'Status_Basic'
'Status_Routines'
'Status_Debug'
'Status_Trace'
)
end
end
end
object TabSheet2: TTabSheet
Caption = 'Object'
ImageIndex = 1
object GroupBox2: TGroupBox
Left = 8
Top = 4
Width = 257
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Height = 153
Caption = ' Position Info: '
TabOrder = 0
object Label1: TLabel
Left = 16
Top = 32
Width = 50
Height = 13
Caption = 'Position X:'
end
object Label2: TLabel
Left = 16
Top = 56
Width = 50
Height = 13
Caption = 'Position Y:'
end
object Label3: TLabel
Left = 16
Top = 80
Width = 50
Height = 13
Caption = 'Position Z:'
end
object Edit1: TEdit
Left = 72
Top = 24
Width = 121
Height = 21
TabOrder = 0
Text = '0'
OnKeyPress = Edit1KeyPress
end
object Edit2: TEdit
Left = 72
Top = 48
Width = 121
Height = 21
TabOrder = 1
Text = '0'
end
object Edit3: TEdit
Left = 72
Top = 72
Width = 121
Height = 21
TabOrder = 2
Text = '0'
end
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end
end
object TabSheet3: TTabSheet
Caption = 'Time Sync'
ImageIndex = 2
object GroupBox3: TGroupBox
Left = 8
Top = 4
Width = 257
Height = 153
Caption = ' Sync Info: '
TabOrder = 0
object Label6: TLabel
Left = 16
Top = 16
Width = 88
Height = 13
Caption = 'Date/Time Server:'
end
object Label7: TLabel
Left = 136
Top = 16
Width = 22
Height = 13
Caption = 'Port:'
end
object Label9: TLabel
Left = 16
Top = 64
Width = 82
Height = 13
Caption = 'Lookup TimeOut:'
end
object Edit6: TEdit
Left = 16
Top = 32
Width = 105
Height = 21
TabOrder = 0
Text = 'time-a.nist.gov'
end
object Edit7: TEdit
Left = 136
Top = 32
Width = 105
Height = 21
TabOrder = 1
Text = '37'
OnKeyPress = Edit1KeyPress
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end
object Edit8: TEdit
Left = 16
Top = 80
Width = 105
Height = 21
TabOrder = 2
Text = '500'
end
object Button1: TButton
Left = 40
Top = 112
Width = 75
Height = 25
Caption = 'Button1'
TabOrder = 3
end
end
end
end
object NMUDP1: TNMUDP
RemoteHost = '192.168.0.255'
RemotePort = 6767
LocalPort = 6767
ReportLevel = 16
OnDataReceived = NMUDP1DataReceived
OnDataSend = NMUDP1DataSend
OnStatus = NMUDP1Status
OnInvalidHost = NMUDP1InvalidHost
Left = 16
Top = 48
end
object GLScene1: TGLScene
Left = 16
Top = 16
object Dodecahedron1: TDodecahedron
Material.FrontProperties.Ambient.Color = {0000403F0000403F0000403F0000803F}
Material.FrontProperties.Diffuse.Color = {0000803FF8FEFE3E000000000000803F}
end
object GLLightSource1: TGLLightSource
ConstAttenuation = 1
Position.Coordinates = {0000204100002041000020410000803F}
SpotCutOff = 180
end
object DummyCube1: TDummyCube
ShowAxes = True
CubeSize = 1
VisibleAtRunTime = True
object GLCamera1: TGLCamera

63

DepthOfView = 1000
FocalLength = 400
TargetObject = DummyCube1
Position.Coordinates = {00009041000080410000C0400000803F}
Direction.Coordinates = {2EF964BF2EF9E43E0000000000000000}
Up.Coordinates = {00000000000000000000803F00000000}
end
end
end
object NMTime1: TNMTime
Host = 'time-a.nist.gov'
Port = 37
TimeOut = 10000
ReportLevel = 0
Left = 16
Top = 80
end
end
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9.3 ANEXO 3: ARTIGO OPENGL EM DELPHI – CRIANDO APLICAÇÕES
GRÁFICAS.
Artigo Enviado para publicação à Revista Clube Delphi por Victory Fernandes.
(Formatação segundo regulamento da Revista Clube Delphi)

OpenGL em Delphi
Criando aplicações gráficas.
por Victory Fernandes
Desde sua criação em 1992 a OpenGL (www.opengl.org) se tornou a API mais utilizada e
suportada para aplicação em imagens 2D e 3D. Suportada nas estações UNIX e distribuida em
conjunto com todas plataformas Windows 95/98/2000/NT e MacOS PC, pode ser utilizada em
conjunto com as linguagens Delphi Ada, C, C++, Fortran, Python, Perl e Java e é aplicada
atualmente em soluções de animação e modelagem 3D, CAD/CAM, jogos e simulações dentre
outras.
Neste artigo vamos conhecer mais a OpenGL implementando um aplicativo de papel de
parede, como forma de estudar uma das mais completas bibliotecas de de OpenGL para Delphi, a
GLScene.

OpenGL em Delphi
No artigo “OpenGL with Delphi” por Alex Semichastny disponibilizado na Borland
Developer Network em http://bdn.borland.com/article/0,1410,26401,00.html é descrito o
processo de implementação em baixo nível de um simples triângulo 2D na tela, fazendo
chamadas diretas a API OpenGL.
Como toda implementação de baixo nível, o resultado final tem a vantagem de ser uma
aplicação sem nenhum overhead de programação, porém, o código fonte é longo, pouco intuitivo
e requer um grande conhecimento das funções e parâmetros da API por parte do desenvolvedor.
Uma solução para este problema é a GLScene (http://glscene.sourceforge.net/index.php),
uma biblioteca gratuita baseada em OpenGL para Delphi, que disponibiliza classes, componentes
e objetos para o desenvolvimento de aplicativos em OpenGL 3D, com suporte a animações,
rendering e interface com periféricos, mantendo o conceito RAD (Rapid Application
Development).

A Biblioteca GLScene
Após sua instalação, a biblioteca GLScene disponibiliza aos seus usuários uma paleta com
24 componentes para criação de imagens, animações, sombras, transparências, detecção de
colisão, interface com periféricos, dentre outras funções, como mostrado na Figura 01.
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Figura 01: Paleta da biblioteca GLScene instalada no Delphi6

A tabela a seguir relaciona os principais componentes disponíveis e suas funções.
TGLScene
Contém a descrição da cena, luzes, objetos e câmeras. Estes objetos podem ser acessados
em tempo de desenvolvimento com um duplo-clique no componente.
TGLSceneViewer
Delimita a área em que os objetos GLScene criados através do TGLScene serão
mostrados ao usuário.
TGLFullScreenViewer
Componente não visual que permite utilizar toda a área da tela como região para
mostrar os objetos ao usuário.
TGLMaterialLibrary
Armazena informações das diversas texturas a serem utilizadas e compartilhadas
entre os objetos da cena.
TCollisionManager
Detecção de colisão entre objetos.
TGLFireFXManager
Criação de efeitos visuais de fogo.
TAnimationControler
Permite o controle de animações simultâneas em “atores” (TActor). Com ele é
possível criar animações distintas para cada parte do ator separadamente, como braços,
pernas e cabeça, unindo tudo posteriormente numa mesma sequência.
TJoystick
Interface com joysticks via API do windows.
TScreenSaver
Criação de proteções de tela a partir das animações criadas.
TGLNavigator
Navegação e movimento de objetos através da leitura do teclado.
TAVIRecorder
Criação de videos (.AVI) a partir das animações criadas.

O Primeiro programa com GLScene

66

Para explorar um pouco mais as opções da GLScene, vamos montar um aplicativo de
proteção de tela. Para isso crie um novo projeto e adicione os seguintes componentes ao seu
formulário principal:






TGLScene
TGLSceneViewer
TGLCadencer
TGLFireFXManager
TScreenSaver

Um duplo clique no componente TGLScene, abrirá o GLScene Editor, onde deveremos
adicionar os objetos de texto, iluminação e câmera que farão parte da cena.

Figura 02: Edição de propriedades e objetos da cena em Design Time com o GLScene Editor

Após adicionados todos os componentes, devemos então configurar as propriedades dos
objetos, relacionando os componentes entre si, e posicionando os objetos de maneira coerente na
cena.
É importante lembrar que um objeto presente na cena pode não estar visível ao usuário
por diversas razões como posicionamento fora dos limites do componente GLSceneViewer,
iluminação inadequada ou posicionamento incorreto na hierarquia do GLScene Editor. Sendo
assim, devemos dedicar especial atenção à configuração correta das propriedades para obter o
efeito final esperado.
Os componentes do demo proposto foram configurados de acordo com a seguinte lista de
propriedades:
GLCadencer1
Scene := GLScene1
GLFireFXManager1
Cadencer := GLCadencer1
GLSceneViewer1
Camera := GLCamera1
GLCamera1
TargetObject := DummyCube1
Position.Y := 5
Position.Z := 20
SpaceText1
Text := ClubeDelphi
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Material.FrontProperties.Diffuse := clrMediumGoldenrod
Scale.X := 4
Scale.Y := 3
SpaceText2
Text := Aplicações em OpenGL
Material.FrontProperties.Diffuse := clrOrange
Effects
XCollection[0].Type := FireFX
XCollection[0].Manager := GLFireFXManager1
GLLightSource1
Position.X := 5
Position.Y := 5
Position.Z := 20

Uma vez configurada as propriedades, utilizamos o Evento OnProgress do componente
TCadencer para programar o movimento a ser realizado pelo objeto SpaceText2 na cena. Neste
exemplo estamos realizando um movimento em torno do eixo X central da cena fazendo com que
o objeto SpaceText2 percorra uma trajetória cossenoidal no eixo Y e senoidal no eixo Z,
alterando também os valores de estouro e espalhamento do componente TGLFireFXManager.
procedure TForm1.GLCadencer1Progress(Sender: TObject; const deltaTime,
newTime: Double);
begin
//Rotação do texto em torno do eixo central
with SpaceText2.Position do
begin
Y := 4 * cos(DegToRad(newTime * 50));
Z := 3 * sin(DegToRad(newTime * 50));
end;
GLFireFXManager1.FireBurst := 2 * sin(DegToRad(newTime * 50));
GLFireFXManager1.FireCrown := 2 * cos(DegToRad(newTime * 50));
end;

Devemos então configurar a propriedade KeyPreview do formulário para True, e
programar o Evento OnKeyDown com o procedimento de saída do programa caso o usuário
pressione a tecla “Esc”.
procedure TForm1.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
Shift: TShiftState);
begin
if key = vk_escape then
self.close;
end;

Por fim, basta compilar a aplicação, alterar a extensão do arquivo para .scr e movê-lo para
o diretório de instalação do Windows, para que a proteção de tela criada esteja disponível na tela
de configurações do sistema operacional.
O efeito final da aplicação criada pode ser vista na Figura 03.
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Figura 03: Proteção de Tela do demo descrito no artigo

Agora que vimos como utilizar a tecnologia OpenGL na criação de uma aplicação gráfica
simples, visite o site da GLScene para ter uma idéia do potêncial e das possibilidades oferecidas
por esta biblioteca.
No site oficial, você encontrará projetos bem elaborados como o Kareo Bathroom
Designer, mostrado na Figura 04, um modelador 3D para ambientes de cozinha e banheiro
totalmente construído em Delphi que explora grande parte dos recursos disponíbilizados pela
ferramenta.

Figura 04: Kareo Bathroom Designer – Aplicação completa, criada através da GLScene

Tendências
A empresa Actuality Systems (www.actuality-systems.com) colocou à venda o
longamente anunciado monitor verdadeiramente tridimensional. Chamado de Perspecta 3D, o
monitor consiste de uma esfera transparente, no interior da qual uma placa metálica circular gira
em alta velocidade. As imagens são formadas por pixels na superfície dessa placa e possuem
ângulo de visualização horizontal de 360º e vertical de 270º.
Qual a importância disso para você desenvolvedor que trabalha com OpenGL? Toda a
SDK para programação de sistemas nessa tecnologia, esta baseada na biblioteca open source
chamada Mesa (www.mesa3d.org) baseada em OpenGL.
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Figura 05: Perspecta 3D, monitor tridimensional com interface via OpenGL

Outra tendência de aplições em OpenGL é a utilização da tecnologia na criação de jogos,
a exemplo do jogo Quake, no qual podemos criar nosso próprios personagens no formato aberto
.MDx (onde x reprensenta a versão do jogo) e utilizá-los no jogo ou criar novos jogos utilizando
os personagens disponíveis.
Uma lista breve de jogos mundialmente famosos que utilizam tecnologia OpenGL, inclue
Half Life, Descent, Doom, Quake e Heretic.
A GLScene disponibiliza dentre as mais de 70 aplicações demo de uso dos componentes
da biblioteca, diversas aplicações específicas da área de jogos, demonstrando como animar um
personagem, criar jogos em primeira ou terceira pessoa e unir os personagens aos mapas do jogo.

Figura 06: OpenGL e GLScene, demo de aplicações em jogos.

Conclusão
Espero que este artigo tenha servido como uma boa introdução ao assunto, para aqueles
leitores que ainda não estavam familiarizados com o tema, e para aqueles que já a utilizam, a
certeza de estar trabalhando com uma poderosa ferramenta gráfica, que vem sendo adotada em
todo o mundo nas mais diversas aplicações.
Victory Fernandes é desenvolvedor sócio da TKS Software - Soluções de
Automação Comercial e Softwares Dedicados. Pode ser contactado em
victory@igara.com.br, ou através dos sites www.victory.hpg.com.br www.igara.com.br.
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9.4 ANEXO 4: RESUMO DO TFC ENVIADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª JUIC
Resumo do TFC enviado para participação na 1ª JUIC - Jornada de Iniciação Científica
UNIFACS. (Formatação de acordo com o regulamento da JUIC).
UNIFACS - Universidade Salvador
Departamento de Engenharia e Arquitetura - DEAR
Curso de Engenharia Elétrica com Ênfase em Redes de Computadores
Tema:
Ambientes Virtuais 3D e Mídias Interativas
Graduando: Victory Fernandes
Orientadora: Mônica Valéria Caldas de Aguiar
Introdução
A participação na I Jornada UNIFACS de Iniciação Científica visa apresentar o trabalho de final de curso
para a Graduação em Engenharia Elétrica, aqui denominado TFC. O objetivo maior do trabalho é abordar
o tema: “Ambientes Virtuais 3D e Mídias Interativas”, dissertando sobre tópicos diretamente relacionados
à questão, apresentando os resultados das pesquisas realizadas, a implementação de um ambiente virtual
para testes de performance e resposta, e abordando os problemas, técnicas, soluções e tecnologias
empregadas no desenvolvimento de ambientes virtuais.
O desenvolvimento de tecnologia relacionada com ambientes virtuais tem constituído um fator muito
significativo no que diz respeito à criação de interfaces homem-máquina mais "naturais", bem como à
facilidade de apresentação e interação intuitiva com bases de dados. Os ambientes virtuais são capazes de
representar vários aspectos de um ambiente real ou mesmo de um mundo totalmente artificial.
A tecnologia dos Ambientes Virtuais surgiu, nos últimos anos, como a resposta para soluções onde a
imersão, interação e o envolvimento são fundamentais. Tipicamente, os sistemas consistem em um
usuário, uma interface homem-máquina, e um computador. O usuário então pode participar e interagir
com o ambiente gerado pelo computador através de sensores e atuadores e dispositivos de controle, tais
como: luvas, óculos e roupas de retorno háptico.
A programação de realidade virtual requer o conhecimentos de diversos conceitos como: sistemas em
tempo real, orientação a objetos, redes, modelagem geométrica, modelagem física e multitarefa. Para
facilitar essa tarefa, diversas empresas e algumas universidades produziram sistemas de desenvolvimento
de realidade virtual, conhecidos como "VR ToolKits". Esses sistemas são bibliotecas ampliáveis de
funções orientadas a objeto, voltadas para especificações de realidade virtual, onde um objeto simulado
passa a ser uma classe e herda seus atributos inerentes (default). Isto simplifica enormemente a tarefa de
programar mundos complexos, uma vez que as bibliotecas, sendo ampliáveis, permitem aos projetistas
escreverem módulos específicos de aplicações e ainda usar o mesmo núcleo de simulação. Além disso,
esses sistemas costumam ser independentes de hardware, suportam alguma forma de conexão em rede,
importam mundos virtuais de outros softwares como o AutoCAD, possuem drivers de comunicação com
dispositivos convencionais e não convencionais de E/S, suportam alguma forma de iluminação,
sombreamento, textura, etc.
Graças às potencialidades abertas pelos ambientes virtuais, hoje estes sistemas já se fazem presentes numa
variedade de áreas como: treinamento e simulação de situações de risco, apoio ao ensino e aprendizagem à
distância, entretenimento virtual dentre outros.
Metodologia
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Delphi, em sua sexta versão, foi a plataforma de desenvolvimento escolhida para a implementação do
ambiente virtual experimental proposto neste TFC.
Os motivos que influenciaram a escolha deste ambiente foram dentre outros, a simplicidade da
programação baseada em formulários e orientada a objetos desde a sua primeira versão em 1995, o fato da
linguagem Object Pascal ser a base da plataforma e a possibilidade de fácil migração para o ambiente
Linux através da utilização de componentes Cross-Plataform (CLX) no ambiente Kylix.
A API (Application Programming Interface) gráfica escolhida como base para a geração da imagens na
implentação do ambiente virtual para testes de performance e resposta proposto no TFC foi a OpenGL,
utilizando-se a GLScene, uma completa biblioteca para implementação de OpenGL 3D em Delphi.
OpenGL é definida como "um programa de interface para hardware gráfico". Na verdade, OpenGL é uma
biblioteca de rotinas gráficas e de modelagem, bi (2D) e tridimensional (3D), extremamente portável e
rápida. Usando OpenGL é possível criar gráficos 3D com uma qualidade visual próxima de um ray tracer.
Entretanto, a maior vantagem na sua utilização é a rapidez, uma vez que usa algoritmos cuidadosamente
desenvolvidos e otimizados pela Silicon Graphics, Inc., líder mundial em computação gráfica e animação.
Dentre os muitos fatores que influenciaram a sua escolha destaca-se o fato de que desde sua criação em
1992 a OpenGL se tornou a API mais utilizada e suportada para aplicação em imagens 2D e 3D.
Suportada nas estações UNIX e distribuida em conjunto com todas plataformas Windows 95/98/2000/NT e
MacOS PC, pode ser utilizada em conjunto com as linguagens Delphi, Ada, C, C++, Fortran, Python,
Perl e Java e é aplicada atualmente em soluções de animação e modelagem 3D, CAD/CAM, jogos e
simulações, dentre outras.
Uma vez definida a linguagem de programação e a API gráfica para geração da imagens, realizamos a
comunicação entre processos rodando nas diversas máquinas através da utilização de broadcasts na rede
via sockets UDP
Conclusão
Atualmente o TFC está em fase de conclusão, e a implementação está sendo trabalhada para incluir
algorítmos de tratamento de inconsistências e compensação de atrasos.
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9.5 ANEXO 5: PÔSTER DO TFC ENVIADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª JUIC
Pôster do TFC enviado para participação na 1ª JUIC - Jornada de Iniciação Científica
UNIFACS.
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