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RESUMO

O aumento no número de dispositivos móveis de alto desempenho e a
disponibilidade de conexões sem fio permitiram o desenvolvimento de inter-
faces que são compartilhadas entre diversos dispositivos; tais interfaces são
chamadas de Interfaces Distribuídas de Usuários.

Esta pesquisa foca no desenvolvimento de um arcabouço que visa simpli-
ficar o desenvolvimento de jogos digitais que utilizem interfaces distribuídas,
assim como analisar o atual estado da arte de outras tecnologias e arcabou-
ços.

É proposto um estudo de aceitação, utilizando parâmetros quantitativos e
qualitativos, afim de comprovar as características necessárias para uma ex-
periência fluída para o usuário. Tal tarefa é analisada através da criação de
um jogo protótipo onde diversos jogadores podem jogar juntos e compartilhar
informações entre diversos dispositivos.



ABSTRACT

The increasing number of high-end mobile devices and increased connec-
tion availability have allowed on the development of interfaces that can be sha-
red between multiple devices; such interfaces are called Distributed User In-
terfaces. This research aims the development of a framework to simplify the
development of games using distributed interfaces, as well as to assay the
current state-of-art of technologies and frameworks.

We propose a study of the acceptance, using both qualitative and quanti-
tative parameters, in order to verify compliance with the necessary characte-
ristics for a fluid user experience. This is accomplished through the creation of
a prototype game in which several players can play together and share infor-
mation through many devices.
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1 INTRODUÇÃO

Não muito após a popularização dos computadores pessoais entendeu-se

que estes eram ferramentas que, devido a sua versatilidade nos usos, pos-

suem diversas maneiras de interagirem com os usuários.

O estudo de tais interfaces entre Computador e seus usuários foi des-

crita por Card, Newell e Moran (1983) e popularizada como Interface Homem-

Computador. Desde então diversas novas teorias e hipóteses foram estuda-

das, tornando-se um ramo científico que busca envolver diversas áreas afim

de aprimorar usabilidade, compreensão e desempenho.

Atualmente estamos habituados com Interfaces Gráficas de Usuários,

também conhecidas como GUI (do inglês Graphical User Interface), porém

existem interfaces focadas na interação através de voz, Interfaces Vocais de

Usuários, e até Interfaces Distribuídas de Usuários (DUI - Distributed User

Interface). Tal termo refere-se a interfaces que conectam diversas telas, diver-

sos dispositivos e através de várias plataformas como descrito em (ELMQVIST,

2011).

A proliferação de dispositivos como smartphones e tablets criaram um ce-

nário no qual convivemos com diversas telas diariamente. Entretanto, tais

telas existem dentro de suas próprias barreiras, não interagindo uns com os

outros e apenas co-existindo.

O desenvolvimento de interfaces distribuídas sempre teve como uma de
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suas barreiras o alto custo de telas e sua quantidade limitada disponível. Além

disso, a comunicação física entre dispositivos acontecia através de cabos e

sistemas que tornavam as telas fixas ou com mobilidade reduzida.

Apesar de todas estas limitações superadas pelo atual cenário, ainda pos-

suímos uma falta de padronização em Interface Distribuídas e as comunica-

ções entre dispositivos focam mais na troca de dados entre usuários não as-

síncronas.

Jogos digitais são sistemas computacionais que possuem interfaces com-

plexas e informam continuamente diversos dados à seus usuários. Sendo

assim, acredita-se que jogos podem se beneficiar com tais interfaces. No

caso de jogos colaborativos tal aplicabilidade, no caso de DUIs, é ainda mais

interessante, pois permitimos que cada usuário tenha seu conjunto de dados

particular em apenas uma tela, porém compartilhe uma tela com dados co-

muns a todos jogadores.

Ficou decidido, então, que esta pesquisa tem como objetivo o desenvolvi-

mento de um arcabouço que simplifique o uso de tais avanços para criar jogos

colaborativos com Interfaces Distribuídas.

O arcabouço proposto, nomeado Ubiquos, permite o uso de diversos dis-

positivos e de plataformas distintas serem utilizados em conjunto. Será pos-

sível analisar as vantagens de metodologias e arquiteturas de programação

de um código de rede eficiente (HUSTON; JOHNSON; SYYID, 2004) focando na

colaboração para o desenvolvimento de jogos.

Visando que o arcabouço possa ser efetivamente testado foi planejado o

desenvolvimento de um jogo protótipo. O protótipo teve por objetivo colocar

o arcabouço em um cenário de utilização prático e entender se as definições

iniciais do arcabouço satisfariam as condições necessárias para agilizar o de-
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senvolvimento de interfaces distribuídas e inferir possíveis problemas relacio-

nados às diferentes plataformas.

O protótipo em questão resultou em um jogo de Dominó (Figura 1)1, onde

cada jogador deve ver as peças de sua mão através da tela de seu próprio

smartphone e um dispositivo (preferencialmente um tablet) deve mostrar todas

as peças já jogadas (sendo a mesa do jogo), sendo tal tela compartilhada por

todos os jogadores.

Figura 1: Protótipo: Quatro pessoas jogando Dominó usando Interfaces Dis-
tribuídas.

É importante notar que para uma boa experiência de usuário, tratando-se

de uma DUI, é necessário que o tempo de resposta das mensagens transmiti-

das entre usuário não possa ser percebida pelo usuário (YANNAKAKIS; HALLAM,

2009). Segundo as ideias da pesquisa de Claypool e Claypool (2006) demons-

tradas na Figura 2, espera-se que os tempos de resposta mínimos para que

sejam diretamente relacionados ao gênero do jogo e à latência dos pacotes

transmitidos.
1Que pode ser baixado através do link http://www.nakedmonkey.mobi/games/domino/



14

Além do desenvolvimento do arcabouço, foi desenvolvido um estudo de

aceitação utilizando tanto métricas quantitativas (como tempos de resposta) e

qualitativas (experiência do usuário), através de metodologias de controle de

qualidade e experimentação com usuários.

Figura 2: Desempenho x Latência de acordo com gêneros de jogos. (CLAY-
POOL; CLAYPOOL, 2006)

1.1 Interfaces Distribuídas

Interfaces Distribuídas de Usuários foram definidas por Elmqvist (2011)

como sendo:

Uma interface distribuída de usuário é uma interface de usuário

cujos componentes estão distribuídos através de uma ou mais di-

mensões de entrada, saída, plataforma, espaço e tempo. 2

Apesar da definição de DUIs ser relativamente recente, 2011, sua teoria
2A distributed user interface is a user interface whose components are distributed across

one or more of the dimensions input, output, platform, space, and time.
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já era estudada por anos. Diversos modelos para trabalhar e formalizar as

utilizações de DUI foram propostos, tais modelos são brevemente citados em

próximas seções.

Entretanto tais modelos tinham aplicações mais específicas ou eram li-

mitados a sistemas distribuídos não genéricos. Tais características tornam

inviável a utilização destes modelos para o desenvolvimento de jogos e outros

aplicações mais genéricas.

Entre os modelos propostos para se trabalhar com DUIs podemos desta-

car os seguintes: CAMELEON-RT (BALME et al., 2004); O modelo 4C (Compu-

tação, Comunicação, Coordenação e Configuração) e o Modelo de Referência

de Demeure et al. (2005), cujos modelos são voltados exclusivamente para o

modo como as interfaces são compartilhadas.

O modelo de referência de arquitetura CAMELEON-RT possui três níveis

de abstração como descrito na Figura 3. Tal trabalho se propõe resolver os

problemas de interfaces distribuídas, migráveis e plásticas.

O trabalho de Demeure et al. (2005) propõe um modelo referência para

classificação de diferentes tipos de DUIs, classificando-as de acordo com 4

dimensões: Computação (o que é distribuído), comunicação (quando é dis-

tribuído), coordenação (quem é que distribui) e configuração (de onde e para

onde a distribuição é operada). Para tal o modelo define uma noção de habitat

como o conceito central para distribuição, os conceitos básicos para o com-

preendimento dos modelos presentes na pesquisa estão descritos na Figura

4.

Por outro lado, existem arquiteturas de software que podem ser adaptadas

para o desenvolvimento de DUIs, buscando encontrar um meio termo entre

padrões de programação e novas propostas. Estes são: o modelo MVC (Mo-
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Figura 3: O modelo de referência de arquitetura CAMELEON-RT. A forma
semelhante a uma flor, indica componentes aberto-adaptativos. A forma
de uma miniatura de gerenciador-adaptador, indica componentes fechados-
adaptativos. Flechas indicam o curso de informação, e linhas são ligações
bidirecionais.(BALME et al., 2004)

delo Visão e Controlador) como no paradigma sugerido por Graham, Urnes e

Nejabi (1996) e o modelo VIGO (Visão, Instrumentos, Governadores e Obje-

tos) proposto por Klokmose e Beaudouin-Lafon (2009).

Os modelos citados podem ser utilizados no desenvolvimento de aplica-

ções DUI, porém nenhum deles possui o foco em jogos e não são neces-

sariamente síncronos ou multiplataforma, características que os tornam não

aplicáveis em nosso escopo. Além disso, muitos dos modelos são extensos e

rígidos, criando problemas ao tentar adaptá-los a diversos motores de jogos e

diferentes plataformas.

1.2 Objetivos

O objetivo desta pesquisa é desenvolver um arcabouço que auxilie um

desenvolvedor de jogos a implementar uma interface distribuída em seu jogo.
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Figura 4: Conceitos básicos necessários para a meta-modelagem do modelo
referencia. A parte esquerda é sobre as entidades digitais, a parte direita so-
bre as entidades físicas e a parte central sobre entidades conceituais. A parte
extrema da direita descreve onde os mapeamentos foram aplicados.(DEMEURE
et al., 2005)

O desenvolvimento de jogos atualmente utiliza de diversos motores de jo-

gos que possibilitam criar aplicativos que sejam utilizados em diversas plata-

formas diferentes. Isso é importante pois o sucesso de seu jogo é relacionado

a quantidade de usuários que o utilizam, portando disponibilizar para mais

plataformas aumenta o potencial de usuários que podem jogá-lo.

Entende-se que o arcabouço deva ser o mais modular possível, incluindo

uma independência de plataforma, tal qual permita que desenvolvedores de

diversos sistemas possam usufruir das facilidades criadas pelo arcabouço e

não estejam limitados a algum sistema operacional ou motor de jogos.

Nos trabalhos observados foi possível encontrar uma grande quantidade

de vantagens em jogos e aplicações colaborativas, como descritos por Filippo

et al. (2007). Jogar colaborativamente induz um pensamento de equipe que

permite jogadores se entrosarem positivamente afim de superar um objetivo

comum.

A prática de jogos colaborativos em jogos não digitais é algo comum, como

em diversos jogos de tabuleiro. Desta forma entende-se que a transcrição de

mecânicas como tais para jogos digitais de interfaces distribuídas pode ser
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vantajoso, dado que os usuários se beneficiam de mecânicas já conhecidas e

possuem curvas de aprendizado mais tênues em tais casos.

Nota-se, também, uma tendência em produtos que desenvolvem a ideia

de interfaces assimétricas. Como visto na seção Trabalhos Relacionado e em

alguns projetos como SmartGlass da Microsoft (EMMERICH; LISZIO; MASUCH,

2014) e outros Companion Apps (NANDAKUMAR; MURRAY, 2014), contribuindo

para a ideia que o arcabouço possa também ser aproveitado para desenvolvi-

mento de aplicativos com tais recursos.

A pesquisa também propõe que o arcabouço deva garantir uma experi-

ência de usuário agradável e fluída, assegurando que os usuários não sejam

prejudicados pelas interfaces distribuídas; ao contrário, tenham experiências

aprimoradas.

1.3 Contribuições originais

Estudos sobre Interfaces Distribuídas estão se tornando cada vez mais

popularizados, entretanto suas aplicações na área de Jogos Digitais ainda

são rasas e necessitam mais estudos.

Outros arcabouços auxiliam no desenvolvimento de comunicação em

rede, porém não focados para aplicações de DUIs, como o arcabouço pro-

posto, além disso poucos são abertos e multiplataforma.

1.4 Organização

Este trabalho está divido nas seguintes seções: 1 - Introdução, 2 - In-

terfaces Distribuídas e Jogos, 3 - Trabalhos Relacionados, 4 - O Arcabouço

Ubiquos, 5 - Resultados e 6 - Conclusões.
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2 INTERFACES DISTRIBUÍDAS E JOGOS

Dado o aumento na popularidade de dispositivos pessoais inteligentes,

tais como smartphones e tablets, podemos apreciar a afirmação de Elmqvist

(2011):

Interfaces Distribuídas de Usuários são vitais para a nova geração

de sistemas interativos pervasivos e interoperacionais que serão

parte do ambiente computacional do amanhã.1

Jogos são o tipo de aplicação em lojas de dispositivos móveis mais popu-

lares (KIMBLER, 2010), sendo, portanto, um ponto interessante para introduzir

e popularizar a ideia de Interfaces Distribuídas, visando aprimorar a experiên-

cia de usuários de uma forma que seja possível expandir para outras áreas

como sugerido pelos estudos de Malone (1982).

Na área profissional de consoles de jogos o lançamento do Nintendo WiiU

demonstra um dispositivo que tem como uso exclusivo a jogabilidade assimé-

trica, como estudado em (MEDEIROS FILHO; CALADO; NEVES, 2013). Junto ao

console um tablet com alavancas e botões (como pode ser visto na Figura 5)

foca em ser uma tela secundária afim de expandir as interações entre diversos

jogadores, ou demonstrar informações dedicadas quando jogando no modo de

jogador solo.
1Distributed user interfaces are vital for the new generation of pervasive and interoperable

interactive systems that will make up tomorrow’s computing environments
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Figura 5: Nintendo WiiU Console - Utiliza um Tablet como segunda tela.

Isto demonstra uma tendência na aceitação de Interfaces Distribuídas para

um futuro próximo, assim como uma grande capacidade em aprimorar expe-

riências em jogos. Por exemplo o jogo Nintendo Land é uma coleção de di-

versos mini-jogos, onde quatro jogadores executam papéis semelhantes e um

jogador utiliza o tablet com um papel único e geralmente contrário aos outros

quatro jogadores.

Outra demonstração comercial de utilizar diversos dispositivos em con-

junto é através das franquias da Ubisoft, grande editora internacional de jogos,

em especial Assassin’s Creed.

Em diversas edições desta franquia, a partir do jogo com o título de Black

Flag, o jogo apresenta mini-jogos (BARDZELL et al., 2007) aonde os jogadores

podem completar pequenas missões e consequentemente receber recompen-

sas que os beneficiam na história principal.

Tais mini-jogos podem ser jogados através de aplicativos, nas plataformas

Android e iOS, que se conectam através da rede e adquirem informações

do perfil do usuário. Não apenas isto, mas se o jogo estiver sendo jogado

simultaneamente à abertura do aplicativo é possível extrair informações do

jogo para maior imersão, como: Posição no mapa, próximas missões, recentes
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mensagens e outros.

Por outro lado, acredita-se que um dos pontos principais no desenvol-

vimento do arcabouço é sua adequação a diferentes plataformas; como

smartphones, tablets e desktops. Podendo assim tirar vantagem de suas se-

melhanças tecnológicas e permitir que todos estes dispositivos sejam usados

independente de marcas ou sistemas operacionais. Tal característica permite

que mais usuários possam se beneficiar da tecnologia e portanto disseminar

melhor a ideia de DUIs.

Assim sendo, Ubiquos visa usar tecnologias que sejam compatíveis e que

tenham suporte multiplataforma, assim como ser adaptável a outros serviços

e motores de jogos populares.

Além do problema de manter os dados da mensagem concisos, o uso

de diversos dispositivos através da rede necessita o desenvolvimento de um

código de rede focado em uma experiência fluída e natural ao usuário, da

mesma forma que entradas de toque e outros sensores em seus próprios

dispositivos.

Para averiguar-se tal características a respeito dos tempos de resposta po-

dem ser elaborados sessões de teste de usabilidade(RUBIN; CHISNELL, 2008),

validando a experiência do usuário e obtendo valores mínimos e máximos li-

mites que podem ser interpretados para uma experiência natural.

Não obstante, é importante que o arcabouço possa abstrair funcionalida-

des complexas e repetitivas, permitindo que o desenvolvedor do jogo possa

focar apenas na troca de mensagem relativas ao jogo em si.
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3 TRABALHOS RELACIONADOS

Neste capítulo são analisados algumas tecnologias e trabalhos que influ-

enciaram o desenvolvimento da Ubiquos e que possuem influência no desen-

volvimento de Interfaces Distribuídas de Usuários.

3.1 Tecnologias de Conectividade

Uma preocupação necessária ao trabalhar com interfaces distribuídas é

em como iremos efetuar as conexões entre as interfaces. É importante res-

saltar que as conexões devam ser de forma mais natural possível, afim de

desonerar os usuários de complicações desnecessárias.

3.1.1 ZeroConf

Para uma conexão simplificada entre dispositivos o trabalho de Lee et al.

(2007) se destacou. Neste é descrito The Zero Configuration Networking, ou

Zeroconf, que visa resolver o problema de diversos dispositivos conectados a

mesma rede de protocolo IP desejando compartilhar um serviço.

O uso mais popular de tal trabalho é o Apple AirPlay, que permite que

dispositivos desta marca se conectem ao produto AppleTV e toquem vídeos,

músicas e imagens de outras fontes através de rede local. Neste caso o Ze-

roconf é utilizado para descobrir se existe uma AppleTV conectada à rede e
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também para lidar com a troca de dados entre os dispositivos.

Outro uso comum do Zeroconf é em impressoras. Quase todas impresso-

ras modernas possuem tal tecnologia embarcada, permitindo de forma simpli-

ficada encontra-las em redes locais.

Por outro lado, o Zeroconf só funciona em sub-redes, o que limitaria o

desenvolvimento de interfaces distribuídas de usuários a tais ambientes.

Entretanto, Zeroconf demonstrou um modo eficiente de compartilhar a

existência de um serviço em uma rede local (LAN - Local Area Network), e

como permitir uma conexão à este serviço uma tarefa simples para qualquer

usuário.

3.1.2 WiFi Direct

Outro tecnologia que chamou a atenção foi o WiFi Direct, cujo propó-

sito é contornar um dos pontos deficientes do padrão 802.11, como descrito

por Camps-Mur, Garcia-Saavedra e Serrano (2013), a conexão ponto-a-ponto

(P2P - peer to peer) sem a necessidade de um Ponto de Acesso (AP - Access

Point).

A característica principal na implementação do WiFi Direct é que, apesar

das capacidades AdHoc descritas pelo padrão 802.11, as funções de AP e

Cliente são definidas dinamicamente e não são pré-definidas (como de cos-

tume).

Infelizmente a tecnologia é notoriamente recente (2013) e sua implemen-

tação ainda não é muito difundida. Apesar disso, como alternativo, os disposi-

tivos atuais possuem uma função comumente conhecida como Compartilhar

Internet1, na qual o dispositivo se transforma em um AP e permite que outros
1Share Internet
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possam conectar-se a ele.

3.2 Ferramentas de Interfaces Distribuídas

É interessante notar que diversos estudos foram efetuados na área de

DUIs. Naturalmente alguns deles propuseram ferramentas e modelos que fa-

cilitem o desenvolvimento. Nesta seção alguns trabalhos são analisados e

avaliados em como podem contribuir, direta ou indiretamente, no desenvolvi-

mento da Ubiquos.

3.2.1 StoryML

Na área de ferramentas DUIs podemos ressaltar o arcabouço StoryML,

descrito por Hu (2003).

O foco da pesquisa de Hu é na criação de uma linguagem que permite

construir estórias interativas através de códigos com alto nível de abstração,

modelando e facilitando o desenvolvimento de atividades com interfaces dis-

tribuídas.

A plataforma também permite que o criador de conteúdo separe atividades

que devem ser exibidas em apenas uma interface e em quais dispositivos

devem ser executadas. A figura 6 ilustra como um Player do StoryML deve

ser modelado.

Entretanto, StoryML tem o foco na interação de vídeos e na distribuição

de mídias, invés da colaboração e interação em tempo real como previsto por

jogos e em nossa pesquisa.
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Figura 6: StoreML player - separando usuários e conteúdo. (HU, 2003)

3.2.2 VhCVE

Além do StoryML, temos também o arcabouço VhCVE (BRAUN et al., 2009)

que foca em Ambientes Virtuais Colaborativos (CVEs) onde usuários podem

interagir com outros usuários através de mensagens de textos ou utilizando

seus microfones.

O projeto ainda desenvolve ferramentas de Visão Computacional e até

simuladores de Física, criando espaços virtuais tridimensionais complexos e

colaborativos.

Infelizmente, dada a sua complexidade suas capacidades multiplatafor-

mas, como execução em dispositivos móveis tais quais smartphones e tablets,

seriam deficitárias e adaptar tais ferramentas para ação em conjunto com mo-

tores de jogos populares seria complexo.



26

4 O ARCABOUÇO UBIQUOS

Neste capítulo o arcabouço Ubiquos para interfaces distribuídas em jogos

é descrito em sua proposta e implementação.

Primeiro devemos estabelecer um consenso sobre o que é um arcabouço,

este termo também utilizado como Software Framework é bem descrito por

Fayad e Schmidt (1997) tal qual:

Framework é um conjunto de classes que colaboram para realizar

uma responsabilidade para um domínio de um subsistema da apli-

cação.

Foi planejada a criação de uma arquitetura modular para jogos utilizando

DUIs, focando no reuso e na adaptabilidade para diferentes motores de jogos.

Com este propósito, soluções tecnológicas foram pesquisadas, levando-se em

conta os requisitos de desenvolvimento multiplataforma e eficiência na comu-

nicação em rede.

Tem-se então como requisitos que nosso arcabouço possa ser utilizado

por diferentes plataformas e diferentes linguagens de programação. Além

disso, ressaltamos que é importante que a biblioteca possa ser acoplada sem

alteração do ciclo de jogo principal (game loop).

Não obstante, o arcabouço Ubiquos deve se comunicar de forma eficiente,

afim de minimizar o impacto da transmissão de mensagens referentes à in-
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terface distribuída na experiência de usuário. Pode-se utilizar como vantagem

a co-existência dos dispositivos em um mesmo ambiente físico, permitindo a

utilização de redes locais.

Portando, inferimos como requisitos para o arcabouço tais características:

• Modularidade

• Multi-plataforma

• Fácil acoplamento nos jogos

• Fácil conexão entre dispositivos

• Gerenciamento de rotinas automatizáveis

• Troca de mensagem rápida (imperceptível para o usuário)

A arquitetura do arcabouço Ubiquos contempla três componentes princi-

pais: o Cliente, o Administrador e o Jogo. O Cliente é responsável por ge-

renciar a conexão entre os dispositivos, fechando ou estabelecendo conexões

para endereços desejados e também é responsável pelo gerenciamento de

mensagens trocadas pela rede.

O Administrador é uma classe Singleton(GAMMA et al., 1994), sua função

é gerenciar a interface do jogo e as conexões com outros dispositivos. De

acordo com a proposta deste arcabouço, a implementação dos componentes

Cliente e Administrador deve suportar diversas plataformas.O Administrador é

a parte do arcabouço responsável por empilhar as mensagens recebidas pelo

Cliente de modo assíncrono e possibilitar que as mensagens sejam lidas de

modo síncrono pelo Jogo. O Administrador também gerencia as conexões ini-

ciais, procurando por servidores do arcabouço Ubiquos na rede local e criando

servidores se necessário.
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O último componente, Jogo, é o programa interativo que deve implementar

as mecânicas de jogo por si próprio. Seguindo a proposta da pesquisa, este

componente pode ser implementado em um motor de jogo de preferência do

desenvolvedor, porém a maioria dos jogos possuem um Ciclo de Jogo bem

definido, no qual sugerimos um método (Processar Mensagens de Rede) que

deverá processar todas as mensagens trocadas entre outros dispositivos.

Seguindo essa recomendação, as mensagens do arcabouço Ubiquos se-

rão processadas cada vez que o jogo alcance tal método de processamento

de mensagens, este fato é diretamente relacionado à taxa de quadros do jogo.

Ou seja, cada vez que a taxa de quadros do jogo tiver uma queda, a veloci-

dade com que as mensagens são processadas também sofrerão uma queda,

o que pode acarretar em perda de sincronização com outros dispositivos que

não sofreram tal queda.

Perdemos então um pouco de consistência no processamento das mensa-

gens em troca de uma maior flexibilidade do arcabouço, permitindo que o de-

senvolvedor não se atenha a problemas de concorrência, caso utilizássemos

sistemas multi-threat, e possa utilizar o próprio ciclo de jogo independente de

motor gráfico ou linguagem.

Em resumo temos o Cliente lidando com as mensagens, o Administrador

criando as conexões necessárias para o Cliente se conectar e criar uma inter-

face para que o Jogo possa adquirir mensagens e por sua vez processá-las.

Um diagrama do arcabouçou proposto pode ser observado na Figura 7.

Em alguns momentos do jogo existem mensagens esperadas de um de-

terminado jogador e existe a possibilidade de este jogador não estar mais co-

nectado ao jogo. Muitos gêneros de jogos podem ter suas regras quebradas,

por exemplo, em um jogo de turnos esperar pela jogada de um jogador que

foi desconectado faz com que o jogo fique travado na vez do jogador ausente.
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Figura 7: Estrutura do arcabouço Ubiquos.

Devido a tal característica foram criadas duas formas de lidar com a saída de

jogadores: Esperada e Não-Esperada.

Levando em consideração os estudos previamente discutidos ficou claro

que a implementação de conexão ponto a ponto com dispositivos envolve o

desenvolvimento de código para a criação de servidores, publicação e geren-

ciamento de listas de servidores, entre outras tarefas. No entanto, conside-

ramos que essa implementação é repetitiva (entre diferentes projetos) e seu

código pode ser reutilizado.

Por esta razão foi definido que o arcabouço deve se encarregar de ge-

renciar tais passos, os deixando o máximo automatizados quanto possível,

apesar de não interferir nas escolhas do estilo do jogo a ser desenvolvido.
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4.1 Aspectos de Implementação

Após a apresentação da visão geral do arcabouço Ubiquos, devemos dis-

cutir algumas questões referentes à sua implementação.

Visando o melhor uso da já infraestrutura de redes sem fio existente, assim

como as vantagens de desempenho em relação a outros padrões, como de-

monstrado por Lee, Su e Shen (2007), o protocolo 802.11 (WiFi) foi escolhido

como tecnologia para comunicação no desenvolvimento do arcabouço.

Outro fato que motivou essa escolha foi a evolução das redes AdHoc,

atualmente disponíveis em quase todos dispositivos (XU; GERLA; BAE, 2002),

e possuindo a capacidade de criar redes mesmo em lugares remotos, sem

acesso à Internet.

Além disso, o protocolo selecionado também é compatível com os motores

de jogos mais populares no período do desenvolvimento deste projeto e pode

ser implementado em diversas linguagens de programação.

Os trabalhos relacionados e outros arcabouços estudados levaram à es-

colha da API Socket (STEVENS; FENNER; RUDOFF, 2007) para executar a co-

municação entre dispositivos. Tal API é conhecida por ser rápida e multipla-

taforma, além de ser implementada em muitas linguagens de programação

e comumente utilizada no desenvolvimento de serviços de comunicação de

jogos multi-jogador (JAMIN, 2008).

Inicialmente a implementação da troca de mensagens foi feita utilizando

apenas o protocolo TCP, dado que ele inclui mecanismos de transmissão con-

fiável de dados (comparado ao protocolo UDP) e a infraestrutura de redes

sem-fio atual ser robusta o suficiente, tanto para a quantidade de mensagens

quanto para a velocidade de troca de mensagens, para gerenciar as comuni-
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cações entre dispositivos durante um jogo.

Como discutido anteriormente, o arcabouço Ubiquos deve prover um me-

canismo de busca automática de servidores, visto que esse é um dos recursos

que pode ser reutilizado entre jogos distribuídos.

Este método deve procurar por jogadores que possuem uma instância do

jogo aberta e esperam pela conexão de novos jogadores, o método também

deve criar condições para que novos jogadores se unam à partida de acordo

com o número especificado de jogadores.

Na implementação desses mecanismos, observamos que o uso somente

do protocolo TCP resultava em baixo desempenho da solução, pois o tempo

necessário para fazer a varredura de uma rede local era alto e ainda ocorriam

falhas na recuperação do endereço IP de um servidor encontrado.

Comumente este método acarretava tempos de 60 a 120 segundos de

espera, mesmo quando o timeout era definido para tempos inferiores à 300

milissegundos, e muitas vezes a resposta da conexão ao servidor falhava. O

aumento do timeout para 1 segundo evitava as falhas na determinação do IP

do servidor, mas o tempo total do processo se tornava muito elevado (255

segundos no pior caso).

Tais experimentos nos levaram à decisão de misturar os protocolos TCP e

UDP no arcabouço, de modo similar ao trabalho de Karachristos, Apostolatos

e Metafas (2008). Tal escolha é devido a capacidade do protocolo UDP de

enviar mensagens em broadcast para toda a rede local (LAN), permitindo uma

implementação mais eficiente do mecanismo de busca de servidores em rede

local.

Diversas linguagens de programação foram consideradas para o desen-

volvimento do arcabouço. Algumas como Java e Python foram concebidas
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com o propósito de serem multiplataforma, porém o fato de serem linguagens

interpretadas ou dependerem de um ambiente virtual de execução faz com

que seu desempenho seja inferior a linguagens pré-compiladas.

Tendo em vista que o foco do arcabouçou é auxiliar a criação de inter-

faces distribuídas para jogos entende-se que o desempenho seja um fator

crucial. Notoriamente no momento do desenvolvimento desta pesquisa lin-

guagens como C e C++ são as mais comuns no desenvolvimento de jogos,

como observado por Lewis e Jacobson (2002), que ressalva alguns motores

de jogos populares como Quake 2 e 3 e até mesmo Unreal que as utilizam.

Um dos motivos é que através da linguagem C++ é comum acessar ins-

truções específicas de API gráficas, como OpenGL e DirectX, e até mesmo

funções de sistemas. Tal características facilita desenvolvedores de jogos a

obter uma experiência mais fluída em seu jogo, seja em taxa de quadros ou

efeitos especiais específicos.

Adicionalmente, a linguagem C++ tem recursos específicos para progra-

mação orientada a objetos, que por sua vez auxiliam no reuso de código. Além

disso, motores de jogos que não visam o desenvolvimento direto na lingua-

gem c++, como o motor Unity3D (UNITY, 2009), possuem mecanismos para

incorporar código ou bibliotecas C++. Sendo este outro motivo para a seleção

dessa linguagem.

Visando reduzir incompatibilidades entre diferentes plataformas e ainda

manter padrões de qualidade código ótimos decidiu-se utilizar as estruturas

de dados e classes de threading derivadas da Biblioteca Padrão do C++ 11 1

tal quais descritas por Josuttis (2012).

Com o propósito de auxiliar desenvolvedores em tarefas simples o arca-
1Standard Library ou STD
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bouço contém algumas estruturas pré-definidas como NetPlayer, o qual possui

informações como id, nome e AvatarID, como sendo dados genéricos de um

jogador, não limitados a quaisquer estilos de jogos ou motores de desenvolvi-

mento, porém característicos na maior parte dos jogos multiplayer.

Para criar uma experiência realmente simples, foi definido que o arcabouço

deveria ter uma interface de conexão simplificada. Dado tal requisito o progra-

mador que deseja utilizar o arcabouço basta invocar o método connect com

o número de jogadores e automaticamente será inicializada uma procura por

servidores dentro da LAN e caso nenhum responda este que procura criará

um servidor.

Também foram criadas classes especificas para lidar com a troca de men-

sagens através do protocolo UDP; ServerUDP e ClientUDP. A primeira cria

um servidor e espera pela mensagem "lookingServer" enviada por qualquer

cliente. Já a outra classe, ClientUDP, envia uma mensagem broadcast para

toda a rede LAN com a mensagem "lookingServer" e recebendo uma mensa-

gem do servidor inicializa o processo de handshaking conforme ilustrado na

Figura 8.

Após o estabelecimento de uma conexão TCP, o servidor que já executava

em outra thread, deve criar uma nova thread para gerenciar as mensagens

especificas de cada cliente. Entretanto, clientes TCP necessitam apenas de

uma thread para trocar mensagens, além daquela onde o laço principal do

jogo é executado.

O processo de criação de diferentes threads para manter conexões inde-

pendentes entre cada cliente e o servidor é comumente chamada de "worker

thread" e bem descrita pelo trabalho de Hall (2001).

O sistema de troca de mensagens é baseado no padrão cliente-servidor,
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Figura 8: Procurando um Servidor através de mensagens Broadcast.

sendo que todas as mensagens são enviadas para um dispositivo definido

como o servidor, independente de qual o jogador alvo da mensagem.

Desta forma o arcabouço é capaz de controlar o estado de todos joga-

dores, inclusive ser notificado caso algum jogador queira saia do jogo. Infe-

lizmente se o jogador que tiver algum problema de conexão for o dispositivo

servidor todos outros jogadores serão afetados.

Um exemplo da troca de mensagens através do servidor assim como uma

das funções autônomas da Ubiquos é o gerenciamento de novos jogadores,

como ilustrado pela Figura 9. Através deste método o arcabouço pode geren-

ciar a conexão de novos jogadores, definindo para cada jogador um código

identificador (ID).

Através do ID do jogador o arcabouço é capaz de gerenciar o número de

jogadores, ou dispositivos, esperados para uma determinada partida. É atra-

vés deste ID que as mensagens são processadas e retransmitidas de acordo
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com o dispositivo alvo, além de permitir um tratamento individual de cada men-

sagem.

Figura 9: Como um terceiro jogador é recebido pelo "handshake"automático
do arcabouço.

A implementação do tratamento de saídas Esperadas e Não-esperadas

do jogador foi feita da seguinte forma: No primeiro caso, Esperada, é definido

pela saída proposital do jogador de um jogo, utilizando a interface do jogo e

buscando um botão de saída.

Neste momento é importante que o arcabouço tenha um método que

possa ser chamado para fechar a conexão de uma maneira segura, tal método

foi chamado de Close. Este método envia uma mensagem "playerQuit."para

todos os outros jogadores e reinicia as conexões Socket permitindo novas co-

nexões.

Já o caso de uma saída "Não-Esperada"o jogador é desconectado devido

à diversas razões, tais quais: fechamento inesperado do jogo, dispositivo sem

bateria, perda do sinal WiFi, etc.

Nesta situação a conexão socket retornará o valor 0 como resposta na

thread de troca de mensagens, permitindo que os jogadores que continuam
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Tabela 1: Processamento Interno das Mensagens do arcabouço Ubiquos
Classe Menssagem

Ubiquos newPlayer id name avatarID
Ubiquos gotPlayer id
Ubiquos playerQuit.
Ubiquos playerQuit id
UDPClient lookingServer numPlayers isPlayer

connecting isPlayer
UDPServer serverFound

conectados se desconectem do jogador perdido sem problemas, adicionando

a mensagem "playerQuit."na fila de mensagens recebidas. Deve ficar claro

que em ambos os casos esta mensagem deve ser processada pelo desenvol-

vedor do jogo em seus ambientes específicos.

As diversas mensagens e suas codificações específicas utilizadas na Ubi-

quos podem ser encontrados na Tabela 1. Vale lembrar que em um segundo

momento tais mensagens podem ser ainda mais simplificadas, porém como

fora alcançado uma fluência agradável nas interações tais aprimoramentos

não foram urgentes.

4.2 Considerações Multiplataforma

Como a maioria das tecnologias usadas no arcabouço foram selecionadas

pelo suporte à diferentes plataformas, relativamente poucas alterações são

necessárias no código para a implementação dos componentes do arcabouço

nessas plataformas.

Existem diferentes implementações dos métodos de Socket nos siste-

mas UNIX e Windows. Por exemplo o método ioctl deve ser alterado para

( ioctlsocket) em sistemas diferentes de Linux/Android ou iOS, devido a confi-

guração de ( timeouts) na conexão Socket.
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Figura 10: Diagrama de Classes Simplificados do Jogo Domino Gang desen-
volvido no motor de jogos Cocos2d-x

Outra diferença é o método connect de fechamento de conexão Socket,

em específico a forma como o erro é gerenciado. Em plataformas UNIX é

possível obter o erro através da variável errno, cujo valor deve ser comparado

com valores predefinidos em DEFINEs como EINPROGRESS, enquanto em

plataformas Windows o erro é obtido através do método WSAGetLastError e

comparado com o DEFINE WSAWOULDBLOCK.

Além disso, para enviarmos a mensagem broadcast o arcabouço utiliza o

IP do próprio dispositivo afim de encontrar o IP de Broadcast. Por exemplo, se

o IP do dispositivo utilizado é 192.168.1.45 o arcabouço enviará a mensagem

Broadcast no endereço 192.168.1.255.

O método para obter o IP específico de cada dispositivo também diferente

entre plataformas UNIX ou Windows. No último, o método gethostbyname é

capaz de fornecer uma lista de todas as interfaces de rede do dispositivo.

Por outro lado, em plataformas UNIX, o método ioctl com os argumentos

SIOCGIFADDR e ifr podem ser utilizados para se obter o IP local, onde o ifr é

uma estrutura do tipo ifreq e o componente ifr_name é "wlan0"em plataformas

e "en0"dispositivos iOS.
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5 RESULTADOS

Com o objetivo de avaliarmos o desempenho e a capacidade do arcabouço

um jogo digital de Dominó foi desenvolvido (a interface dos jogadores pode ser

vista na Figura 9 na Figura 15). A implementação foi realizada utilizando um

motor de jogos multiplataforma de código aberto e implementação em C++

chamado Cocos2D-x (HUSSAIN; GURUNG; JONES, 2014).

O estilo de jogo foi escolhido por ser organizado em turnos, em que os

jogadores se alternam para realizar suas ações. Consequentemente, a troca

de mensagens de jogo pelo arcabouço ocorre em sequências específicas,

auxiliando na sua análise e depuração. Além disso, dominó é um jogo que

possui um ambiente naturalmente divido duas áreas de foco: as peças da

mão do jogador e as peças que já foram jogadas e estão na mesa.

A Figura 10 apresenta um diagrama de classes simplificado, criado para

demonstrar as conexões entre as classes do jogo e aquelas do arcabouço.

Como planejado, o jogo efetua chamadas para o arcabouço através de uma

classe chamada Ubiquos, a qual é a implementação da classe Singleton Ad-

ministrador da estrutura do arcabouço.

No desenvolvimento deste protótipo toda interação entre o jogo e a lógica

de rede foi concentrada na classe MultiplayerLogic. Tal escolha permitiu que

todo o processo de processamento das mensagens da rede fosse centralizado

e permitia que fossem feitas chamadas especificas para métodos do jogo.
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Figura 11: Diagrama de Atividades que leva o jogador a utilizar o arcabouço
Ubiquos em uma partida com DUIs no protótipo.

Deve ser ressaltado que por definição o arcabouço Ubiquos não possui

nenhum tipo de implementação gráfica. Desta forma é necessário que todo o

gerenciamento de telas para efetuar a conexão entre dispositivos seja desen-

volvido pelo programador do jogo.

Assim, o protótipo possui uma opção de jogo em rede na qual o jogador

utiliza a Ubiquos para encontrar outros jogadores em rede local e ter um jogo

multi usuários. Uma sequência de eventos deve ser elaborada e implemen-

tada, segundo o diagrama descrito na Figura 11, para que um jogo utilizando

o arcabouço seja iniciado.

Através da seleção da opção Multiplayer no menu principal do jogo, o joga-

dor é direcionado para uma tela onde deve selecionar o número de jogadores

e se aquele dispositivo agirá somente como "Mesa". Esta sequência de telas

ocorre de acordo com a Figura 12 e posteriormente a Figura 13.

Após a seleção das características desejadas de um jogo, o jogador é di-

recionado para uma tela de espera, conforme Figura 14. Nesta tela em um

primeiro momento é efetuada a busca por servidores que satisfaçam as defi-
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Figura 12: Tela inicial do protótipo de jogo utilizado para o arcabouço Ubiquos,
o botão a direita leva a tela de utilização da Interface Distribuída.

nições determinadas e posteriormente se inicia uma espera próximos jogado-

res.

A "Mesa"indica um dispositivo que não interagirá no jogo, sendo na rea-

lidade apenas um espectador que demonstra todas as peças que são parte

da visão conjunta dos jogadores, semelhantemente à mesa de um jogo de do-

minó. Esta opção não é necessária para se jogar o jogo no modo multijogador,

que permite partida de até quatro jogadores mais a mesa.

A interface de usuário distribuída, no caso desse jogo, é organizada da

seguinte forma: cada jogador, em seu dispositivo, visualiza e manipula o con-

junto de peças definidas como dele (sua "mão"), enquanto a mesa permite

conectar todos os jogadores demonstrando todas as peças já jogadas anteri-

ormente.

Quando o protótipo foi testado em diversos dispositivos foi possível encon-

trar alguns problemas quando o servidor da partida era um dispositivo Android

(ABLESON; COLLINS; SEN, 2009). Um dos problemas principais era a incapa-

cidade de receber mensagens Broadcast, mesmo se o aplicativo estivesse
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Figura 13: Tela de configuração de modo de jogo para Ubiquos, com defini-
ções do número de dispositivos a se conectar e seu papel ("Mesa"ou jogador).

corretamente configurado para fazê-lo de acordo com seu AndroidManifest.

A razão deste problema era enraizada em opções de alguns fabricantes

de celulares Androids alterarem o Kernel do Linux para impedir tal função no

sistema, focando em melhorar a bateria do dispositivo com tal ação. Infeliz-

mente, esta limitação não é documentada e só foi possível classificar quais

dispositivos possuíam tal limitação através de tentativa e erro.

Para facilitar reconhecer tal características utilizamos alguns aplicativos

baixados diretamente da Google Play Store, a loja oficial de aplicativos para

dispositivos Android. Os programas baixados podem ser utilizado para avaliar

as capacidades Broadcast de um dispositivo, em nossa pesquisa utilizamos o

programa UDP Sender (BENSON, 2014) para tal finalidade.

Apesar disso, foi possível distribuir o protótipo para múltiplos sistemas

operacionais, dado que foi desenvolvido utilizando a Cocos2D-x (HUSSAIN; GU-

RUNG; JONES, 2014), permitindo que partidas entre diversas plataformas, como

Android, iOS, Windows e Windows Phone, foram possíveis tais quais plane-

jadas, assegurando as escolhas tomadas em estágios iniciais da pesquisa.
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Figura 14: Tela de espera por jogadores esperando as comunicações automá-
ticas do arcabouço Ubiquos conectar-se a outros dispositivos.

Tabela 2: Plataformas suportadas pelo protótipo e o arcabouço Ubiquos
Plataforma Windows WinPhone 8 Windows 8 Android iOS

Jogabilidade do Protótipo X X X X X
Funcionamento da Ubiquos X X - O X

A Tabela 2 demonstra as plataformas suportadas pelo desenvolvimento do

arcabouço e do protótipo.

Como podemos observar, o arcabouço não funcionou na plataforma Win-

dows 8 devido a mudanças no sistema de implementação do Sockets que esta

tem em relação ao Windows e Windows Phone, em específico o abandono do

uso de WINSOCKS. Na plataforma Android deixamos um marcador O pelo

fato da indisponibilidade de interpretar mensagens em Broadcast.

Um teste de usabilidade foi conduzido utilizando o protótipo. Para tal, fo-

ram convidados alguns sujeitos, no total de 10 pessoas, todos homens de

idade entre 19 a 28, com escolaridade mínima de Grau Superior Incompleto.

O procedimento para a avaliação era requerer dos sujeitos que estabele-

cessem uma conexão entre os dispositivos, através das interfaces do protó-
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Figura 15: Protótipo: Jogo de dominó utilizando o arcabouço Ubiquos.

tipo, e jogassem uma partida completa do jogo de domino.

O ambiente possuía uma rede sem-fio exclusiva, gerada através de um

dispositivo Samsung S6 na função Ponto de Acesso Wi-Fi, o qual os sujeitos

conectavam através de seus próprios dispositivos. O protótipo estava pré-

instalado em seus dispositivos.

Como mesa um tablet Google Nexus 7 estava à disposição dos sujeitos,

permitindo que no momento da conexão estes pudessem escolher utilizá-lo

como uma interface extra. Tal opção foi recomendada pelo instrutor, no caso

o autor deste projeto.

Após a partida os sujeitos eram encaminhados a salas isoladas e respon-

diam um formulário de avaliação do protótipo, Anexo 1. Nenhuma questão

levantada pelos sujeitos foi respondida pelo instrutor, deixando a cargo a in-

terpretação das questões pelos mesmos.

O resultado de tais formulários pode ser observado na Tabela 3, onde os

valores médios das respostas estão em destaque na linha inferior.
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Tabela 3: Respostas ao Formulário de Avaliação do Protótipo
Questão 1 Questão 2 Questão 3 Questão 4

Resp. 1 2 4 1 3
Resp. 2 4 4 2 4
Resp. 3 6 5 3 4
Resp. 4 5 5 6 4
Resp. 5 3 3 5 3
Resp. 6 5 4 3 5
Resp. 7 2 3 1 3
Resp. 8 3 5 1 4
Resp. 9 5 5 3 5
Resp. 10 5 4 3 6

Médias 4 4,2 2,8 4,1

Vale notar que devido ao uso de dispositivos diferentes alguns sujeitos

tiveram uma maior dificuldade no quesito conexão entre dispositivos. Outros

tiveram a necessidade de efetuar a conexão para iniciar a partida mais de uma

vez.

Durante as partidas nenhum dos jogadores informou uma experiência ne-

gativa em relação a fluidez do aplicativo. Animações que foram criadas para

suavizar o jogo podem ter sido responsáveis por tal impressão positiva. En-

tretanto o tempo de latência da troca de mensagens, utilizando rótulos por

exemplo, deve ser analisada para uma conclusão mais precisa.

De qualquer forma, acredita-se que em casos de variações de taxa de

quadros ou alta latência as mensagens possam ter causado atrasos em um

dispositivo específico ou até em falhas na conexão.

Na maioria da vezes os usuários não reconheceram tais atrasos, mas em

um dos testes a mensagem não foi interpretada corretamente e acarretou em

uma situação com falta de sincronia entre os dispositivos, levando a necessi-

dade de reiniciar o teste do início.

O sistema de busca de Servidores foi uma das funcionalidades que fun-
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cionou como planejado, procurando pela rede local através de mensagens

Broadcast e finalmente criando um servidor após alguns segundos caso ne-

nhuma resposta fosse recebida. Tal funcionalidade se apresentou coerente

em diversos sistemas operacionais, tablets, smartphones e até Desktops.

Permitir que o arcabouço gerenciasse mensagens básicas e processasse

o "HandShaking"permitiu um desenvolvimento de conexões simplificado da

perspectiva do desenvolvedor do jogo, removendo preocupações redundan-

tes em diversos cenários e permitido-o focar nas mensagens relacionadas ao

jogo.

Durante o desenvolvimento desta pesquisa alguns artigos foram redigidos

e submetidos para diferentes congressos e simpósios. Inicialmente, durante

o primeiro ano, um artigo e um poster foram submetidos para o WPG-EC

(Workshop de Pós-Graduação da Engenharia de Computação) da Escola Po-

litécnica. O artigo chegou a ser premiado como um dos três melhores traba-

lhos.

No ano seguinte, 2014, um artigo curto (short paper ) foi enviado para o

(nº) Simpósio Brasileiro de Jogos Digitais, que ocorreu em Porto Alegre. O

artigo foi aceito e uma apresentação contando um poster mostrou a evolução

do trabalho.

Durante o ano de 2015 artigos foram enviados para diversos simpósios,

como tais: SBGames 2015, neste ano o artigo foi estendido e foi proposto

como artigo completo (fullpaper ), o trabalho foi aceito, porém foi requisitado

que este se enquadrasse como um artigo curto.

Novamente o artigo foi apresentado na WPG-EC, onde foi apresentado

como um trabalho muito mais completo, mostrando a evolução do desenvolvi-

mento do método científico nos últimos 2 anos.
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E finalmente no CSBC2015, na trilha de computação Ubíquoa, o trabalho

foi aceito, porém o simpósio ocorreria nas mesmas datas que o SBGames.

Outros projetos desenvolvidos ao longo do mestrado também resultaram

em um artigo sobre uma aplicação em Realidade Virtual e testes com usuá-

rios. Este trabalho foi submetido tanto no Simpósio Brasileiro de Realidade

Virtual e Aumentada, SVR2015, quanto na Conferência Internacional de Inter-

faces Homem-Computador (CLIHC 2015), porém apenas aceito no último.

O trabalho foi apresentado em Córdoba, na Argentina, como um artigo

completo (fullpaper ) e publicado posteriormente nos anais do evento, que

ocorreu simultanemante ao ISA (Interaction South America) sendo exibido

para os participantes de ambos eventos durante sua apresentação de 30 mi-

nutos.
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6 CONCLUSÕES

O desenvolvimento de um protótipo utilizando a Ubiquos foi um ponto

chave para percepção de necessidades e falhas no planejamento inicial. Foi

apenas através do protótipo que a necessidade de saídas Esperadas e Não-

Esperadas foram criadas.

O protótipo desenvolvido é responsável apenas por um gênero de jogo, ba-

seado em turno. Deixando claro que próximos passos na pesquisa sejam do

desenvolvimento de protótipos que utilizem passos mais curtos, assim como

um jogo de ação, para assegurar o funcionamento do arcabouço sob estresse.

Neste protótipo de ação diversos novos problemas podem aparecer, dado

a continua troca de mensagens, devido à atualização da posição especial de

um personagem e a sincronização de todos personagens com o servidor. Tais

processos poderiam eventualmente sobrecarregar um dos dispositivos.

O código referente ao arcabouço Ubiquos foi publicado na plataforma

GitHub (GITHUB, 2007) através do link https://github.com/pekayatt/ubiquos, de

maneira pública. Acredita-se que os avanços desenvolvidos nesta pesquisa

devem ser compartilhados com a comunidade e espera-se que novos avan-

ços possam ser obtidos através desta disponibilização.

Smartphones estão começando a fazer parte de nosso cotidiano. Utilizá-

los para integrar outros dispositivos já presentes no dia-a-dia, como televisões

e Desktops, irá agregar mais valor às aplicações, tanto no âmbito pessoal
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como em usos colaborativos.

A prévia existência de ampla infra-estrutura permitindo o acesso à Internet,

atualmente utilizando conexões sem fio, tende a culminar em um mundo onde

todos estão constantemente conectados. Trabalhos relacionados demonstram

que diversas tecnologias focam em auxiliar conexões de dispositivos assim

como de pessoas.

O lançamento de dispositivos comerciais como o Nintendo WiiU reforça a

ideia que pessoas utilizarão dispositivos para jogos assimétricos. Com o au-

mento no poder de processamento de nossos dispositivos portáteis, é natural

que o uso destes dispositivos supere aplicações específicas, como jogos, e

permutem entre diversas aplicações do dia a dia.

Algumas iniciativas surgiram na forma de Companion Apps para televi-

sões, tais quais estudados por Nandakumar e Murray (2014), ou em platafor-

mas de jogos específicas como nos estudos de Emmerich, Liszio e Masuch

(2014).
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APÊNDICE A -- FORMUÁRIO DE
AVALIAÇÃO DO
PROTÓTIPO DO
ARACABOUÇO UBIQUOS

Q1: Quanto o jogo ter uma Interface Distribuída1 foi importante?

Nada 2 Pouco 2 Médio 2 Bastante 2 Muito 2 Demais 2

Q2: Você sentiu que a interação entre as interfaces foi fluída?

Nada 2 Pouco 2 Médio 2 Bastante 2 Muito 2 Demais 2

Q3: A conexão entre os dispositivos foi complicada?

Nada 2 Pouco 2 Médio 2 Bastante 2 Muito 2 Demais 2

Q4: O quanto você gostaria de ver outros jogos explorarem Interfaces

Distribuídas?

Nada 2 Pouco 2 Médio 2 Bastante 2 Muito 2 Demais 2

1em diversas telas


