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Resumo

Uma das principais dificuldades encontradas pelos desenvolvedores de aplicações
que simulam a realidade em tempo real consiste na definição e posicionamento do
sistema de visualização das câmeras.
Este trabalho propõe um sistema, nomeado ActCam, que representa a dinâmica de
movimentação, projeção e efeitos especiais, de maneira simples, a fim de viabilizar a
integração entre o sistema proposto e os diferentes ambientes 3D interativos.
Com a utilização do ActCam, em conjunto com a adoção de técnicas
cinematográficas, durante a montagem de cenas para narrativas interativas, é
possível tratar o sistema de visualização de câmeras com mais precisão e
refinamento do que através dos editores disponíveis atualmente, como editores de
mapas.
São apresentados seis tipos básicos de câmera, levando-se em consideração os
diversos tipos de jogos presentes produzidos até hoje. Com esses tipos prédefinidos de câmeras, é definido o roteiro da cena no ActCam, além da configuração
das câmeras, através de eventos estabelecidos pelo game designer. Um arquivo
XML – CamScript – é gerado e importado pelo Engine 3D para ser responsável pelo
sistema de câmeras.
Palavras chave: Jogos; Controle de Câmeras; Editor de Câmera; Roteirização de
Cenas; Cinematografia para jogos;

Abstract

An Event-Driven Camera Dynamic Control Implementation for Interactive 3D
Environments
One of the most challenging problems found in real time applications development is
the correct editing and positioning of the camera viewing system.
This work proposes a system called ActCam that is responsible for the camera
dynamics, projection and special effects in a simple manner, in a way to make
possible to integrate the proposed system with various interactive 3D environments.
Using ActCam combined with cinematic techniques to interactive narratives makes
working with the camera viewing system more precise and well-defined than using
the current editors, like level editors.
Six basic camera types are proposed, having in mind the various games genres
available nowadays. With those predefined camera types the screenplay is set by
ActCam. Also, the cameras configuration and its activation are set by events selected
by the game designer. An XML file – CamScript – is created and imported by the 3D
Engine, to be responsible for setting up the camera system for rendering.
Keywords: Games; Camera Control; Real time 3D applications; API; Cinematography
for games;
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1 INTRODUÇÃO
A criação verossímil de mundos virtuais aplicados a jogos e em ambientes de
realidade virtual é um dos maiores desafios encontrados na área de Computação
Gráfica nos dias atuais. O processo de criação inclui conceitos multidisciplinares que
devem ser considerados pelos desenvolvedores na hora de analisar e construir
esses mundos. Estão inclusos neste processo conhecimentos de simulação de
física, dinâmica de materiais e fluidos, sonorização, modelagem de objetos
tridimensionais, texturização de materiais, técnicas de visualização e de
movimentação, além de efeitos visuais especiais criados para imitar ou para
modificar a realidade.
Cada uma dessas áreas é implementada com o uso de algoritmos específicos.
Algumas dessas implementações, por englobarem um procedimento muito extenso,
possuem aplicações próprias para que se consiga gerar uma determinada parte
integrante do mundo virtual. Por exemplo, a modelagem de objetos tridimensionais,
que são utilizados nas simulações em tempo real, exige um grande esforço
computacional. São necessários elementos como interface de usuário (GUI) especial
para movimentações em 3D, além das formas básicas (cubo, esfera, cilindro, etc...)
e ferramentas de modificação (como extrude, bend, operações booleanas em
sólidos, etc...). Por isso, existem ferramentas que se dedicam a gerar os modelos
prontos para serem utilizados nos mundos virtuais. Com esse exemplo, podemos
perceber que cada parte integrante da criação de um mundo virtual e interativo é
extensa e acaba exigindo que haja um conjunto de aplicativos disponíveis. O mundo
virtual é criado através da construção em blocos, gerados em diferentes aplicativos.
Neste trabalho, é apresentada uma solução para facilitar a construção e
procedimentos que regram a utilização de câmeras nos mundos virtuais. Os tipos
mais comuns de câmeras presentes dos jogos 3D são disponibilizados para serem
utilizados na construção das simulações. Através do desenvolvimento de um
aplicativo de controle de câmeras dinâmicas que utiliza uma arquitetura baseada em
eventos, nomeado de ActCam, pode-se abstrair a implementação dos sistemas de
câmeras inerente a cada um dos tipos de câmera apresentados.
A edição das cenas ocorre no ActCamGUI, software responsável pela interface com
o usuário, onde é executada a configuração das câmeras e dos eventos que as
acionaram. O sistema ActCamGUI gera um arquivo de script, chamado de
CamScript, que pode ser integrado diretamente em aplicações ou pode ser lido pelos
“Engine 3D”.
Tratando-se de um arquivo XML, deverá ser feito o parse do arquivo. Com as
informações obtidas, a configuração das câmeras e da cena será encaminhada à
aplicação, que deverá todo frame verificar qual a câmera ativa, e também se algum
novo evento foi disparado.
Adotando-se conceitos de orientação a objeto podemos visualizar que cada parte
integrante do mundo virtual pode ser representada como um componente ou uma
classe. Assim, temos classes de câmera, emissores de luz, emissores de partículas,
etc... Mais uma vez com o intuito de facilitar o desenvolvimento de aplicações e
permitir que os desenvolvedores possam se concentrar e despender seus esforços
com a lógica e as regras do mundo a ser criado, adotou-se um componente de
software chamado de Motor de Jogos 3D ou “Engine 3D”. Este componente é
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responsável pela simplificação do desenvolvimento de uma aplicação 3D, provendo
funcionalidades como um engine de renderização, engine de simulação de física,
detecção de colisão, animação e outros. Presente entre a aplicação e as API’s de
OpenGL e DirectX, cria-se mais um nível de abstração. As API’s gráficas 3D como o
OpenGL e o Direct3D (parte integrante do DirectX), ainda devem fazer o acesso
direto aos diferentes tipos de arquitetura presentes nas placas de vídeo, criando
uma abstração para acesso ao hardware. O esquema apresentado na Figura 1
ilustra como os sistemas descritos anteriormente estão interligados.

Parser
ActCam

Aplicação

ActCam
GUI

Engine
3D

CamScript
(XML)

OpenGL

DirectX

Pipeline Gráfico 3D

Hardware

Figura 1. Arquitetura do sistema ActCam
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1.1 Motivação
Do mesmo modo que um software 3D é utilizado para realizar a modelagem
poligonal de objetos tridimensionais, o sistema proposto ActCam oferece ao
desenvolvedor uma ferramenta que tem como objetivo cuidar de toda parte de
movimentação de câmeras presente em um jogo 3D.
A criação de uma cena em um jogo envolve uma grande quantidade de tarefas.
Geralmente, o software responsável pelo controle e configuração da cena é o Editor
de Mapas. Devido à alta complexidade das cenas, que envolvem personagens,
regras do jogo, inteligência artificial, entre outros, a configuração da câmera acaba
sendo relegada como mais um atributo dentre a imensidão de componentes providos
no editor de mapas.
A intenção de criar o sistema ActCam não é adicionar complexidade ao processo
através da utilização de mais uma ferramenta para a construção do jogo, mas sim de
facilitar e, mais importante, aumentar a qualidade do sistema de câmeras dos jogos,
através de um sistema que alia a correta configuração das câmeras com fortes
elementos de cinematografia e jogabilidade.
1.2 Objetivo
No modelo atual de desenvolvimento de jogos, o sistema de câmeras pode ser um
componente do Editor de Mapas. Em alguns casos, o sistema é implementado
diretamente no código da aplicação, sem a utilização de uma ferramenta visual. Este
modelo não é satisfatório para a correta abordagem do sistema de câmeras, já que a
configuração de uma câmera envolve múltiplos atributos, muitos deles visuais. Ainda
que um editor de mapas tente contemplar todas as possibilidades de configuração,
praticamente seria criada uma aplicação dentro de outra, o que também não é um
procedimento adequado.
O objetivo deste trabalho consiste em apresentar uma nova forma de se trabalhar
com câmeras em uma aplicação 3D, criando um editor que forneça os recursos
básicos requeridos para a correta roteirização e configuração dessas câmeras
envolvidas em uma cena, através da ativação por eventos.
Com a criação de um conjunto pré-definido de câmeras e configurações das
mesmas, é possível utilizar um único editor (ActCam) para contemplar diferentes
gêneros de jogos. Ainda assim, cada gênero muitas vezes utiliza vários tipos de
câmera, como, por exemplo, realizar uma tomada panorâmica de um cenário e, em
seguida, mudar a câmera para terceira pessoa. Com ActCam todas essas
possibilidades podem ser trabalhadas em conjunto em uma única aplicação.
Contudo, este trabalho não prevê um editor de câmeras que englobe todos os
detalhes e recursos disponíveis para a configuração de uma câmera.
Para apresentar e testar a viabilidade e eficácia do trabalho, foi desenvolvido o editor
de câmeras ActCam, onde por meio da configuração das câmeras em uma cena, é
possível criar o roteiro de como deverá ser a ativação de cada câmera. O roteiro se
dará pela utilização de um arquivo texto, no formato XML chamado de CamScript,
que conterá todos os dados das câmeras para cada cena diferente.
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Utilizando a ferramenta ActCam em conjunto com outras ferramentas que facilitam a
criação de um jogo 3D, o desenvolvedor conseguirá facilmente visualizar o que
ocorrerá em cada cena da simulação. O ActCam disponibiliza basicamente as
seguintes funcionalidades:
•

Múltiplas câmeras na mesma cena;

•

Vários modos de visualização;

•

Modificadores de posição, rotação, distanciamento, alvos, etc... ;

•

Ativação por eventos (tempo ou trigger).

Para demonstrar como ocorrerá a interpretação e processamento do arquivo de
script, foi desenvolvida uma aplicação que utilizará as informações (roteiro) criadas a
partir do editor de câmeras.
Todas as possibilidades disponíveis ao usuário serão exploradas por meio da
criação de uma ou mais cenas. O conceito de cena utilizado neste trabalho está
ligado aos componentes de um mundo virtual durante um determinado período da
simulação. Para montarmos corretamente uma cena, devemos levar em
consideração o tamanho da mesma, já que, caso muitos objetos estejam presentes,
a velocidade de execução da simulação pode sofrer variações que comprometem a
fluência da aplicação.
1.3 Trabalhos Relacionados
1.3.1 Trabalhos Comerciais
As aplicações mais próximas ao editor de câmeras proposto são os editores de
mapa. Também conhecidos como editores de fases ou editores de cenário, são
responsáveis pelo posicionamento dos objetos que constituem o mundo virtual.
Geralmente, este editor de mapas é parte integrante do pacote de ferramentas do
engine. Entretanto, na maioria dos casos, esses editores de mapas estão voltados
somente para a definição de posições dos objetos e triggers da cena.
É por meio dos editores de mapa que a maioria dos jogos são desenvolvidos. Uma
grande variedade de itens (também chamados de entidades) está disponível aos
criadores e designers de mapas. Tudo o que é apresentado ao usuário (no caso, o
jogador) é considerado uma entidade. Assim, os objetos, os efeitos sonoros, os
emissores de luz, câmeras, e tudo que compõe uma cena é derivado de uma
entidade. As câmeras da cena, apesar de serem entidades muito especiais e de
diferirem imensamente das outras entidades, também são consideradas entidades.
Os editores de mapas funcionam utilizando toda a infra-estrutura que o engine pode
oferecer. Sendo assim, os editores de mapa acabam executando uma instância do
engine dentro do seu próprio aplicativo.
O objetivo final do editor de mapas é permitir ao game designer que monte o
“quebra-cabeça” da criação do jogo, definindo estágios, desafios, missões e
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diferentes comportamentos ao jogador em cada momento. É possível criar um jogo
completo sem modificar o código do engine, utilizando:
•

os itens disponibilizados pelo editor de mapas

•

os componentes artísticos do jogo como efeitos sonoros, texturas e modelos.

•

scripts programáveis utilizando uma linguagem para scripts como Lua.
Através dos scripts é possível adicionar funcionalidades e comportamentos
para as fases do jogo, instruções do HUD, instruções para execução de
filmes (cut scenes) e instruções para o console do jogo.

O gráfico abaixo apresenta um editor de mapas (chamado SandBox) que
acompanha o engine 3D CryEngine da empresa CryTek (CRYTEK GMBH, 2004).

Figura 2. Editor de mapas do jogo Far Cry
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Algumas funcionalidades oferecidas pelo SandBox incluem:
•

Criação de Mapas: geração de terrenos, mapas de altura, texturização de
superfícies, vegetação, etc.

•

Objetos: localização de objetos, movimentação e manipulação, emissores de
partículas, portas, elevadores, iluminação dinâmica e estática, etc.

•

Inteligência Artificial: localização de objetos que contenham IA, controle das
ações dos objetos de IA, definição de paths para IA, IA para veículos, etc.

•

Eventos: eventos simples como Morte, Levantar, Abaixar, Spawn e Hit entre
outros e triggers.

•

Mapas multiplayer: definição de objetivos da missão, adição de armas, pontos
de spawn, pontos para espectadores, veículos, etc.

•

Mapas single player: scripts da missão, instruções do HUD, instruções de
jogo, instruções de filmes, comandos de console, pontos para salvar o jogo,
etc.

•

Sons: som pontual, som por área, músicas, etc.

•

Editor de Filmes (cut scene): definição da sequência de ações, definição dos
objetos presentes no filme, movimentação de objetos, câmeras, objetos
animados, criação do roteiro da cena.

É importante notar que o engine Far Cry oferece apenas dois tipos de câmera para a
ação no jogo, que são a câmera em primeira pessoa e a câmera em terceira pessoa.
O editor de mapas pode oferecer alguns tipos pré-definidos de câmeras, mas não
consegue ser mais específico por justamente ter que tratar qualquer tipo de
entidade. Por exemplo, é evidente que uma câmera e um emissor de luz possuem
uma coordenada (x,y,z) na cena. Essa é uma propriedade compartilhada por todas
as entidades. Já características como foco, caminhos, efeitos e outros são
propriedades que a maioria dos editores de mapas não contempla.
O editor de câmeras ActCam é muito semelhante a um editor de mapas. Entretanto,
para o ActCam o foco da aplicação é o controle e o gerenciamento das câmeras.
Durante a análise de como seria a arquitetura do sistema ActCam, foi levantada a
hipótese de se integrar o editor de câmeras dentro do editor de mapas. Entretanto,
como os editores de mapas fazem parte do pacote de ferramentas de um Engine,
seguiu-se com a idéia de criar o ActCam como uma ferramenta adicional. Ainda
assim, caso o fabricante do Engine desejasse incorporar o ActCam dentro do seu
pacote de ferramentas, o processo seria viável graças à utilização do arquivo
CamScript com o roteiro em XML.
1.3.2 Trabalhos Acadêmicos
O tema de controle de câmeras virtuais possui alguns trabalhos realizados, cobrindo
vários aspectos envolvidos na realização de estudos sobre câmeras. Tópicos como
cinematografia, por exemplo, são destacados na maioria dos trabalhos.
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Neste trabalho, são explicados os diferentes componentes envolvidos na
representação de um mundo virtual 3D, sendo a câmera um desses componentes.
Este trabalho traz uma visão geral, desde o hardware até a utilização da câmera em
si, passando por explicações do funcionamento do pipeline gráfico 3D, engines e
bibliotecas gráficas de programação (API’s). O intuito desta abordagem é contribuir
com o mercado de simuladores e jogos 3D brasileiro, onde não há material suficiente
que explique detalhadamente cada um dos subsistemas integrantes de uma
aplicação interativa em tempo real.
Nos trabalhos analisados, não foi verificada uma abordagem semelhante à
apresentada neste trabalho, que foca na roteirização. Geralmente os autores
decidiram apresentar as técnicas utilizadas em Cinema e aplicar essas mesmas
técnicas na construção do sistema de câmeras.
Também se chegou à conclusão de que todos os trabalhos analisados adotaram
uma abordagem de criar inteligência para a câmera, utilizando ou não regras de
restrição. Este tipo de solução é viável quando se deseja que a própria câmera tome
as decisões relevantes no que se refere a posicionamento, oclusão, linha de ação,
colisão, etc...
O objetivo do sistema ActCam é apresentar um editor de câmeras, onde vários tipos
diferentes de câmera estão presentes para serem utilizados pelo cinematógrafo.
Para alguns tipos de câmera, onde há necessidade de uma inteligência, os
conceitos expostos nos trabalhos relacionados se aplica.
Christianson et al (1996) expõe o sistema DCCL (Declarative Camera Control
Language) que trabalha com regras cinematográficas restritivas. Em (HORNUNG,
2003), é apresentada a utilização de camera agents que definem o comportamento
da câmera. Em Drucker e Zeltzer (1995), o sistema CamDroid apresenta uma
aplicação visual baseada em controladores e em lista de regras. O sistema também
pode ter funcionalidades adicionadas por scripts que definem as restrições e os
controladores, ao contrário do ActCam que utiliza scripts para definir o roteiro da
cena.
Bares e Lester (1999) introduzem o sistema UCAM (User-Customized Automated
Montage), que torna o controle de câmeras sensitivo às ações dos usuários. Em
Oliveros (2004), o sistema INCA (INtelligent CAmera) propõe a criação de uma
câmera inteligente criada a partir de uma interface com o usuário. Entretanto, o
trabalho de Oliveros foca, principalmente, em colisão e oclusão de visão, não
apresentando uma solução completa para a automatização da câmera. Charles
(2002) cria o seu sistema FILM, que utiliza heurísticas para buscar as melhores
cenas a serem filmadas. O processo é automático e baseado em decisões do
próprio sistema.
O sistema apresentado por He, Cohen e Salesin (1996), o Virtual Cinematographer,
trabalha com o conceito de máquinas de estado finito (FSM – Finite States
Machines) aplicando o conceito de “idiomas” de filmes. Um “idioma” é responsável
por decidir quais tipos de tomadas são apropriados e sob quais condições uma
tomada deve fazer uma transição para outra. O “idioma” também compreende
quando a situação se moveu para fora do domínio de conhecimento do mesmo – por
exemplo, quando um terceiro ator ingressa em uma conversação entre duas
pessoas (HE; COHEN; SALESIN, 1996).
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O trabalho de Lin, Shih e Tsai (2004) se aproxima do proposto pelo sistema ActCam
ao adotar oito tipos básicos de câmera (Fixed, Track, Pan, Point of View, Over the
Shoulder, Close Shot e Gunfight), ativados através de uma maquina de estados
finita. Assim, seria necessário definir várias máquinas de estado para que cada cena
possa ser representada corretamente. O sistema é viável, entretanto a abordagem
ficou limitada à criação da máquina de estados dentro do código do jogo, criando um
acoplamento desnecessário e restringente.
Finalmente, o trabalho conterrâneo de Hermann e Celes Filho (2005) apresenta uma
abordagem baseada em um conjunto de restrições com pesos a serem obedecidos.
Consegue-se, assim, um posicionamento automático da câmera obedecendo às
condições impostas.
Adotando uma linha um pouco diferente, Marchand e Courty (2002) decidiram utilizar
técnicas que são adotadas pela comunidade de visão robótica. O posicionamento da
câmera é descrito pela percepção das informações contidas na imagem que está
sendo apresentada. Este tipo de controle baseado em imagens é interessante, pois
utiliza uma imagem 2D para análise de cena e, ainda assim, fornece trajetórias 3D
para a câmera.
Aproximando-se mais da abordagem utilizada neste trabalho, temos o sistema
CINEMA (DRUCKER; GALYEAN; ZELTZER, 1992). Neste sistema, temos a
apresentação de uma linguagem de programação que possibilita ao usuário definir
tipos pré-programados de ação, que são utilizados de acordo com a cena em
questão. Não obstante, o sistema CINEMA também adota conceitos que foram
amplamente discutidos e utilizados nos trabalhos previamente citados, como a
possibilidade de analisar a cena em tempo real e fazer com que a câmera tenha
inteligência suficiente para tomar uma decisão.
Já Pinhanez (1999) descreve uma linguagem para representar diversas ações de
uma cena. Apoiando-se em uma arquitetura de três níveis chamada de arquitetura
estória-personagem-dispositivo, é possível definir as interações possíveis presentes
em um frame de ação. Também são levadas em consideração as mudanças
temporais que ocorrem durante a ação, ou seja, Pinhanez (1999) cria um conjunto
de sub-ações e estados relacionados que representam a cena completa. Para
descrever cada ação, é apresentada a linguagem de script ActScript para realizar
uma comunicação de alto nível entre os diversos componentes de uma cena, além
do Interval Script, linguagem de script associada a eventos (triggers). A linguagem
proposta neste trabalho, CamScript, é bastante semelhante à proposta por
Pinhanez. Entretanto, CamScript é uma linguagem de script que tenta unificar as
interações entre personagens, levando em consideração os eventos ocorridos na
cena. Assim, podemos imaginar CamScript como sendo uma generalização muito
mais simples e menos complexa do que as linguagens ActScript e Interval Script.
Resumindo, de todos os trabalhos analisados, nenhum adota integralmente a
abordagem proposta neste trabalho, que é a seleção de um tipo mais adequado de
câmera, seja para cenas que exijam uma melhor qualidade cinematográfica, seja
para atender simulações e jogos que necessitem de câmeras inteligentes. Christie et
al. (2005) cita que: “Transições cinemáticas de câmera, nas quais se preserva a
continuidade da estória, não estão presentes em sistemas de câmeras de jogos, pois
elas necessitam de computação pesada para lidar com posicionamento, orientação,
gerenciamento de oclusão e outras propriedades da imagem, bem como definir boas
tomadas baseadas numa certa narrativa”. A proposta do sistema ActCam não é
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sobrecarregar o processamento já pesado de um jogo, mas sim adotar uma nova
linha de pensamento, deixando a cargo do cinegrafista e roteirista a melhor escolha
das câmeras e do roteiro.
Apoiando a premissa deste trabalho, a seguinte citação corrobora em favor da
abordagem utilizada aqui:
“Uma câmera inteligente terá uma grande dificuldade tentando descobrir
exatamente o que deveria estar sendo filmado na tomada corrente. O(a)
operador(a) de câmera humano(a) adora estar descobrindo quais detalhes
em uma cena são especialmente interessantes ou significantes. Ele(a)
segue e antecipa a ação. Ele(a) conhece onde a câmera deveria estar”.
(Davenport, 1996 apud Cozic, 2004)

1.4 Metodologia
A configuração de um ambiente 3D acaba sendo muito custosa, devido à dificuldade
de implementação dos componentes básicos a um mundo virtual. As API’s como
DirectX e OpenGL se propõe a disponibilizar um método mais fácil e comum para a
criação desses ambientes. Ainda assim, o tempo médio de desenvolvimento de um
jogo 3D pode variar de 2 a 6 anos.
A aplicação ActCam funciona como um adicional ao processo de desenvolvimento
de uma aplicação 3D. Por isso seria necessário que a mesma estivesse fundada
sobre um engine 3D comercial ou não (de preferência com código aberto e
disponível em versões de testes para o meio acadêmico).
Inicialmente, foi verificada a possibilidade do desenvolvimento do engine utilizando a
biblioteca do DirectX 8 juntamente com o Microsoft Visual Studio .NET. A linguagem
escolhida foi o C#, pois se trata de uma linguagem baseada em C++, com forte
implementação dos conceitos de orientação a objeto, já presentes em linguagens
como JAVA. A ausência de referências diretas à memória e à presença de
ferramentas como garbage collectors incentivaram a escolha pela nova linguagem.
Entretanto, a escolha mostrou-se pouco proveitosa. Apesar de não haver extensa
documentação na área de desenvolvimento de aplicações 3D, os que existem
utilizam basicamente a linguagem C++. Também se verificou que o desempenho
utilizando-se C# era um pouco abaixo do esperado, quando comparado a C++.
Apesar dessas observações, os fatos não foram graves o suficiente para que o
projeto migrasse para uma linguagem diferente (ITCUPS, 2007).
A implementação do engine 3D mostrou-se uma tarefa fora do escopo do trabalho
em questão. O foco deste trabalho é a apresentação do sistema de controle de
câmeras dinâmicas, que já apresenta um nível de dificuldade razoável.
Apesar do software de controle dinâmico de câmeras ser um programa stand alone,
para a visualização dos benefícios ganhos com o aplicativo, foi necessária a
integração do mesmo com um engine 3D. Por esse motivo, adotou-se uma
metodologia top-down, ou seja, primeiro foi realizada a implementação do controle
de câmeras, utilizando o engine 3D para, em seguida, utilizar o código proveniente
desta implementação, como base do aplicativo do controle de câmeras.
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Cada componente do sistema (ActCam, ActCamGUI e CamScript) foi analisado e
implementado separadamente, levando-se em consideração a criação de interfaces
de comunicação entre os componentes. Para o desenvolvimento de cada
componente, foi adotado o modelo sequencial linear de desenvolvimento.
Com isso, mais de 70% do tempo gasto na fase de implementação do projeto foi
despendido na criação da aplicação ActCam integrada ao engine. O passo seguinte
foi a criação do programa ActCam, que, basicamente, consistiu na criação de uma
interface gráfica para a parametrização das funcionalidades que já estavam
implementadas.
Finalmente, com a aplicação ActCam funcionando e gerando o arquivo de CamScript
em XML, foi feita a integração entre o módulo do engine 3D e o sistema ActCam.
1.5 Proposta
Desenvolver um aplicativo que, funcionando em conjunto com um Engine 3D, facilite
a criação do sistema de câmeras, proporcionando os benefícios inerentes às
aplicações WYSIWYG. Além das funcionalidades básicas de um editor 3D, como
posicionamento e rotação, estarão disponíveis no sistema ActCam, recursos
relacionados à parametrização das propriedades de uma câmera, além da
configuração de vários tipos de câmera para uma mesma cena, ativados por
diferentes eventos pré-determinados.
1.6 Contribuições esperadas
A criação de uma cena envolve vários elementos diferentes. Com a ajuda de um
editor de mapas, esse trabalho é sensivelmente facilitado por meio da
disponibilização de diferentes elementos pertencentes ao mapa. Integrados em uma
aplicação única, o trabalho de visualizar as cenas de maneira conjunta aumenta a
eficiência da produção dos cenários. Ainda assim, o editor de mapas, por tratar de
elementos que possuem propriedades distintas, acaba não sendo suficiente para
realizar o trabalho completo.
Através da implementação do sistema ActCam, espera-se que o trabalho envolvido
em configurar as câmeras para uma cena seja facilitado.
Para entender quem é o usuário em potencial do editor de câmeras ActCam, é
necessário identificar quais são as diversas funções exercidas no desenvolvimento
de um jogo. Levando em consideração a metodologia e estrutura de
desenvolvimento de um jogo 3D atualmente, encontramos as seguintes áreas
específicas e suas posições mais comuns, segundo o Game Career Guide (2005):
•

Programação
o Programador ou Engenheiro
o Líder de Programação
o Diretor Técnico
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•

Arte e Animação
o Artista ou Animador
o Líder de Arte
o Diretor de Arte

•

Sonorização
o Engenheiro de Som
o Compositor ou Músico

•

Criação & Design
o Game Designer
o Diretor de Criação ou Líder de Game Design

•

Produção
o Produtor ou Líder de Projeto
o Produtor Executivo

•

Controle de Qualidade
o Testador
o Líder de Controle de Qualidade

•

Administração e Assuntos Jurídicos
o Vendedor, Relações Públicas, Marketing
o Executivo
o Outros

O editor ActCam é projetado para ser utilizado pelos profissionais que atuam nas
áreas de Arte e Criação & Design. Essas duas áreas de atuação entram com
interesses similares na utilização do sistema ActCam, já que o Game Designer
possui a tarefa de zelar pela aplicação dos conceitos originais da simulação ou jogo
e o Diretor de Arte é responsável pela montagem artística das cenas.
Para fins de estudo neste trabalho e para focar no conceito do que é um editor de
câmeras, o Game Designer é apontado como o usuário principal da aplicação
ActCam.
1.7 Organização do Trabalho
O capítulo 1 apresenta o trabalho realizado, detalhando tópicos como motivação,
objetivo, trabalhos relacionados, metodologia utilizada para a elaboração do
trabalho, apresentação da proposta, as contribuições esperadas, além da explicação
da organização do trabalho.
O capítulo 2 apresenta como são reproduzidos mundos virtuais em três dimensões.
É realizada uma breve análise de como funcionam os ambientes simulados em

25
tempo real, comparando sistemas que processam imagens em tempo real e
sistemas de pré-renderização. Também é rapidamente exposto o conceito do que é
o pipeline gráfico 3D.
O capítulo 3 faz a análise de como funciona a dinâmica de câmeras
cinematográficas, apresentando as técnicas mais utilizadas para realizar filmagens
com câmeras. São analisados os tipos mais comuns de cenas e os métodos mais
utilizados de representação de câmera nos simuladores e nos jogos atuais. No final
do capítulo, são apresentados os modos de câmera componentes do sistema
ActCam.
O capítulo 4 explica os conceitos que são utilizados na movimentação de uma
câmera, que é o objeto de estudo deste trabalho. Neste capítulo, são apresentadas
as fórmulas matemáticas e físicas que regem a movimentação de cada tipo de
câmera apresentado, bem como uma análise prévia do modelo de câmera adotado.
No capítulo 5, é realizada uma análise da utilização de bibliotecas gráficas como
facilitadores do desenvolvimento de um jogo. O conceito do que é um engine 3D é
introduzido, além da explanação do engine como facilitador (framework) da relação
entre o hardware, o sistema gráfico e a aplicação que utiliza recursos 3D. Também é
explicado o papel e o funcionamento das API’s gráficas, através da análise da API
do DirectX da Microsoft.
O capítulo 6 detalha como funciona o sistema proposto, ActCam, e sua relação com
os outros módulos que se comunicam com o editor de câmeras. São apresentados
quais os recursos disponíveis no editor ActCam, explicando-se, detalhadamente, os
módulos ActCamGUI, CamScript e a implementação referencial ActCam.
O capítulo 7 expõe os resultados obtidos com o sistema ActCam e faz uma análise
de como esse sistema pode ser utilizado em diferentes projetos, além de definir
futuros estudos.
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2 INTRODUÇÃO À SIMULAÇÃO DE MUNDOS VIRTUAIS EM TEMPO REAL
Neste capítulo, são analisados como mundos reais podem ser representados pelo
conjunto de hardware e software, criando uma experiência interativa e convincente
de realidade. É necessário esclarecer alguns conceitos de Computação Gráfica,
como Realidade Virtual e Renderização. Com esses conceitos claros, em seguida, é
detalhado o estado da arte para produzir simulações de mundos virtuais.
2.1 Renderização de gráficos 3D
Para conseguir analisar o objeto em questão deste trabalho, é necessário definir
inicialmente o que é uma simulação em tempo real. Esse conceito pode ser de difícil
compreensão se for utilizado um ponto de vista gramatical, ou seja, deve-se
entender o que é o conceito de tempo real.
Uma aplicação executada em tempo real possui todas as suas ações e operações
executadas no momento do evento. As ações não ocorreram antes e não irão
ocorrer num futuro próximo. Não há controle sobre todos os cenários que as ações
de um personagem ou objeto podem produzir. Por exemplo, um piloto, ao utilizar um
simulador de vôo, assume o controle de sua aeronave e pode decidir quais ações
tomar em qualquer instante. Ele pode decidir fazer uma curva quando avistar uma
montanha que está em sua direção durante uma simulação. Em outro momento,
pode decidir ganhar altitude, ao invés de fazer a curva, e apurar se sua ação obteve
êxito. Nas simulações em tempo real, as ações ocorrem baseadas em um conjunto
de entrada de dados que resulta em um acontecimento. Elementos premeditados
podem existir, como, por exemplo, durante o vôo, o piloto sempre encontrar a
mesma montanha nas mesmas coordenadas de seu GPS. Isso é interessante para
criar persistência ao mundo, mas, ainda assim, a montanha poderia mudar de forma,
se fosse de desejo do Game Designer.
Em contraposição ao conceito de tempo real, em se tratando de simulação de
mundos virtuais, existe o conceito de pré-renderização. Quando uma sequência de
quadros é renderizada, obtemos uma animação. A montagem e edição dessas
sequências de animações compõem um filme, que pode ser totalmente feito
utilizando personagens, objetos e cenários em 3D ou, ainda, utilizar uma
composição de realidade com virtualidade. Por exemplo, o filme Final Fantasy: The
Spirits Within e Toy Story foram feitos em sua totalidade com o auxílio de
ferramentas de modelagem 3D. Já filmes como Star Wars III – The Sith Revenge
utilizam cenários e objetos 3D, mas os personagens são atores humanos.
Em um filme, não há interatividade entre as ações dos espectadores e a projeção
cinematográfica. Existe sim um processo pseudo-interativo em nível psicológico, o
que é característica comum quando seres humanos são expostos a emoções. Mas
para estudo deste trabalho, fica definido que a experiência vivida pelo espectador
não é interativa.
Na Figura 3, é apresentado um comparativo entre experiências, em que há interação
em tempo real e experiências sem interatividade (pré-renderização).
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Figura 3. Comparativo de aplicação em Tempo Real e Pré-Renderização
2.2 Método de renderização do Sistema ActCam
2.2.1 ActCamGUI
O módulo de interface com usuário do sistema ActCam é executado em tempo real.
Ainda que não haja interação direta entre o usuário e o cenário, o usuário necessita
que suas ações sejam processadas rapidamente para poder configurar e posicionar
as câmeras com melhor precisão.
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Também é importante notar que o editor ActCamGUI utiliza uma cópia do mundo
(que pode, ou não, ser fiel) que é utilizada na simulação. Como se trata de um editor
que pretende dar maior enfoque aos conceitos artísticos e cinematográficos
envolvidos na criação das cenas, é necessária a representação o mais fiel possível
do que será disponibilizado posteriormente na simulação.
A entidade que interage no ActCamGUI é um personagem especial. Como o objetivo
é ter liberdade de movimentação e visualizar os melhores ângulos para as câmeras,
o usuário tem liberdade irrestrita de movimentação nos eixos X, Y e Z. Entretanto,
esse usuário não fornece dados de entrada para interação com o cenário e com
outros objetos, já que isso não é necessário ao objetivo do editor.
2.2.2 ActCam e CamScript
Ao realizar o parse do arquivo CamScript, o ActCam interage com o sistema de
renderização presente na aplicação responsável pela simulação. Como a simulação
é executada em tempo real, o parse também é executado em tempo real.
Sendo assim, pode-se considerar que o sistema ActCam é executado em tempo
real, em conjunto com uma aplicação 3D interativa.

2.3 Pipeline gráfico
Como explica Salvator (2001), nem todos os sistemas de renderização possuem o
mesmo objetivo. Renderizações como as utilizadas para filmes e ferramentas CAD
(pré-renderização) priorizam muito mais precisão e riqueza de detalhes do que
velocidade (taxa de amostragem de quadros). Renderizações em tempo real, em
compensação, como as utilizadas em engines para jogos e simuladores, geralmente,
enfatizam uma velocidade alta de quadros por segundo (FPS) para manter as
animações suaves e fluentes, e estão dispostos a sacrificar detalhamento
geométrico e qualidade de texturização para conseguir isso.
O processo de apresentação de uma imagem em 3D em um monitor de vídeo
envolve vários passos sequenciais. Basicamente, o software guarda todas as
informações sobre o mundo, objetos, personagens e outros em 3D. Cada entidade
possui coordenadas (x,y,z) e uma posição angular. Baseado na posição em que a
câmera está posicionada e dependendo do viewport utilizado, são realizadas
transformações de escala, rotação e translação sobre cada entidade. Com as novas
coordenadas corretas, são finalmente aplicados os pós-processamentos sobre a
imagem, como texturização. É importante notar que agora a visualização do mundo
3D está representada por uma imagem 2D. Essa será a imagem visualizada no
monitor de vídeo.
O processo inteiro de apresentação de um quadro é conhecido como pipeline 3D ou
pipeline gráfico. Também é importante notar que esta sequência de procedimentos é
uma abordagem conceitual. Os fabricantes de placas de vídeo constroem seus
dispositivos baseados nesse esquema, que, por sua vez, também é implementado
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pelas bibliotecas (API’s gráficas) como DirectX e OpenGL. O funcionamento da
comunicação entre essas três camadas é discutido mais adiante.
Na aplicação 3D, está a inicialização de todos os objetos componentes do mundo
virtual. É na aplicação que são criadas também as câmeras, viewports, a lógica de
movimentação e a lógica do sistema em si. Todos os objetos são representados por
triângulos, já que essa primitiva é o modo mais básico para se representar um
objeto. Seus três vértices sempre descrevem um plano, enquanto um polígono com
quatro ou mais vértices não necessariamente tem todos seus vértices pertencentes
a um mesmo plano. A Figura 4 representa um objeto 3D, sendo mostrados apenas
os seus triângulos.

Figura 4. Modelo Wireframe
O pipeline gráfico de renderização é um modelo lógico para as operações
computacionais necessárias em um sistema baseado em rasterização, mas não
necessariamente um modelo físico, já que os estágios do pipeline podem ser
implementados via software ou hardware (FOLEY, 1995).

Figura 5. Pipeline gráfico 3D padrão para polígonos sombreados por Gouraud ou
Phong (adaptado de FOLEY, 1995)
A Figura 5 mostra uma versão do pipeline de renderização típica de sistemas que
usam primitivas convencionais (linhas e polígonos) e técnicas de sombreamento
convencionais (constante, Gouraud, Phong) (FOLEY, 1995).
Os conceitos básicos de renderização de um quadro através do pipeline gráfico 3D
são bem conhecidos e amplamente discutidos na Computação Gráfica. Sendo
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assim, este trabalho não entrará em detalhes do funcionamento do pipeline gráfico
3D.
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3 CONCEITOS DE CINEMATOGRAFIA
As técnicas utilizadas para realizar a filmagem de uma cena já foram muito
estudadas e fazem parte do currículo básico de disciplinas cursadas na cadeira de
Cinema, atualmente chamada de Audiovisual. Disciplinas como Cinema e
Iluminação, Cinema e Vídeos Contemporâneos, Direção de Atores, Imagem e
Roteiro (Codage/USP, 2005) são parte integrante e necessária para a correta
aplicação da teoria cinematográfica.
Apesar de não serem comuns cursos especializados em técnicas de Cinema para
aplicações interativas, muitos profissionais da indústria cinematográfica encontram
facilidade em aplicar os conceitos básicos de cinematografia em um ambiente virtual.
Entretanto, o que se percebe na indústria de games e filmes 3D é uma maioria de
pessoal técnico ou especializado em áreas que não o Cinema, assumindo
responsabilidades pela roteirização e direção das produções. O cargo de game
designer, por exemplo, engloba uma infinidade de tarefas que vão, desde a criação
das regras do jogo, até como as câmeras devem movimentar-se. Fica claro que essa
“profissão” não consegue atender à diversa gama de disciplinas necessárias para
realizar todas as tarefas designadas.
Em produções que utilizam o conceito de pré-renderização, um diretor de cinema
que deseje utilizar programas de criação 3D como 3DS MAX 6 (DISCREET, 2000),
Lightwave (NEWTEK, 2005), Softimage|XSI (SOFTIMAGE, 2006), ou Maya 7.0
(AUTODESK, 2005), conseguirá facilmente implementar suas idéias contratando
estúdios especializados em efeitos visuais. Já em produções como jogos 3D, o
processo fica bem mais complicado. A falta de interfaces disponíveis para o diretor
conceitual do jogo torna a comunicação entre ele e a equipe de desenvolvimento
difícil, seja pela linguagem diferenciada a que cada grupo está acostumado, seja
pela dificuldade de transmitir uma idéia do modo desejado. Uma ferramenta para se
resolver este problema que vem sendo utilizada com grande sucesso na indústria de
jogos atualmente é a criação de um “demo” utilizando um programa de criação 3D
(como citado acima). Deste modo, o cineasta pode demonstrar claramente sua visão
do jogo ou simulação e adotar esse filme como base para a criação do ambiente
interativo virtual.
Nos tópicos seguintes, são explicados os conceitos básicos de como funciona a
dinâmica e o controle de câmeras cinematográficas. Esses conceitos servem como
base para a criação das propriedades e características de uma câmera empregada
em uma determinada cena. Na aplicação ActCam, é apresentada uma
implementação dos conceitos expostos a seguir.
3.1 Princípios de Cinematografia
A palavra cinematografia é proveniente do grego kinema (movimento) e grafia
(escrita; descrição; estudo), e quer dizer “escrevendo com movimento”. Como expõe
Brown (2002), enquanto a filmagem é a gravação das cenas, cinematografia é mais
do que um mero ato de fotografia. É o processo de obter idéias, ações, emoções,
tom e todas as outras formas comunicação não verbal e apresentá-las em termos
visuais.
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As técnicas de cinema compreendem toda a gama de métodos e técnicas que são
possíveis para adicionar camadas de sentimento e lógica ao “conteúdo” do filme – o
diálogo e a ação. (BROWN, 2002)
Se por um lado, o diretor de fotografia (ou Diretor de Arte no contexto deste trabalho)
está preocupado com a beleza da cena e da movimentação, o diretor do filme e o
roteirista (ou o Game Designer no contexto deste trabalho) estão preocupados com
os roteiros, com os atores e a ação em si. O cinegrafista entra como uma ponte de
ligação entre o diretor de fotografia e o diretor do filme. Ao mesmo tempo em que
analisa a beleza da cena e a plasticidade do movimento como um todo, deve estar
atento às necessidades de roteiro e ações do filme. Em se tratando de um jogo, este
trabalho é realizado, em parte, pelo Game Designer ao definir como serão realizadas
as tomadas e a movimentação, e,em parte, pelo código que implementa a lógica de
automação da câmera (análise de restrições).
Conforme apresentado por Christianson et al.(1996), é importante pensar que um
filme possui uma estrutura definida. Em seu nível mais alto, um filme é uma
sequência de cenas, cada qual capturando alguma ação ou situação específica.
Cada cena é composta por uma ou mais tomadas. Uma tomada simples cobre uma
pequena porção de um filme entre o período definido pela ativação e desativação de
uma câmera. Tipicamente, um filme é formado por um grande número de tomadas
individuais, sendo que cada tomada dura, em média, de um segundo a dezenas de
segundos.
Na utilização do sistema ActCam, o Game Designer assume o papel de cinegrafista,
roteirista e diretor do filme. Para alguns tipos de câmera, o alto grau de dinamismo
exigido pode fazer com que a câmera possua uma inteligência artificial inerente a
este tipo de câmera (por exemplo, uma câmera em terceira pessoa),
consequentemente adquirindo uma movimentação autônoma. Neste caso, o Game
Designer interage com o sistema, selecionando quando essa câmera irá ser utilizada
e não como ela se comportará.
Ao ser responsável pela definição de como a câmera deverá agir na cena, o Game
Designer aplica suas idéias do conceito do jogo em conjunto com a movimentação
da câmera, literalmente escrevendo e descrevendo seus pensamentos acerca da
cena com a configuração das câmeras da cena.
Como percebemos no trabalho de Brown (2002), o responsável pelo aspecto
artístico da cena não pode estar em segundo plano, e deve agir em conjunto com o
Game Designer para que o melhor resultado seja obtido.
3.2 Regras Gerais
Para a realização de uma boa tomada de cena, é necessário obedecer a alguns
requisitos e limitantes. Essas regras foram definidas por Arijon (1976) e são as
seguintes:
•

Edição Paralela: linhas de estória (visualizadas como cenas) devem alternar
entre diferentes personagens, locais ou tempos.
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•

Somente mostrar momentos significativos da estória: momentos
repetitivos presentes na narrativa devem ser excluídos.

•

O ator lidera: o ator deve ser quem inicia todos os movimentos e a câmera
deve seguí-lo; inversamente, a câmera deve parar um pouco antes de o ator
cessar seus movimentos.

•

Quebrar a movimentação: uma cena que ilustra movimentação deve ser
quebrada em pelo menos duas tomadas. Tipicamente, cada tomada é cortada
de maneira que o ator pareça se mover sobre metade da área da tela. Uma
mudança na distância entre câmera e sujeito da filmagem também deve ser
realizada durante a troca de tomadas.

•

Não atravessar “a linha”: depois que uma tomada inicial começou a ser
realizada do lado esquerdo ou direito da linha imaginária, as tomadas
subsequentes devem manter este mesmo lado, a não ser que uma tomada
neutra esteja sendo usada para apresentar a transição de um lado a outro
(Figura 6). Esta regra garante que tomadas sucessivas de um personagem
em movimento irão manter a aparência da direção de movimento.

Figura 6. Linha de Ação (Christianson et al., 1996)
3.3 Câmeras Virtuais e Câmeras Reais
O mundo de uma câmera virtual e uma câmera real é diferente. Algumas
propriedades não são comutativas, e precisam ser analisadas para um melhor
entendimento de como funciona o controle dinâmico de câmeras virtuais. Drucker
(1994) explica que a câmera no ambiente real não pode mover-se através de objetos
materiais. Entretanto, para as câmeras virtuais, não há distinções deste tipo, apesar
de a movimentação através de objetos físicos ser obviamente confusa para os
espectadores.
Além disso, diferentes configurações de montagem podem ser aplicadas para
controlar a movimentação de câmeras reais. Existem carros especiais, dispositivos
que se encaixam na câmera e outros meios que alteram como a câmera registra a
movimentação do mundo. Ainda assim, a grande maioria de filmes não utiliza
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completamente as propriedades de movimentação da câmera (Tabela 2), como, por
exemplo, fazer um roll em uma cena. Este fato é devido à dificuldade crescente de
realizar uma boa tomada, quando da utilização de movimentos que fazem com que o
espectador perca o senso de direção.
Existem, porém, algumas vantagens em utilizar as câmeras virtuais ao invés de
câmeras reais. Como não existem restrições no grau de liberdade de uma câmera
virtual, a mesma pode se mover com facilidade para qualquer lugar do ambiente
virtual, mesmo que esse tipo de movimentação seja impossível ou impraticável com
uma câmera real. Movimentações como acompanhar perfeitamente a trajetória de
um carro (Gran Turismo 4 (POLYPHONY DIGITAL, 2005)), visualizar um cenário
através das paredes (Counter Strike: Condition Zero (TURTLE ROCK STUDIOS,
2004)), ou ainda conectar a câmera a uma bala disparada de uma arma (Max Payne
(REMEDY ENTERTAINMENT, 2001)), são possibilidades viáveis (Figura 7). Quando
se está lidando com uma câmera virtual, não é necessário se preocupar com
limitações de velocidade, aceleração e peso, entre outros aspectos, especialmente,
em ambientes gráficos virtuais. Todas as posições e propriedades de todos os
objetos estão disponíveis para serem utilizadas a cada quadro, o que ainda hoje é
difícil de se conseguir quando se lida com pessoas e objetos do mundo real.

Figura 7. Gran Turismo 4, Counter Strike e Max Payne (Imagens: GAMESPOT,
2006)

3.4 Modos de Câmera
O ActCam propõe seis implementações diferentes de tipos de câmeras. Com esses
seis modelos, é possível representar uma ampla gama de ações com a câmera,
tanto em simulações ou cenas que necessitem de prioridade da cinematografia,
quanto nas que requeiram priorização da jogabilidade.
Por exemplo, podemos imaginar um jogo de corrida de carros. No início de cada
corrida, há um diálogo entre dois personagens. Neste momento, câmeras fixas e
fixas com rastreamento são utilizadas. O importante nesta parte do jogo é ressaltar
os diálogos, os atores e as emoções expressas pelos mesmos. Logo em seguida,
após os pilotos entrarem no carro, começa a corrida. Para esta parte do jogo, a
melhor câmera é a câmera em terceira visão (posicionada atrás do carro do
jogador), ou ainda, a câmera em primeira pessoa (como se fosse a visão de uma
câmera posicionada no pára-choque dianteiro do carro).
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Todas essas transições e diferentes configurações das câmeras podem ser
facilmente realizadas no editor de câmeras ActCam. No capítulo 6, é explicado
detalhadamente o funcionamento do editor.
Os seis tipos de câmera propostos no ActCam serão apresentados a seguir.
Levando em consideração o escopo deste trabalho, a implementação desses seis
tipos de câmera é suficiente para demonstrar o funcionamento do sistema. Nesses
modos, pode ser representada a maioria dos jogos realizados até hoje, conforme
observado na Tabela 1. Entretanto, um tipo muito específico de câmera pode ser
necessário a uma simulação específica, o que foge do escopo deste trabalho.
A metodologia adotada para a seleção dos tipos de câmera implementados no
ActCam leva em consideração os seguintes itens:
•

Presença comum em gêneros variados

•

Possibilidade de uso em cenas com alto grau de conceitos cinematográficos

•

Possibilidade de uso em cenas com alto grau de jogabilidade

3.4.1 Câmera em Primeira Pessoa
A câmera em primeira pessoa simula a visão do mundo através dos olhos do ator,
que pode ser uma pessoa ou um objeto qualquer.
Apesar de a visão em primeira pessoa não levar em conta se a cena está sendo
executada com interação do usuário ou não, fica definido neste trabalho que a visão
em primeira pessoa está ligada necessariamente à sua utilização em cenas onde há
interação com usuário. Deste modo, outro tipo de câmera, como a de Curva deve ser
usada para simular um modo de primeira visão onde não haja interação do usuário.
Isso se faz necessário para poder distinguir na interface do sistema ActCam o modo
“Primeira Pessoa”, já que, quando o Game Designer utilizar esse tipo de câmera, a
simulação automaticamente colocará o jogador no controle do ator.
A Figura 8 mostra o posicionamento da câmera quando em primeira pessoa.
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Figura 8. Câmera em primeira pessoa.

Figura 9. Half-Life 2 (PC) no modo de câmera em primeira pessoa (Imagem:
GAMESPOT, 2006)
Este tipo de visão leva o jogador para dentro do ator em questão. Em um jogo como
Half-Life 2 (VALVE CORPORATION, 2004), o jogador assume o personagem do
cientista Gordon Freeman. O jogador realiza os movimentos como se fosse o próprio
personagem. Assim, mover o mouse representa mover a cabeça do personagem
(Figura 10). A movimentação do corpo é realizada pelas setas direcionais do teclado,
como mostra a Figura 11.
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Abaixar a cabeça
Mover cabeça
para a esquerda

Mover cabeça
para a direita

Levantar a cabeça
Figura 10. Movimentação da cabeça em primeira pessoa. Obs: Movimentos usando
eixo Y invertido (movimento do mouse para cima equivale a abaixar a cabeça).

Figura 11. Movimentação do corpo em primeira pessoa.

3.4.2 Câmera em Terceira Pessoa
A câmera em terceira pessoa posiciona a câmera de modo que seja possível
visualizar o ator e o ambiente que o cerca simultaneamente. Enquanto a câmera em
primeira pessoa leva o jogador “para dentro” do ator, a câmera em terceira pessoa
amplia a visão do cenário, conseguindo situar melhor o jogador na ação.
A Figura 12 mostra o posicionamento da câmera quando em terceira pessoa.
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Figura 12. Câmera em terceira pessoa.

Figura 13. A personagem Lara Croft no jogo Tomb Raider: Legend (X360) e modo de
câmera em terceira pessoa (Imagem: GAMESPOT, 2006)
O modo de câmera em terceira pessoa levanta algumas polêmicas quanto à eficácia
de seu uso. Não há ainda um método perfeito para tratar este modo de câmera,
quando se está lidando com aplicações executadas em tempo real. Os diversos
entraves presentes nas cenas, como paredes, colisão com objetos, visão dos outros
elementos, e tudo o que possa ser considerado como restrições, acaba tornando a
câmera em terceira pessoa uma câmera de difícil manipulação.
Muitos jogos adotam uma postura aberta, e permitem ao jogador o controle da
câmera em terceira pessoa, com possibilidade de restaurar a câmera para alguma
posição conhecida, ou selecionar o melhor ângulo de visão através do controle de
orbitação em volta do personagem.
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3.4.3 Trajetória em Curva
Este modo de câmera trata de uma sequência planejada de pontos que devem ser
percorridos pela câmera em um espaço de tempo, obedecendo determinada
orientação e direção.
Quando se discute movimentação da câmera de um ponto para outro,
necessariamente estamos realizando uma transição de um conjunto de propriedades
da câmera no Ponto A, para um novo conjunto de propriedades quando no Ponto B.
O problema está em quais valores devem ser atribuídos à câmera durante o
percurso AB. A solução é a utilização de algoritmos de interpolação ou aproximação,
que suavizam a movimentação da câmera através das soluções das equações
paramétricas do tipo linear (grau 1), quadrática (grau 2), cúbica (grau 3) e
transcendental (seno, cosseno, log, etc...) (NEDEL, 2004).
A Figura 14 mostra como se comporta uma câmera utilizando diferentes métodos de
interpolação para percorrer um caminho. Nesta figura, a continuidade é observada
pela curva, sendo que todos os pontos do caminho são obrigatoriamente
percorridos. Assim, garante-se que a câmera deverá passar pelos lugares
determinados pelo Game Designer.

Figura 14. Interpolação Linear 3D, Cúbica 3D e Hermite 3D (BOURKE, 1999)
Já na Figura 15 e Figura 16, são apresentadas as curvas de Bézier e B-Spline,
respectivamente. Essas curvas fornecem uma movimentação suave, sendo o que
mais se aproxima com a movimentação de uma câmera real. Entretanto, como
funciona através de pontos de controle, a curva não passa necessariamente sobre
os pontos plotados para o percurso, o que pode ou não ser aceitável dependendo
das restrições da cena.
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Figura 15. Curva desenhada com algoritmo de curva Bézier. B(u) é uma função
contínua em 3 espaços, definindo a curva com N pontos de controle Pk. No primeiro
ponto de controle u=0 e u=1 no último ponto de controle (k=N). (BOURKE, 1999)

Figura 16. Curva desenhada com algoritmo de curva B-Spline, onde ti ∈ [ 0,1] e os
pontos de controle são P0 ,K , Pn . (WEISSTEIN, 2006)
3.4.4 Câmera Fixa
A câmera fixa significa que a mesma mantém sempre a mesma posição, direção e
orientação ao longo do tempo. Basicamente é como se a câmera estivesse fixada
em um tripé ou apoio, sem manuseio no decorrer da ação.
A Figura 17 mostra o posicionamento da câmera fixa no cenário.
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Figura 17. Câmera fixa.
3.4.5 Câmera Fixa com Rastreamento
A câmera fixa com rastreamento funciona de maneira similar à câmera fixa. A
posição da câmera não se altera durante a animação, entretanto, o vetor de direção
se altera, conforme o objeto que está sendo seguido muda de posição. Assim, é
necessário, neste tipo de câmera, que seja definido algum ator para que a câmera
esteja seguindo o mesmo.
A Figura 18 mostra o posicionamento da câmera fixa com rastreamento no cenário.

Figura 18. Câmera fixa com rastreamento.
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3.4.6 Câmera em Órbita
A câmera em terceira pessoa posiciona a câmera de modo que seja possível
visualizar o ator e o ambiente que o cerca simultaneamente. Enquanto a câmera em
primeira pessoa leva o jogador “para dentro” do ator, a câmera em terceira pessoa
amplia a visão do cenário, conseguindo situar melhor o jogador na ação.
A câmera do tipo órbita, nada mais é do que uma câmera em terceira pessoa onde a
movimentação obedece a um círculo de raio fixo R, que é a distância entre o objeto
selecionado como alvo e a própria câmera. A Figura 19 mostra o posicionamento da
câmera em órbita.

Figura 19. Câmera em modo órbita
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3.5 Aplicação em simulações e jogos
O que se percebe é que os conceitos aplicados em cinematografia nem sempre
podem ser aplicados integralmente quando se está lidando com aplicações
processadas em tempo real.
O sistema ActCam engloba a criação de cenas em que a cinematografia é
amplamente explorada, como em momentos onde somente há diálogos entre os
atores, ou quando é desejado fazer uma tomada panorâmica do ambiente. No caso
oposto, estão os jogos onde o jogador tem controle total da ação, incluindo algumas
vezes o controle da movimentação e orientação da própria câmera.
O trabalho de Hermann (2005) apresenta uma boa análise da relação entre
cinematografia e jogabilidade. Por jogabilidade entende-se a qualidade do nível de
experiência que um jogador obtém ao interagir com um determinado jogo, sendo um
conceito subjetivo já que está baseado no senso de percepção de cada jogador. Há
muitos fatores que contribuem para um jogo possuir melhor ou pior jogabilidade.
Câmeras mal posicionadas, cenários complexos e dificuldade em resolver os
problemas do jogo são contribuintes para uma experiência ruim ao jogador. Em
relação à cinematografia, quanto menos controle e percepção do mundo o jogador
obtiver, pior será a jogabilidade. Ainda assim, há momentos em que a interação
entre o jogador e o personagem pode sofrer pausas, como em um replay de um gol
num jogo de futebol, sem grandes prejuízos para a jogabilidade.
A questão de controlar ou não a movimentação e o posicionamento da câmera
continua a ser uma dúvida comum para os Game Designers envolvidos na criação
de sistemas de câmera e controle do jogador. Como O’Luanaigh (2005) cita em seu
trabalho, será que devemos conceder ao jogador a habilidade de mover a câmera e
rotacioná-la em volta do personagem? A vantagem em permitir o controle da câmera
ao jogador é que, com isso, ele pode observar diferentes partes do ambiente que
deseja visualizar. Isso é proveitoso em situações que necessitem exploração e
procura por informações. A grande desvantagem é a facilidade para jogadores
menos habilitados ficarem confusos com os controles e perderem o senso de
movimentação e de posicionamento.
Analisando os principais gêneros de jogos e seus respectivos modos de câmera
disponíveis (Tabela 1), tem-se uma visão global de quais são os principais modos de
câmera utilizados.
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Tabela 1. Modos de Câmeras utilizados em diversos jogos de diferentes gêneros.
Gênero
Principal
Ação

Subgênero

Exemplo

Luta 3D

Tekken 5 (PS2)

Tipos de
Câmera
2,3,6

Ação

Plataforma 3D

Super Mario 64 (N64)

1,2,3,6

Ação

Primeira Pessoa

Half-Life 2 (PC)

1

Ação

Terceira Pessoa

1,2,3,4

Ação

Aventura

Metal Gear Solid 2: Sons of
Liberty (PS2)
Grand Theft Auto 3 (PS2)

1,2,3,4,5,6

Aventura

Primeira Pessoa

Hitman 2: Silent Assassin (PC)

1,2,3,6

Aventura

Terceira Pessoa

Indigo Prophecy (PS2)

Corrida

Simulação

RPG

Ação

Project Gotham Racing 3
(X360)
Final Fantasy X (PS2)

1, 2, 3, 4, 5,
6
1(a), 2, 3, 5,
6
2, 3, 6

RPG

MMORPG

Guild Wars (PC)

2, 3, 6

Simulaçã
o
Simulaçã
o
Esporte

Voo

Flight Simulator 2004: A
Century of Flight (PC)
Freelancer (PC)

1, 2, 5, 6

Tradicional

5(b)

Esporte

Alternativo

Estratégia

Tempo Real

Estratégia

Por Turnos

World Soccer Winning Eleven
9 (PS2)
Tony Hawk's Underground
(PS2)
Command & Conquer:
Generals (PC)
Worms 3D (PC)

Outros

1, 2, 3, 6

2, 3, 5, 6
3, 4, 6
1, 2, 3, 4, 6

Fonte: Gêneros e Subgêneros adaptados de GAME RANKINGS (2006)
1) Primeira Pessoa; 2) Terceira Pessoa; 3) Trajetória em Curva; 4) Fixa; 5) Fixa com Rastreamento;
6) Órbita; a) Neste jogo existem várias câmeras que podem ser analisadas como de 1ª pessoa. As
câmeras com visão de para-choque, acima do capô, no teto e dentro do carro são consideradas todas
câmeras em primeira pessoa; b) Jogos de esporte geralmente envolvem a visualização de toda a
arena. Ainda assim, a câmera na maioria das vezes, segue o rastro da bola (no caso de um jogo de
futebol), sendo um tipo de câmera fixa com rastreamento.
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A Figura 20 mostra como o sistema ActCam pode ser utilizado para a criação de
cenas com diferentes níveis de relação entre cinematografia e jogabilidade. Para a
elaboração deste gráfico, foi adotada a seguinte metodologia:
•

O alto grau de cinematografia nesta análise é dado pela possibilidade de se
criar cenas de alta complexidade utilizando-se apenas uma tomada (sem
cortes);

•

O alto grau de jogabilidade nesta análise é dado pela facilidade que o jogador
ou usuário encontra para movimentar seu personagem em uma cena, bem
como a facilidade de situar sua posição no cenário e determinar uma ação
com essas informações.

Figura 20. Análise de correlação entre Jogabilidade e Cinematografia utilizando os
seis tipos de câmera propostos no sistema ActCam
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4 INTRODUÇÃO AO CONCEITO DE CÂMERA 3D
4.1 O que é uma câmera?
Parte integrante da malha que compõe um mundo virtual é o sistema de
visualização. A maioria dos sistemas de renderização imita uma câmera, o que na
prática seria um dispositivo pinhole (que não utiliza lentes) ideal. Podemos definir um
método de visualização simples para um ambiente virtual com os seguintes
requisitos mínimos, conforme apresentado em WATT (2000):
•

Ponto de visão C: estabelece a posição do observador no espaço do mundo;
pode ser a origem do sistema de coordenadas de visão ou o centro da
projeção com uma direção de visão N;

•

Uma direção de visão N;

•

Uma distância focal d que vai do plano de imagem ao ponto de visão;

•

Um sistema de coordenadas de visão: definido em relação ao ponto de visão,
com o ponto C e os eixos UV pertencentes a um plano paralelo ao plano de
imagem;

•

Um plano de imagem: onde a imagem bidimensional da cena é projetada;

•

Um frustum ou volume de visão: define o campo de visão;

•

Um plano de near clip e um plano de far clip.

Estas entidades mínimas que compõem um modelo básico de câmera podem ser
representadas como na Figura 21. Neste exemplo, é utilizada projeção em
perspectiva, que é mais comum e mais utilizada em computação gráfica do que a
projeção paralela.

47

V

uur
N

C

d

U

Y

Plano near

Z

Plano de imagem

Plano far

X
Figura 21. Sistema de visualização básico (adaptado de WATT, 2000).
Até agora foram analisados os blocos componentes para a construção de um mundo
virtual, e observados, com detalhes, quais são as características básicas de um
sistema de visualização em 3D.
4.2 Movimentação e Posicionamento da Câmera
Existem termos específicos designados para a melhor compreensão dos tipos de
movimentação e de propriedades que uma câmera possui. Uma lista dos principais
termos utilizados é apresentada na Tabela 2. Cada linha da Tabela 2 está colorida.
Cada uma dessas cores representa um tipo de movimento ou propriedade diferente
da câmera. Na Figura 22, é apresentado o significado visual de cada propriedade da
Tabela 2. Por exemplo, o termo cinemático roll está em rosa, e este movimento está
representado pela seta rosa na Figura 22.
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Tabela 2. Termos Cinemáticos Comuns (Adaptado de Drucker, 1994)
Termo Cinemático

Definição

Yaw

Rotação da câmera sobre o eixo vertical.

Pitch

Rotação da câmera sobre o eixo lateral.

Roll

Rotação da câmera sobre a normal da visão.

Dolly

Translação do ponto de visão através da normal da visão.

Truck

Translação do ponto de visão através do eixo lateral.

Crane

uur
Translação do ponto de visão através do vetor up

Zoom

Mudança do campo de visão da câmera.

Figura 22. Propriedades da Câmera (Adaptado de Drucker, 1994).
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4.3 Transformações 3D
A utilização de matrizes se dá pela facilidade que esse artifício matemático
proporciona ao fazer operações. Toda operação apresentada a seguir poderia ser
decomposta em funções parametrizadas, mas quando ocorre a utilização de
matrizes, pode-se facilmente concatenar várias operações. Assim, caso seja
necessário realizar uma rotação seguida de translação, basta multiplicar as duas
matrizes e aplicar o resultado sobre o objeto (vértices) em questão.
Como a multiplicação de matrizes não é comutativa, a ordem da multiplicação é
importante e afeta o resultado. Matematicamente, isto é expresso por:

[ X ][T ] = [ X ][T1 ][T2 ][T3 ][T4 ]L
[T ] = [T1 ][T2 ][T3 ][T4 ]L
[ X ] = [x

y

onde
(4.1)

z 1] e [Ti ] é qualquer combinação de matrizes de escala, cisalhamento,

rotação, espelhamento ou translação.
Através da utilização de coordenadas homogêneas, é possível utilizar a
multiplicação de matrizes para realizar qualquer transformação 3D, especificamente
translação e projeção.
Utilizando coordenadas homogêneas, ao invés de representar um ponto como
[ x y z ] , é utilizado um vetor de posição de quatro dimensões:

[ x′ y′ z ′ h] = [ x y z 1][T ]

(4.2)

onde [T ] é alguma matriz transformação. A transformação de coordenadas
homogêneas para coordenadas comuns é dada por:

[ x′′

 x′
′′
′′
y z 1] = 
h

y′
h

z′ 
1
h 

(4.3)

A matriz transformação 4 × 4 para coordenadas homogêneas tridimensionais é:

a
d
[T ] =  g

l

b

c

e
i

f
j

m

n

p
q 
r

s

(4.4)
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A seguir estão as cinco transformações básicas em três dimensões, como
apresentado em Rogers e Adams (1989).

4.3.1 Escala

Consiste em mudar as proporções do objeto sobre um eixo arbitrário. Os valores da
multiplicação podem ser iguais para os três eixos (quando se deseja aumentar o
volume do objeto uniformemente), ou não.
Os elementos diagonais da transformação geral 4 × 4 produzem a escala local ou
geral. Considere a transformação:

a
0
[ X ][T ] = [ x y z 1]  0

0
= [ ax ey jz 1]
= [ x′′

y′′ z ′′ 1]

0 0 0
e 0 0 
0 j 0

0 0 1
(4.5)

4.3.2 Cisalhamento
Consiste na deformação do objeto sobre um eixo. A seguinte matriz transformação
aplica o cisalhamento:

1 b c
d 1 f
[ X ][T ] = [ x y z 1]  g i 1

0 0 0
= [ x + yd + gz bx + y + iz

0
0 
0

(4.6)
1
cx + fy + z 1]
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4.3.3 Rotação
Para realizar a rotação sobre um eixo arbitrário, primeiramente devemos analisar as
matrizes de rotação para cada eixo de coordenada. Assim, a matriz rotação sobre o
eixo x , pelo ângulo θ é dada pela matriz transformação:

0
1
 0 cos θ
[Tx ] = 0 − sin θ

0
0

0
sin θ
cos θ
0

0
0 
0

1

(4.7)

Para rotação de um ângulo φ sobre o eixo y , a matriz transformação é a seguinte:

cos φ
 0
Ty  = 
 sin φ

 0

0 − sin φ
1
0
0

0
cos φ
0

0
0 
0

1

(4.8)

De maneira análoga, a matriz transformação para uma rotação de um ângulo
ψ sobre o eixo z é:

 cosψ
 − sinψ
[Tz ] =  0

 0

sinψ
cosψ
0
0

0 0
0 0 
1 0

0 1

(4.9)

4.3.4 Espelhamento
Algumas orientações de um objeto tridimensional nem sempre podem ser
conseguidas usando uma sequência de rotações. Em 3D, o espelhamento ocorre
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através de um plano. A matriz transformação para um espelhamento, através do
plano xy ,é:

1
0
Txy  = 
0

0

0

0

0
1 0 0 
0 −1 0 

0 0 1

(4.10)

Para um espelhamento através do plano yz , tem-se:

 −1
0
Tyz  = 
0

0

0 0 0
1 0 0 
0 1 0

0 0 1

(4.11)

E finalmente para o espelhamento através do plano xz :

1 0
0 −1
[Txz ] = 0 0

0 0

0 0
0 0 
1 0

0 1

(4.12)

4.3.5 Translação
É caracterizada pela movimentação do objeto sobre qualquer dos três eixos para
movê-lo até seu destino. A matriz de translação tridimensional é:

1 0
0 1
[T ] = 0 0

l m

0 0
0 0 
1 0

n 1

(4.13)
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As coordenadas homogêneas transladadas são obtidas escrevendo-se:

[ x′
[ x′

y′ z′ h ] = [ x

y

y′ z ′ h ] = ( x + l )

1 0
0 1
z 1] 
0 0

l m

0
0
1
n

( y + m) ( z + n)

0
0 
0

1

(4.14)

1

4.4 Representações da Câmera
Para cada modo de câmera apresentado no capítulo 3.4, é necessário calcular os
novos valores de posição e orientação da câmera. Não há uma maneira ideal de
realizar essas movimentação e orientação, sendo que podem ser utilizados diversos
conceitos para uma representação da câmera.
Com os novos valores de posição e orientação da câmera, têm-se os dados
suficientes para a criação da transformação de visão. Geralmente o próprio engine
3D possui as funções necessárias para a criação da transformação de visão, caso
contrário é necessária a utilização das funções provenientes das API’s gráficas 3D
como Direct3D e OpenGL. Por exemplo, a função glLookAt (especificada abaixo)
que está disponível em OpenGL:
void gluLookAt( GLdouble eyex,
GLdouble eyey,
GLdouble eyez,
GLdouble centerx,
GLdouble centery,
GLdouble centerz,
GLdouble upx,
GLdouble upy,
GLdouble upz)
Os parâmetros eyex, eyey, eyez representam a posição do ponto de visão. Já
centerx, centery e centerz representam a posição do ponto a ser observado (o alvo).
uur
Finalmente upx, upy e upz são a representação do vetor up .
Abaixo estão os conceitos mais difundidos para a representação da câmera, bem
como indicados os utilizados no desenvolvimento do ActCam.
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4.4.1 Representações da Movimentação da Câmera
São analisadas as representações da movimentação utilizando equações
paramétricas. Cada modo de câmera possui um conjunto de equações que satisfaz
as regras de movimentação explicadas no capítulo 3.4.
4.4.1.1

Representação paramétrica da movimentação para câmera em primeira
pessoa

Para movimentar a câmera, é necessário rever os conceitos básicos de
trigonometria. A figura 23 apresenta a esfera em torno do ponto de visão
representado pelas coordenadas ( xold , yold , zold ) . Na esfera, podem ser imaginados
dois círculos trigonométricos analisando-se o plano XZ e o plano formado por Y e o
vetor dir . Na esfera, são apresentadas as relações trigonométricas que determinam
os novos valores para x , y e z , ou seja, ( xnew , ynew , znew ) . O vetor dir representa o
quanto a câmera se desloca cada vez que é acionada uma tecla de entrada
correspondente à ação de mover-se para frente.

Y

( xnew , ynew , znew )

•

ynew

dir

Z

θx

( xold , yold , zold )

•

θy

dir ′

xnew
znew

Figura 23. Coordenadas esféricas

X
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Observando a Figura 23, tem-se:

cos (θ x ) = dir ′ /1

(4.15)

dir ′ = cos (θ x )

sin (θ y ) = znew / dir ′

(4.16)

znew = sin (θ y ) *cos (θ x )

cos (θ y ) = xnew / dir ′
xnew = cos (θ y ) *cos (θ x )
sin (θ x ) = ynew /1
ynew = sin (θ x )

(4.17)

(4.18)

Quando se representa a movimentação da câmera em primeira pessoa, deve-se
levar em conta quatro tipos de movimentação. Ficam definidas as variáveis inteiras
walk e strafe para distinguir os movimentos sobre o eixo Z e X, respectivamente.
Essas variáveis podem assumir os valores [ −1, 0,1] . Os movimentos possíveis são:
•

Para frente (walk positivo);

•

Para trás (walk negativo);

•

Para o lado direito (strafe positivo);

•

Para o lado esquerdo (strafe negativo).

Pode ocorrer qualquer combinação entre strafe e walk. Por exemplo, o personagem
pode deslocar-se para frente e para a direita simultaneamente. Neste caso, as
variáveis walk e strafe são positivas e de valor 1.
Para calcular o movimento lateral (strafe), podem ser usadas as mesmas equações
mostradas em 4.15, 4.16, 4.17 e 4.18, apenas adicionando π / 2 aos ângulos θ x e θ y .
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A Figura 24 explica este conceito:
walk
Z

π

2

X strafe

Figura 24. Adicionando π 2 a θ y é possível determinar os valores para walk e strafe.
Deste modo, a movimentação de uma câmera no espaço 3D é dada pelas seguintes
equações, adotando o sistema de coordenadas do observador:

xnew = xold + cos (θ x ) *cos (θ y ) * walk + cos (θ x ) *cos (θ y + π / 2 ) * strafe (4.19)

Onde

ynew = yold + sin (θ x ) * walk

(4.20)

znew = zold + cos (θ x ) *sin (θ y ) * walk + cos (θ x ) *sin (θ y + π / 2 ) * strafe

(4.21)

xnew , ynew e znew representam

a

nova

coordenada

3D

da

câmera,

xold , yold e zold representam a coordenada antiga da câmera, θ y é o ângulo de rotação

sobre o eixo Y e θ x é o ângulo de rotação sobre o eixo X.
Em 4.20 não é levado em consideração o movimento de strafe, já que é interessante
uur
que o vetor up permaneça com os valores (0, 1, 0) quando se está movimentando
sobre o plano XZ.
A representação do ponto de alvo (lookAtX, lookAtY, lookAtZ) para câmeras em
primeira pessoa, nada mais é do que o vetor dir apresentado na Figura 28. Levando
em consideração o ponto xnew , ynew e znew obtido anteriormente, as seguintes
equações são suficientes para se definir o ponto de alvo:

lookAtX new = xnew + cos (θ y )

(4.22)

lookAtYnew = ynew + sin (θ x )

(4.23)

lookAtZ new = znew + sin (θ y )

(4.24)
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4.4.1.2

Representação paramétrica da movimentação para câmera em terceira
pessoa

Neste caso, a câmera não é o próprio objeto, como no caso da câmera em primeira
pessoa. Por isso, agora a câmera assume uma posição deslocada de um valor
definido pela variável distância do objeto alvo. As coordenadas do alvo (lookAt)
também passam a ser atualizadas de acordo com o movimento do alvo.
A nova posição da câmera, tanto para o ponto de visão quanto para o alvo, são
ditadas conforme a movimentação do objeto que está agindo como alvo, como, por
exemplo, um carro. Deste modo, primeiro é determinada a posição do objeto alvo, e,
em seguida, são determinadas as coordenadas de posição e alvo da câmera.
A primeira alteração em relação à câmera em primeira pessoa é posicionar
corretamente a câmera atrás do personagem. Isso é necessário para que o sistema
de coordenadas da câmera seja equivalente ao do personagem, pelo menos em
relação aos eixos X e Z. Não há regras definidas que obriguem a câmera a estar
posicionada atrás do personagem, mas o comum é adotar este padrão quando o
jogador não tem controle ativo sobre a câmera. Quando é possível controlar a
câmera, a mudança de ângulo ocorre durante a simulação por meio da entrada do
jogador, e não na configuração disponibilizada no ActCam.
Para posicionar a câmera atrás do personagem, o ângulo θ y deve sofrer um
acréscimo de 270º para o correto posicionamento (conforme Figura 25). Apesar
disso, para efeitos de cálculo do ângulo para movimentação do personagem, não é
levado em conta esse acréscimo de 270º, ou seja, é necessário ajustar o ângulo θ y .

Figura 25. Correção de posicionamento da câmera para modo em terceira pessoa
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Assim, as seguintes equações descrevem a movimentação da câmera em terceira
pessoa:

θ y′ = 270o − θ y

(4.25)

xnew = xold + sin (θ y′ ) * walk + sin (θ y′ + π / 2 ) * strafe (4.26)

ynew = alvoy + altura

(4.27)

znew = zold + cos (θ y′ ) * walk + cos (θ y′ + π / 2 ) * strafe (4.28)
Observar que, em (4.27), o valor de ynew é determinado pela posição no eixo Y do
alvo ( alvoy ), somado ao valor altura .
A representação do ponto de alvo (lookAtX, lookAtY, lookAtZ) para câmeras em
terceira pessoa é determinada pela própria posição do alvo ( alvox , alvo y , alvoz ) .
4.4.1.3

Representação paramétrica da movimentação para câmera fixa

A câmera fixa é compreendida pelas coordenadas fixas ao longo do tempo da
posição e do alvo. Essas coordenadas são valores previamente estipulados através
da interface visual ActCamGUI. Assim, tem-se para o posicionamento da câmera:

xnew = a

(4.29)

ynew = b

(4.30)

znew = c

(4.31)

Para a definição das coordenadas do alvo, tem-se as coordenadas ( p, q, r ) também
provenientes do sistema ActCamGUI.
4.4.1.4

Representação paramétrica da movimentação para câmera fixa com
rastreamento

A câmera fixa com rastreamento é compreendida pelas coordenadas, fixas da
posição, mas variáveis para o alvo. A câmera deve estar fixa em alguma posição do
cenário, mas também deve acompanhar a movimentação do alvo. Assim, tem-se
para o posicionamento da câmera:
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xnew = a

(4.32)

ynew = b

(4.33)

znew = c

(4.34)

Para a definição das coordenadas do alvo, tem-se ( alvox , alvo y , alvoz ) .
4.4.1.5

Representação paramétrica da movimentação para câmera com Trajetória
Curva

Para a movimentação da câmera com Trajetória Curva, é necessário que exista a
definição do conjunto de pontos da trajetória, também chamados de nós ou pontos
de controle. Com a definição desses pontos, a câmera utiliza uma função de
interpolação para percorrer essa trajetória em determinado período de tempo.
A escolha da função de interpolação passa pela avaliação da qualidade de
movimentação da câmera. Para se obter um movimento fluido e sem quebras, foi
adotado o método de interpolação com B-Splines cúbicos de 3º grau.
A formulação da B-Spline (4.35), como apresentado por Watt (2000), é a seguinte:

Qi ( u ) = UBs P

= u 3 u 2

 −1 3 −3

1  3 −6 3
u 1
6  −3 0 3

1 4 1

1   Pi −3 
0   Pi −2 
0   Pi −1 


0  P 

(4.35)

3

Qi ( u ) = ∑ Pi −3+ k Bi −3+ k ( u )
k =0

onde Qi é o i -nésimo segmento da B-Spline e Pi é um conjunto de quatro pontos
numa sequência de pontos de controle.
Também i é o número do segmento e k é o índice do ponto de controle local. O valor
de u deve obedecer 0 ≤ u ≤ 1 . Assim, variando o valor de u entre 0 e 1, tem-se a
interpolação para os quatro pontos na sequência. A equação utilizada para interpolar
os pontos Pi é a seguinte:
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1

f (u ) =  −u 3 + 3u 2 -3u+1  * Pi −3 +
6

1

3
2
u
u
3
−
6
+
4

 * Pi − 2 +
6


(

(

)

)

1
3
2
−
u
+
u
+ 3u + 1
3
3

6
1 3 
 u  * Pi
6


(

)  * P

i −1

+

(4.36)

( )

Para a definição do ponto de alvo, são utilizados os próprios pontos de controle que
estão na lista de nós a serem seguidos. Para definir qual a posição atual da câmera,
é utilizada uma função que retorna para a posição na curva em função do tempo,
conforme apresentado no código a seguir:

D3DVECTOR position;
position = GetSplinePoint ( fTime ) ;
O ponto de alvo é representado pela posição atual na B-Spline atual acrescida de
um tempo delta, como mostra o código:

D3DVECTOR lookAt;
lookAt = GetSplinePoint ( fTime + delta ) ;

4.4.1.6

Representação paramétrica da movimentação para câmera em órbita

Para o movimento de órbita, as seguintes equações são utilizadas para a
movimentação da câmera (movimento circular):

xnew = xalvo + sin (φ ) cos (θ ) * distância

(4.37)

ynew = yalvo + cos (φ ) * distância

(4.38)

znew = zalvo + sin (φ ) sin (θ ) * distância

(4.39)
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Onde:
•

xalvo , yalvo e zalvo são as coordenadas do alvo.

•

0 ≤ φ ≤ π é o ângulo entre o eixo Y positivo e a linha formada entre a posição
do alvo e um ponto P da esfera.

•

0 ≤ θ ≤ 2π é o ângulo entre o eixo X positivo e a linha formada entre a posição
do alvo e projeção do ponto P no plano XZ.

•

distância é o raio do círculo que compreende o movimento orbital da câmera.

Para definirmos um plano arbitrário para o movimento de órbita, basta calcular uma
inclinação δ deste plano em relação ao eixo Y e definir que δ ≤ φ ≤ π − δ , lembrando
que 0 ≤ φ ≤ π .
Para a definição das coordenadas do alvo, que são as coordenadas do próprio alvo,
tem-se ( xalvo , yalvo , zalvo ) .
4.5 Colisão e Oclusão
Apesar da discussão de técnicas para solucionar problemas de colisão e oclusão da
câmera não ser o foco deste trabalho, foi necessário implementar um controle
mínimo de controle de colisão e oclusão. O sistema ActCam baseia-se no conceito
de que o Game Designer deve ser o principal agente para definir quais são as
melhores tomadas, tempos e eventos para uma determinada cena. Entretanto,
alguns modos de câmera, pela sua característica intrínseca de alto controle do
usuário, podem acabar apresentando comportamentos diferentes do esperado,
como posições não previstas. Foi necessário o controle de colisão e oclusão para os
seguintes modos de câmera:
•

Câmera em primeira pessoa

Para a câmera em primeira pessoa, a colisão deve acontecer entre a própria
câmera e os objetos do cenário. Também é necessário projetar um bounding box
em torno do ponto de visão para poder colidir com objetos que estão abaixo ou
acima do ponto de visão, simulando, assim, a presença de um corpo e não
apenas um ponto no espaço.
•

Câmera em terceira pessoa

Para a câmera em terceira pessoa, são necessárias duas verificações distintas.
Primeiro, em relação ao alvo, deve ser verificada a colisão do bounding box, do
mesmo contra objetos do cenário. Já para a câmera, é necessária a verificação
de oclusão através de ray casting, pois, como o alvo está a uma certa distância
da câmera, esta pode, em algumas situações, movimentar-se para uma área
onde não é possível visualizar o alvo em questão.
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•

Câmera em órbita

Finalmente para a câmera em órbita, é utilizado o mesmo processo de
verificação empregado para a câmera em terceira pessoa, ou seja, caso haja
algum obstáculo entre o raio que sai do ponto de visão em direção ao alvo, é
aplicado um procedimento para corrigir o posicionamento da câmera
automaticamente.
O algoritmo de oclusão consiste na aplicação de um algoritmo de ray casting. Caso o
teste de colisão seja verdadeiro, a câmera se desloca em direção ao alvo em x
unidades e o teste é feito novamente, até que não haja oclusão. A Figura 26
r
apresenta uma situação onde ocorre oclusão. O vetor u representa a orientação da
câmera, com o alvo sendo o personagem. Enquanto os testes de ray casting para o
r
vetor normalizado u não forem falsos, a posição da câmera será dada pela vetor
r
r
u ′ que é resultado da multiplicação escalar de u .

r
u

ur
u′

F
Figura 26. Cenas mostrando posicionamento da câmera antes (esquerda) e depois
(direita) do teste de colisão.
Para o tratamento da colisão da câmera ou do alvo, é utilizado um bounding box em
torno da câmera ou do alvo. Para cada quadro renderizado, é feita uma verificação
da possível colisão contra o cenário e os objetos da cena. Este método pode ser
muito custoso em termos de processamento, já que é necessário fazer uma
verificação para cada objeto do cenário e do próprio cenário. Na prática, a maioria
dos engines 3D provê um método eficiente de realizar essas comparações,
geralmente integrando a verificação de colisão com o processamento dos mapas em
BSP, quadtree ou octree.
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O algoritmo de colisão adotado pode ser representado pelo pseudocódigo:

bool CheckMovement(D3DVECTOR oldPos)
{
newPos = CalcNewPos(oldPos);
return CheckCollisions(oldPos, newPos);
}
bool CheckCollsions(D3DVECTOR oldPos, D3DVECTOR newPos)
{
for(eachobject)
if (object.Collide(oldPos, newPos))
return true;
else
return false;
}
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5 SISTEMAS DE ENGINES 3D
5.1 Bibliotecas para jogos para Consoles
O desenvolvimento de jogos para consoles é significativamente diferente do
desenvolvimento de jogos para PC, em grande parte devido à especialização do
hardware do console (EQUIS, 2005). Para garantir o aumento de desempenho, o
hardware de um console é otimizado para realizar as funções básicas como
processamento de vídeo, som, entrada e saída de maneira proprietária.
Como cada hardware possui sua arquitetura e é montado unicamente para atender
ao fabricante do console, este mesmo fabricante torna-se responsável pela
distribuição e licenciamento das API’s necessárias para o desenvolvimento nesta
plataforma.
Esse conjunto de bibliotecas, ou API, também é conhecido como SDK. Devido ao
custo, muitas vezes proibitivo (geralmente US$ 10.000,00), e também devido à
necessidade de assinatura de um NDA, essas ferramentas não são de domínio
público, e as informações de como funcionam acaba ficando restrita às empresas
que licenciam o SDK.
Com isso, percebe-se que o desenvolvimento de jogos para consoles está fundado
na filosofia de que os fabricantes das diversas plataformas ficam com a
responsabilidade de oferecer o suporte e o ferramental para o desenvolvimento dos
jogos.
Isso não impede que empresas licenciem o SDK de um fabricante de consoles para
criar ferramentas que serão disponibilizadas a outros licenciados. Por exemplo, o
engine Unreal 3 Engine (EPIC GAMES, 2006) pode ser licenciado para
desenvolvimento para o console Playstation 3 (SONY COMPUTER
ENTERTAINMENT, INC, 2006). Ainda assim, a Epic Games precisa de uma licença
da Sony para portar seu engine e disponibilizar o seu software aos licenciados da
plataforma Playstation 3.

5.2 Bibliotecas para jogos para PC
Apesar das dificuldades em se construir um jogo, o esforço dos desenvolvedores,
com ajuda de algumas empresas que criaram bibliotecas de funções específicas,
resultou em uma diversidade de jogos.
As bibliotecas para jogos tentavam minimizar o trabalho de se construir um ambiente
de programação com rotinas básicas de vídeo, som, rede e entradas (joysticks,
mouse, etc...). Contudo nenhuma delas contemplava todos os anseios de cada
desenvolvedor, o que levava os mesmos a criarem as suas próprias rotinas.
As bibliotecas gráficas sempre obtiveram destaque, pois permitiam aos
desenvolvedores não se preocuparem em ter que desenvolver funções para plotar
pixels, desenhar polígonos, escrever código para as placas de vídeo, etc...
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Algumas empresas licenciavam (e ainda hoje licenciam) suas ferramentas e até
mesmo o engine de seus jogos para empresas concorrentes, evidenciando a
dificuldade em se construir uma plataforma robusta e consistente para um jogo.
5.2.1

Placas de vídeo

Uma das principais dificuldades em construir um jogo estava na necessidade de um
conhecimento específico de todo o hardware que estava disponível no mercado, e
consequentemente utilizado por algum jogador. Fazer um jogo compatível com todas
as placas de vídeo e som tornou-se tarefa improvável.
O catalisador das API’s 3D foi o advento das placas 3D. Com seu hardware
extremamente específico e proprietário, parecia que os dias de jogos compatíveis
para todos os computadores tinham chegado ao fim.
As placas de vídeo 3D fornecem uma gama variada de efeitos que podem ser
aplicados na construção de imagens. Esses efeitos necessitam de uma API
proprietária que permita acesso a esses recursos. Podemos citar alguns dos
principais efeitos providos pelas placas gráficas como:
•

Alpha blending – para a criação de objetos transparentes.

•

Anti-aliasing – técnica utilizada em fase de pré-renderização para tornar as
superfícies mais arredondadas e sem o serrilhado que pode aparecer na
conversão de uma informação de alta definição em um dispositivo de saída de
baixa definição.

•

Double Buffering – técnica em que são utilizados dois buffers para tornar a
exibição das telas sem tear.

•

Gouraud Shading – interpolação de cores sobre um polígono ou linha,
tornando-o mais vivo.

•

Texture Mapping – processo de aplicar uma textura (ou imagem) sobre um
polígono com dimensões definidas em tempo real.

•

Z-buffering – buffer que controla a profundidade de um certo objeto,
informando se o mesmo encontra-se mais próximo do espectador do que
outro objeto.

A pioneira no mercado das placas de vídeo 3D foi a 3dfx Interactive, hoje já extinta.
Com seu chipset Voodoo, a 3dfx viu a necessidade de disponibilizar uma API que
permitisse o acesso ao hardware da sua placa. Praticamente todos os jogos 3D
utilizavam a API chamada Glide da 3dfx, já que a placa tornou-se padrão para jogos
3D.
O sucesso foi grande e vários produtores de placas gráficas solicitaram
licenciamento para a utilização do chipset Voodoo em suas placas. A 3dfx lançou
cinco versões do chip (Voodoo 1, 2, 3, 4 e 5), sendo que as últimas versões já
suportavam as novas API’s como DirectX e OpenGL. Entretanto, com melhores
placas disponíveis, já não era necessário se sujeitar à interface utilizada pela Glide,
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e a maioria dos desenvolvedores migrou o desenvolvimento de games para a
tecnologia Direct3D ou OpenGL. Esses motivos fizeram com que a 3dfx Interactive
decretasse o fim das operações no final de 2000.
Enquanto o DirectX é uma coleção de API’s criada para lidar com tarefas
relacionadas a multimídia na plataforma Windows, especialmente o desenvolvimento
de jogos, a API OpenGL trata exclusivamente da parte gráfica. Não raro, muito
desenvolvedores utilizam DirectX e OpenGL em conjunto, para ter acesso às
funcionalidades extras que DirectX oferece (como acesso a dispositivos de entrada e
som) e adotar OpenGL como API gráfica.
A seguir, é dada uma breve explicação de como funciona o DirectX e suas várias
API’s componentes.
5.2.2 DirectX: um exemplo de arquitetura de uma API para aplicações interativas
em tempo real
A Microsoft percebeu que os desenvolvedores de jogos buscavam uma solução
completa para construir seus jogos em Windows, e não somente uma biblioteca
gráfica.
A API DirectX disponibiliza dois tipos de dispositivos: o HAL (Hardware Abstraction
Layer) e o Reference para fazer requisições ao dispositivo de hardware. Quando
inicializado, o DirectX checa se o hardware suporta certas funcionalidades básicas.
Caso suporte, o HAL é utilizado, caso contrário, pode ser utilizado o modo
Reference, que, apesar de suportar todas as funcionalidades do Direct3D, não deve
ser utilizado para versões de distribuição, pois utiliza a CPU para a rasterização.

Figura 27. A arquitetura do Direct3D (adaptado de MICROSOFT CORPORATION,
2005)
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O Direct3D disponibiliza uma interface independente de dispositivo para uma
aplicação. As aplicações em Direct3D podem existir em conjunto com as aplicações
em GDI, sendo que ambas possuem acesso ao hardware gráfico do computador
através do driver de dispositivo para a placa gráfica. O Direct3D pode obter
vantagens das funcionalidades do hardware através da criação de um dispositivo do
tipo HAL.
Um dispositivo HAL fornece aceleração via hardware para as funções do pipeline
gráfico, através das funcionalidades disponibilizadas pela placa gráfica. Caso uma
funcionalidade não seja provida pelo hardware, o HAL não utiliza essa função.
Outro aspecto da arquitetura do DirectX é a componentização da API que
compreende a API. Abaixo se encontra um breve descritivo desses módulos. É
importante notar que nem todos os componentes precisam ser utilizados
simultaneamente.
5.2.2.1

Direct3D

Módulo integrante do DirectX e utilizado para renderizar gráficos tridimensionais. O
Direct3D é uma API 3D, criada especificamente para aplicações que demandam alta
performance, como no caso dos games. Continuamente atualizado, o Direct3D
encontra-se na versão 9.0 em 2006. As novas tecnologias implementadas pelos
fabricantes de placas de vídeo 3D são disponibilizadas através das bibliotecas do
Direct3D. A grande vantagem é o acesso direto ao hardware via HAL ou a emulação
via HEL ao invés de utilizar o GDI (Graphics Device Interface) do Windows. A GDI é
responsável por toda a renderização gráfica do Windows, ou seja, qualquer
programa gráfico no Windows necessita da GDI para comunicar-se com a placa
gráfica. Os jogos são aplicações que necessitam de todo o poder oferecido pelo
hardware, de maneira muito rápida, e a GDI não consegue sozinha suprir essa
necessidade.
5.2.2.2

DirectX Audio

Composto pelo DirectSound e DirectMusic, que, nas versões anteriores a 8.0,
estavam também separados em dois módulos. O DirectX Audio fornece um sistema
completo para implementar uma trilha sonora dinâmica que cuida da aceleração por
hardware, de quaisquer objetos de mídia e efeitos de som em 3D. Este componente
é basicamente um editor de sons, possibilitando uma variedade infinita de
possibilidades para música e efeitos sonoros.
5.2.2.3

DirectInput

O DirectInput fornece ao desenvolvedor DirectX uma interface básica para controlar
dispositivos de entrada, incluindo joysticks comuns e com suporte ao Force
FeedBack® (motor que faz o joystick tremer, ou um volante ficar rígido quando um
carro derrapa num jogo). Este componente comunica-se diretamente com os device
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drivers do dispositivo, ao invés de fazer as requisições ao sistema de mensagens do
Windows, tornando a resposta mais rápida para os games.
5.2.2.4

DirectPlay

O DirectPlay é um conjunto de ferramentas que simplifica as comunicações sobre
redes privadas, a Internet ou modem. As ferramentas permitem aos jogadores
localizar sessões de seus jogos facilmente, enquanto que os desenvolvedores
possuem mais facilidade para gerenciar o tráfego de informações entre servidores e
clientes.
5.2.2.5

DirectShow

O DirectShow fornece suporte a conteúdo multimídia como arquivos AVI e MPG.
Antes da versão 8.0 do DirectX, esse componente não era parte integrante da API
básica, sendo incorporado nas versões recentes.
5.2.2.6

DirectSetup

O DirectSetup fornece uma API simples para instalar o arquivo de distribuição do
DirectX. O DirectSetup verifica inicialmente a versão instalada do DirectX e
determina quais os componentes que serão atualizados, caso necessário.
5.2.2.7

Visão geral

O gráfico seguinte (Figura 28) apresenta uma visão geral de como os componentes
DirectX se integram para formar um ambiente integrado de desenvolvimento de
jogos.
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Figura 28. Visão geral da arquitetura do DirectX

5.2.3 Cenário atual
É possível afirmar que o DirectX hoje é praticamente um padrão para o
desenvolvimento de jogos para sistemas que utilizem alguma versão do Windows.
A API OpenGL ainda desfruta de ampla aceitação em ambientes proprietários que
não desenvolvidos pela Microsoft, como, por exemplo, nos consoles da rival Sony. A
tendência é que OpenGL e seus subconjuntos como Open GL ES (Open GL for
Embedded Systems) sejam empregados em sistemas que necessitam de alta
performance e não executem um sistema operacional da Microsoft.

5.3 Engines 3D para jogos
Os engines 3D provêem as características mais significativas de um jogo ou
aplicação interativa com gráficos em tempo real. O engine disponibiliza as
tecnologias intrínsecas, simplifica o desenvolvimento, e muitas vezes permite que o
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jogo seja executado em diferentes plataformas, sendo responsável
fornecimento de uma camada middleware independente de plataforma.

pelo

As funcionalidades básicas de um engine 3D para jogos incluem uma engine gráfica
para gráficos 3D, um engine de física ou detecção de colisão, interfaces para música
e efeitos sonoros, scripting, animação, inteligência artificial, acesso à rede, e um
grafo de cena.
A Figura 29 representa os elementos básicos de um engine 3D para jogos.

Entrada do
Usuário
Eventos,
Temporização
e
Sincronização

Gráficos

Áudio

Grafo de
Cena

Rede

Objetos e
Resources

Scripting

E/S de Arquivo

Figura 29. Elementos de um engine 3D para games (Finney, 2005).

5.3.1 Middlewares
Mesmo o próprio engine 3D sendo um middleware para a aplicação final, através da
adoção da arquitetura baseada em componentes, cada módulo do engine pode ser
extendido ou até mesmo substituído por ferramentas mais específicas e complexas
dos que as fornecidas pelo fabricante do engine 3D. Alguns engines 3D utilizam
middlewares provenientes de terceiros para implementação de um módulo
específico.
Alguns exemplos de middlewares disponíveis para integração com um engine 3D
incluem soluções para:
•

Renderização

•

Simulação de física

•

Inteligência Artificial

•

Animação

•

Modelagem

•

Texturização e efeitos

•

Rede

•

Interface
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•

Áudio

•

Vídeo (reprodução)

•

Segurança
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6 APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS ACTCAM
6.1 Processo de Desenvolvimento
O primeiro passo para a criação do sistema ActCam é a análise do objetivo deste
trabalho. A arquitetura proposta na Figura 1 divide o sistema em módulos completos
e distintos, que se comunicam entre si.
Foi adotado o desenvolvimento baseado em componentes, com o qual e possível
obter vantagens como:
•

Usabilidade;

•

Encapsulamento;

•

Facilidade de Integração;

•

Menor acoplamento.

As semelhanças com as técnicas de orientação a objetos são grandes, o que torna
possível utilizar a programação orientada a objetos para implementar cada um dos
componentes.
A metodologia de desenvolvimento adotada foi a sequencial linear, também
conhecida como Waterfall. A escolha desse modelo foi baseada nos seguintes
fatores:
•

O escopo do projeto estava bem definido, e não sofreria alterações solicitadas
pelo usuário;

•

A implementação seria realizada por somente uma pessoa;

•

Os perigos de problemas na análise de requisitos e design foram diminuídos
pela adoção do desenvolvimento baseado em componentes. Caso houvesse
falha em um dos componentes, o desenvolvimento dos outros componentes
não seria prejudicado.

6.2 Análise de Requisitos
Os requisitos necessários para implementar o sistema ActCam foram identificados
no capítulo 1. Analisando essas necessidades, foi elaborada a arquitetura
apresentada na Figura 1. A implementação dos módulos ActCamGUI, CamScript e
Aplicação é apresentada nos tópicos seguintes.
A utilização de um Engine 3D faz parte dos requisitos do sistema, já que o foco da
implementação deve ser o sistema ActCam e não os componentes que permitem o
sistema ser utilizado. Para isso, no início do desenvolvimento, foi feita a seleção do
Engine que seria utilizado.
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6.2.1 Escolha do Engine 3D
A seleção do Engine envolveu alguns requisitos básicos, listados abaixo:
•

Gratuito para utilização em meio acadêmico;

•

Estar em produção e ser suportado pelo seu desenvolvedor;

•

Possuir uma comunidade ativa e participativa;

•

Possuir uma API compatível com as linguagens C/C++ ou C#;

•

Ser razoavelmente fácil de utilizar;

•

Prover funcionalidades para entrada de usuário;

•

Utilizar design orientado a objetos;

•

Compatível com meshes exportados no 3DS Max;

•

Possuir um renderizador 3D estável e de alta performance.

Foram analisados engines como Torque Game Engine, Cipher, Crystal Space,
Genesis 3D e Truevision3D. Ao final dos testes, foi adotado o engine 3D
Truevision3D, que obteve maior êxito em atender os requisitos básicos.
6.2.2 Modelagem de objetos e cenários
Todos os meshes foram modelados no software 3DS Max, somente como forma de
ilustrar os conceitos propostos pelo ActCam. Não foi utilizada alguma técnica de
partição espacial como BSP neste trabalho, sendo assim, os ambientes e objetos
disponíveis são limitados e envolver uma modelagem física rudimentar.
6.3 Módulo ActCamGUI
O programa ActCamGUI é responsável pela visualização do sistema de edição de
câmeras. O Game Designer pode configurar quais e quantas câmeras serão
utilizadas, como deve se comportar uma câmera e quais são os seus atributos.
Também é através do ActCamGUI que o arquivo de script CamScript é gerado.
Para que o sistema ActCam forneça os resultados esperados, é necessário que os
componentes básicos de uma cena ou ambiente estejam presentes e sejam
importados para o ActCamGUI. Modelos do cenário e de peças e personagens que
possam influenciar na tomada de decisões de escolha da câmera são fortemente
recomendados para que estejam presentes na cena. Neste trabalho os arquivos dos
modelos e do cenário estão no formato 3DS da Discreet, que é suportado pelo
Truevision3D.
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Ainda é importante ressaltar que os objetos 3DS utilizados estão sendo importados
diretamente pelo código-fonte do programa ActCamGUI. Assim, não foi
implementado suporte para importar arquivos criados por terceiros. Com a simples
adição de uma interface de importação de modelos 3DS, ou ainda de outros
formatos, o ActCamGUI poderá trabalhar com os mais diversos engines 3D.
O ActCamGUI funciona em conjunto com o Truevision3D SDK. Deste modo, é
necessário que as bibliotecas e DLL’s deste engine estejam corretamente
configuradas no computador onde se pretende executar a aplicação. O fato de
ActCamGUI utilizar o engine Truevision3D não implica na utilização deste mesmo
engine na criação do jogo ou simulação.
Os dois principais objetivos do ActCamGUI são:
•

Fornecer uma interface gráfica onde o Game Designer possa visualizar a
cena ou ambiente como um todo e assim fazer as melhores escolhas na hora
de selecionar a câmera.

•

Automatizar o processo de criação do CamScript.

6.3.1 Interface
A Figura 30 apresenta a interface gráfica do programa ActCamGUI:

Figura 30. Interface gráfica do ActCamGUI
Na Figura 30, estão indicadas sete letras que correspondem às principais
funcionalidades do ActCamGUI.
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O aplicativo dispõe de duas áreas de visualização. Na área da letra A, encontra-se o
primeiro viewport e, na área da letra B, o segundo viewport. As duas áreas mostram
o mesmo cenário e objetos, usando alguma câmera selecionada nos respectivos
combo box. Conforme as câmeras forem adicionadas na cena, os combo boxes
disponibilizam as câmeras recém criadas em suas listas. Sempre há a possibilidade
de selecionar a câmera “Freeview”, que permite livre navegação pelo cenário sem
detecção de colisão ou oclusão.
O painel apontado em C contém as propriedades básicas da câmera. As seguintes
opções são disponíveis:
•

Nomear a câmera;

•

Escolher o modo de câmera (primeira pessoa, terceira pessoa, trajetória em
curva, fixa, fixa com rastreamento e órbita);

•

O evento de ativação (timer ou trigger);

•

Definir quantos segundos devem ser passados desde a execução inicial da
cena para que a câmera seja ativada;

•

Definir o tamanho da caixa de ativação por contato.

Também estão presentes neste painel dois check boxes que permitem que a
movimentação da câmera seja habilitada ou desabilitada. Também pode ser
habilitado ou desabilitado o trigger. As duas funções ainda podem ser chamadas,
utilizando-se as teclas de atalho “F5” e “F6”, respectivamente.
Em relação ao método de ativação (trigger ou timer), somente um é utilizado para a
câmera, ou seja, caso o usuário selecione o método timer, os valores de largura,
altura e profundidade do trigger box serão desconsiderados.
No painel onde está marcada a letra D, encontram-se mais algumas propriedades
específicas de alguns modos de câmera. Para as câmeras em terceira pessoa, fixa
com rastreamento e órbita, é necessário definir um objeto para servir como ponto de
alvo da câmera. A seleção do alvo se faz através do mouse, utilizando-se o viewport
2 (letra B). Quando o nome do objeto é o desejado, o usuário deve pressionar a
tecla de atalho “F7” para utilizar o objeto selecionado como alvo. Em seguida, o
usuário escolhe a distância entre a câmera e o alvo.
Em E encontra-se a lista de todas as câmeras utilizadas na cena presente. É através
do botão “Plot” que a câmera é adicionada na cena e fica disponível para seleção
em A e B. Também é possível remover as câmeras da cena selecionando uma
câmera na lista de câmeras em E, e em seguida clicar em “Remove”.
Para as câmeras que utilizam trajetória em curva, a lista de nós de pontos de
controle é apresentada na lista, indicada por F. Para inserir e remover os pontos de
controle, utilizam-se os botões “Add” e “Del”. O ponto de controle será aquele
representado pela posição da câmera no modo “Freeview” do viewport ativo. Caso
sejam inseridos pontos de controle, mas o modo de câmera não seja o de Trajetória
em Curva, os pontos são ignorados e não farão parte do script CamScript.
Nesta implementação, não estão disponíveis alterações de parâmetros intrínsecos
às câmeras como FOV, planos near e far, entre outros, já que o foco da
implementação é a mudança dinâmica dos modos de câmera.
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6.3.2 Geração do CamScript
Com todas as câmeras configuradas, o usuário seleciona o botão “Generate Script”
para criar o arquivo CamScript.xml contendo todas as informações importantes
sobre as câmeras.
Como é sabido que cada câmera possui características diferentes, o CamScript
precisa gerar elementos XML específicos para cada tipo de câmera. Em 6.4 são
explicados quais são os elementos componentes do XML, bem como é definido o
XML schema necessário para validar o CamScript.
6.4 Módulo CamScript
A definição dos elementos componentes do arquivo de script XML CamScript gerado
pelo sistema ActCam compreende todos os atributos e características que uma
câmera possa apresentar, conforme disponibilizado pelo programa ActCamGUI.
Os elementos do ScriptCam podem ser listados da seguinte maneira:
•

Camera: elemento raiz que define uma câmera no cenário. Possui um nome.

•

Type: modo que a câmera opera, sendo um dos previamente definidos no
capítulo 3.4, como, por exemplo, primeira pessoa ou terceira pessoa.

•

Position: Posição da câmera em coordenadas (x, y, z) do mundo.

•

LookAt: Ponto no espaço em coordenadas (x, y, z) que permite a definição
do vetor de direção da câmera.

•

Trigger: elemento que contém as definições do modo de ativação da câmera,
que podem ser por bounding box ou tempo.
o BoundingBox: define uma caixa com dimensões Length, Width e
Height, posicionando a mesma no espaço, através das coordenadas
(x, y, z).
o Timer: tempo em segundos contados desde o inicio da execução da
cena.

•

Target: nome do objeto que possui as coordenadas (x, y, z) atribuídas ao alvo
da câmera.

•

TargetDistance: distância entre a câmera (ponto de visão) e o objeto
selecionado como alvo.

•

Spline: curva B-Spline com a trajetória a ser seguida pela câmera. É definida
pelo conjunto de elementos Node.
o Node: ponto com coordenadas (x, y, z) representando um ponto de
controle.

A listagem completa do arquivo de script CamScript gerado pelo ActCamGUI é
apresentado no Anexo A.
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Para ser considerado um arquivo de script válido, o CamScript deve ajustar-se a um
conjunto de regras. Através do XML Schema, uma linguagem XML publicada como
uma recomendação da W3C em Maio de 2001, é possível a descrição da estrutura e
conteúdo do script CamScript. O arquivo XSD representando o XML Schema para
CamScript se encontra no Anexo B.
Cada modo de câmera possui um conjunto de elementos específicos. A seguir, são
listados os modos de câmeras e seus elementos implementados neste trabalho:
•

Câmera
o Type: Primeira Pessoa


Trigger

o Type: Terceira Pessoa


Target



TargetDistance



Trigger

o Type: Fixa


Position



LookAt

o Type: Fixa com Rastreamento


Position



Target

o Type: Trajetória em Curva


Spline

o Type: Órbita


Position



Trigger



Target



TargetDistance

6.5 Módulo “Engine”
De posse do arquivo de script CamScript.xml, tem-se as informações necessárias
para se tratar corretamente a(s) câmera(s) criadas e configuradas pelo Game
Designer.
É necessário que o jogo ou simulação realize um parse do arquivo XML para
interpretar as informações e configurações da câmera.
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O modo de como as câmeras serão implementadas depende de cada engine 3D, ou
seja, geralmente os engines provêem uma classe Câmera onde é possível
configurar os valores para o posicionamento e orientação da mesma. Os requisitos
ao se utilizar o CamScript são básicos ao conceito de câmera 3D e assim não
devem representar maiores problemas para serem implementados. Também se
aplicam módulos que tratem de interpolação para a utilização do B-Spline quando a
câmera estiver em modo de Trajetória em Curva, além de timer e definição de
bounding boxes.
Para que o CamScript funcione adequadamente, a classe da câmera deve ter as
seguintes operações no mínimo:
•

Criar Câmera;

•

Atribuir câmera;

•

Atribuir posição;

•

Rotacionar sobre o eixo X;

•

Rotacionar sobre o eixo Y;

•

Rotacionar sobre o eixo Z;

•

Atribuir posição de “LookAt”.

O importante é que a funcionalidade esteja presente no engine que esteja sendo
adotado para a criação do jogo ou simulação. A chamada exata da operação pode
assumir diversos nomes diferentes, conforme implementação do engine.
Quanto à implementação do B-Spline, nem todos os engines atualmente provêem
esta funcionalidade. Entretanto, seguindo as equações apresentadas em (5.44)
pode-se facilmente utilizar B-Splines.
Finalmente, para timer, pode se utilizar alguma função disponível no engine 3D ou
ainda as funções da API do sistema operacional para guardar o tempo de execução
da cena. O timer em questão para a utilização como evento não deve ser
confundido com o valor de tempo gasto para a renderização de um frame (que
geralmente é usado em conjunto com movimentação e rotação para uma
representação do movimento independente da velocidade de processamento).
Na Tabela 3, está a definição da classe câmera utilizada no 3D Truvison3D, engine
que foi adotado neste trabalho para a implementação do ActCamGUI e da
simulação.
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Tabela 3. Estrutura da Classe TV3DEngine.TVCamera
Operação
ChaseCamera
ChaseCameraActor2

Descrição
Makes the TVCamera chase a mesh.
Makes the TVCamera chase a mesh.

ChaseCameraMatrix

Makes the TVCamera chase an object matrix

GetCameraIndex

Gets the camera index

GetLookAt

Returns the look-at point of the camera.

GetMatrix

Returns the camera matrix

GetPosition

Returns the camera position

GetRotation

Returns the camera rotation angles.

GetRotationMatrix

Returns the camera rotation matrix

LookAtMesh

Makes the camera look at a mesh

MoveRelative

Moves the camera relatively to its orientation.

RotateAroundMesh

Rotates the camera around a mesh.

RotateX

Rotates the camera around the x axis

RotateY

Rotates the camera around the y axis

RotateZ

Rotates the camera around the z axis

SetCamera

Set the position and the look at point of the camera.

SetCustomProjection

Changes the projection matrix for this camera.

SetLookAt

Set the look at point of the camera

SetMatrix

Set the transformation matrix for the camera

SetPosition

Set the position point of the camera

SetRotation

Set the rotation angels of the camera

SetRotationMatrix

Set the rotation matrix for the camera.

SetViewFrustum

Enables the perspective view and set the properties for it.

SetViewIsometric

Enables the isometric view and set the properties of it

SimpleFollowing

Makes the camera follow the mesh

Fonte: TRUEVISION3D, LLC, 2005

Deve ficar claro que o tratamento para a renderização da cena fica a cargo do
desenvolvedor do código do jogo. O CamScript apenas padroniza o roteiro de
utilização das câmeras, não entrando no mérito de como as câmeras são
implementadas dentro do jogo ou da simulação. Como referência, os códigos criados
para a simulação do funcionamento do sistema ActCam (incluindo os módulos
ActCamGUI, CamScript e implementação referencial ActCam) estão disponíveis
como software livre. Todo o código-fonte pode ser licenciado através do
licenciamento BSD.
Na figura 31, é apresentada a tela do jogo utilizando o script CamScript disponivel no
Anexo A, gerado a partir do ActCamGUI.
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Figura 31. Tela da simulação para testes do sistema ActCam

6.6 Exemplo de Utilização
Para exemplificar e apresentar melhor as características e funcionamento do
sistema, será criada uma sequência de ações em uma cena. Tipos de câmeras
diferentes serão utilizados, a fim de definir como ocorre o controle dinâmico das
câmeras e a suas respectivas ativações por eventos previamente definidos.
Inicialmente, é preciso definir como será o andamento da cena (roteiro), e o que se
quer mostrar. Supondo-se que o Game Designer defina as seguintes ações:
a) A câmera realiza um movimento curvo através de um path (spline) durante 10
segundos, para contextualizar o espectador ou jogador no ambiente da cena.
b) Em seguida, faz um Orbit em torno do personagem durante 5 segundos, com
uma distância de 100 unidades (cada unidade corresponde a 2,5 cm) entre o
personagem e a câmera.
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c) Criação de 2 caixas de trigger, no fundo do quarto, para quando houver
colisão com o personagem, ativem as respectivas câmeras posicionadas nos
cantos do quarto. A câmera deve focalizar o jogador sempre.
Para realizar esta simples sequência, somente com o editor de câmeras
ActCamGUI, será possível criar rapidamente a roteirização da cena. Basta seguir as
seguintes etapas:
a) Definir uma câmera do Tipo “Path”, com ativação através de Timer. A
Duração desta câmera deverá ser configurada para 10 segundos, e o Tempo
Inicial para 0 segundo, já que a câmera deve realizar o caminho a partir do
começo da simulação. Em seguida, é necessário adicionar os pontos (nós)
que irão compor o caminho da câmera. Para isso, deve se posicionar a
câmera nos lugares desejados, e utilizar o botão “Add”. Podem ser inseridos
quantos pontos forem desejados. Finalizando essa câmera, basta selecionar
o botão “Plot” para criar a câmera com as configurações previamente
especificadas.
b) A segunda câmera será do Tipo “Orbit”, também com ativação através de
Timer. A Duração desta câmera, neste modo, deve ser de 5 segundos, e o
Tempo Inicial deve ser configurado para 11 segundos, para que seja realizado
o corte da cena anterior. Para as câmeras do tipo “Orbit”, é preciso selecionar
um “Target”, que será o personagem principal. Também deve ser especificado
o valor da distância entre o “Target” (personagem) e a câmera no campo
“Distance”. Em seguida, clicar no botão “Plot” para finalizar a criação dessa
câmera.
c) A terceira e a quarta câmeras da cena são fixas, mas devem seguir o
personagem durante a movimentação do mesmo. Este tipo de câmera se
enquadra como uma câmera do Tipo “Tracking”. Para posicionar a câmera
corretamente, deve se levar o observador até o ponto desejado e selecionar o
modo de ativação para “Trigger”. Com isso, deve se definir o tamanho do
“Trigger Box”, configurando os valores de largura, altura e profundidade do
bounding box. É importante pensar em dividir o quarto em duas grandes
áreas, onde uma área será de controle da câmera 3, e a área complementar
será da câmera 4. Também é preciso selecionar o “Target”, já que as
câmeras estarão continuamente seguindo o personagem.
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7 CONCLUSÕES
O nível de complexidade atual para a criação de uma aplicação 3D em tempo real
está gradativamente aumentando. Em contraposição, também aumentou a
quantidade e qualidade de ferramentas que podem auxiliar no desenvolvimento
dessas aplicações, diminuindo complexidade e também agregando funcionalidades
compatíveis com o nível tecnológico atual. Atualmente encontram-se disponíveis as
mais variadas ferramentas (algumas vezes também chamadas de middleware) de
auxílio ao desenvolvimento das aplicações principais. Ferramentas para tratar
renderização, física, inteligência artificial, animação e rede são alguns exemplos de
módulos com soluções completas nas suas devidas áreas. O sistema ActCam pode
ser visto como uma ferramenta para controle do sistema de câmeras.
Os seguintes pontos precisam ser analisados para a adoção do sistema por um
usuário ou empresa que esteja desenvolvendo uma aplicação 3D que necessite de
um sistema de câmeras:
•

Por um lado, a criação de mais uma ferramenta para gerenciar uma parte
específica da produção de um jogo, pode ser vista como uma desvantagem
na utilização do sistema. Entretanto, a grande quantidade de elementos
distintos que compõe um jogo, como inteligência artificial, configuração de
emissores de luz, entre outros, aliados ao crescente avanço tecnológico que
está permitindo subsistemas cada vez mais elaborados, corrobora com a
previsão de que a ideologia de “uma ferramenta para tudo” não será suficiente
para suprir as necessidades dos jogos atuais e futuros.

•

Com a vasta diversidade de Engines 3D disponíveis no mercado, adotar uma
solução proprietária pode criar vínculos não desejáveis entre o middleware e
o Engine 3D escolhido. Para solucionar este problema, a adoção de XML para
descrever as ações e propriedades das câmeras da cena permite total
integração com qualquer Engine 3D. Neste trabalho, o sistema ActCam
trabalha com o engine Truevision3D no desenvolvimento do ActCamGUI e da
aplicação referencial para que não seja necessário trabalhar com dois
engines diferentes. Entretanto, poderia ser escolhido qualquer engine 3D para
fornecer o suporte básico à criação da aplicação ActCamGUI, onde é gerado
o arquivo de script XML CamScript.

Conforme análise dos trabalhos acadêmicos, as soluções apresentadas estão
focadas principalmente no controle automático de câmeras (módulo cinegrafista)
baseadas ou não em restrições. Outras soluções também introduzem o conceito de
script, ou uma linguagem que possa definir um roteiro que guie automaticamente a
câmera na cena. Neste trabalho, a direção que orientou o desenvolvimento do
ActCam foi prover uma interface simples que permitisse ao Game Designer controle
sobre todas as câmeras da cena (módulo roteirista). Ainda assim, é importante notar
que todo o modo de câmera possui uma inteligência inerente para a sua execução,
mas que não deve ser superior ou contrariar as configurações determinadas pelo
Game Designer.
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A implementação do sistema ActCam foi composta pelo desenvolvimento dos três
subcomponentes ActCamGUI, CamScript e a implementação referencial com o
engine TrueVision3D.
Foi possível comprovar que, através de uma interface simples, é viável criar um
sistema complexo e que atende às necessidades dos criadores de jogos,
especificamente os Game Designers, quanto à utilização correta do sistema de
câmeras.
A adoção de XML para a interface entre o sistema ActCamGUI e o Engine 3D
permitiu uma fácil e rápida compreensão de quais são os elementos envolvidos na
configuração de uma câmera, bem como adicionou facilidades para se criar todas as
câmeras envolvidas na cena.
O intuito principal da implementação do ActCam é comprovar a viabilidade de sua
utilização como ferramenta para criação do sistema de câmera, levando em
consideração elementos de cinematografia e jogabilidade. Conforme a aplicação
criada em conjunto com o engine TrueVision3D, a criação e implementação bem
sucedida de pequenos roteiros de cena, conforme apresentado no capítulo 6,
permitem concluir que o sistema fornece uma infra-estrutura aceitável e viável para
ampla utilização como instrumento facilitador na criação de um sistema de câmeras
baseado em eventos para uma simulação em ambientes 3D.
Caso seja adotado como ferramenta principal para a configuração das câmeras, o
ActCam, junto com o CamScript e o ActCamGUI permitem ao Game Designer amplo
controle sobre a roteirização das cenas.
Fornecendo tanto câmeras com alto grau de jogabilidade, como câmeras onde a
cinematografia é enaltecida, a adoção do controle das câmeras dinâmicas, através
da utilização de eventos, propõe um modo simples e direto de lidar com a difícil
tarefa de criar um sistema de câmeras maleável e funcional, atendendo a diferentes
anseios de Game Designers e aos tipos de jogos.
A análise da viabilidade da utilização de um sistema de câmeras autônomo e
independente é o principal objetivo deste trabalho. O escopo do mesmo foi
restringido aos tópicos mais relevantes em que era possível esclarecer as
características do ActCam. Muitas funcionalidades do ActCamGUI (listadas em 7.1)
acabaram sendo descartadas, devido às restrições de tempo e pessoal.
O conhecimento necessário para a criação de um sistema de câmera também é
muito específico e por si só já poderia ser considerado tema para estudo
aprofundado. O sistema ActCam vai além ao implementar diversos modos de
câmera e apresentar um conceito inovador para trabalhar com o controle e
configuração de câmeras dinâmicas.
7.1 Trabalhos futuros
Algumas funcionalidades ficaram fora do escopo deste trabalho. Em relação ao
ActCamGUI, era prevista a possibilidade de configuração de efeitos especiais para a
câmera. Entre eles, é possível citar alguns como:
•

Interpolação de posição e rotação entre diferentes tipos de câmeras: em
alguns casos, o Game Designer pode desejar que o tipo de câmera seja
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alterado, mas sem corte. Nesse momento, deve haver uma interpolação da
posição e rotação antigas da câmera para sua nova posição e rotação.
•

Criação de novos triggers de eventos: no ActCam, são apresentados dois
modos de ativação de um evento, caracterizados pelo Timer e Trigger
(Bounding Box). Poderiam ser investigadas novas formas de ativação de uma
câmera, como, por exemplo, a mudança de estado de alguma outra câmera,
ou, ainda, algum evento disparado por um personagem no cenário.

•

Deslocamento: consiste no deslocamento da câmera em relação a sua
posição original. Efeito interessante quando se deseja mudar a perspectiva,
quando alguma ação precisa de maior foco.

•

Balanço: efeito que simula o chacoalhar de uma câmera de mão real no
mundo virtual. Com este efeito, também é possível dar maior intensidade à
ação em situações específicas como em um terremoto, ou ao estar perto de
uma explosão.

•

Esmaecimentos: é uma maneira elegante para realizar cortes de cena.
Podem ser para entradas ou saídas de cena. Os esmaecimentos também
podem ser realizados de diferentes formas, como saindo do centro, da
esquerda para a direita, etc...

•

Roll: rotação da câmera sobre o eixo Z.

•

Filtros: muito utilizados no cinema, os filtros em simulações virtuais
geralmente são executados como pós-processamento da imagem
renderizada. Por exemplo, pode utilizar-se um filtro de granulado branco e
preto para simular uma imagem com estática, ou ainda aplicar uma camada
de cor verde sobre algumas cenas, dando intensidade à narrativa e instigando
a percepção do espectador ou jogador.

•

Integração com efeitos sonoros: a análise do espectro da frequência sonora,
proveniente dos efeitos sonoros ou da música executada durante o jogo ou
simulação, podem fornecer informações interessantes para o comportamento
da câmera sincronizado com o som. Por exemplo, em cenas onde o valor das
batidas por minuto da música é alto, a câmera pode realizar movimentos mais
bruscos. Analisando o tipo de música, é possível utilizar filtros específicos, e
até mesmo definir triggers para a ativação de uma câmera.

Além dos efeitos de câmera supracitados, também ficou fora do escopo deste
trabalho a criação de simulações de cenas correlacionadas com filmes atuais
produzidos pela indústria cinematográfica. Com a reconstrução de uma cena de
algum filme através do ActCamGUI, poderia ser apresentada mais uma virtude do
sistema, ao mimetizar roteiros de câmeras utilizados no cinema, evidenciando a
grande possibilidade de unir cinematografia e jogabilidade em uma mesma
experiência.
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Apêndice A
Exemplo do arquivo CamScript
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Listagem do Arquivo “CamScript.xml”
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ActCam xmlns:actcam="http://www.actcam.com"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="CamScriptSchema.xsd">
<Camera name="PrimPessoa01">
<Type>firstperson</Type>
<Trigger>
<BoundingBox x="100" y="100" z="100">
<Length>100</Length>
<Width>100</Width>
<Height>100</Height>
</BoundingBox>
</Trigger>
</Camera>
<Camera name="TercPessoa02">
<Type>thirdperson</Type>
<Trigger>
<Timer>15</Timer>
</Trigger>
<TargetDistance>125</TargetDistance>
<Target>Girl</Target>
</Camera>
<Camera name="Fixa03">
<Type>fixed</Type>
<Position x="182,8064" y="66,06593" z="250,2108"/>
<LookAt x="182,3838" y="66,0572" z="249,3044"/>
<Trigger>
<Timer>20</Timer>
</Trigger>
</Camera>
<Camera name="Orbita04">
<Type>orbit</Type>
<Position x="65,02833" y="38,69902" z="-57,14701"/>
<TargetDistance>125</TargetDistance>
<Trigger>
<Timer>30</Timer>
</Trigger>
<Target>Armario</Target>
</Camera>
<Camera name="TrajetCurva05">
<Type>path</Type>
<Spline>
<Node x="90,55762" y="30,40593" z="105,302"/>
<Node x="-68,06437" y="67,3449" z="155,3228"/>
<Node x="-137,4568" y="69,88123" z="-1,929376"/>
<Node x="-65,75881" y="48,00027" z="-201,0312"/>
</Spline>
<Timer>30</Timer>
</Camera>
<Camera name="FixaRastr06">
<Type>tracking</Type>
<Position x="-122,2779" y="54,18555" z="-278,2711"/>
<Target>Cama</Target>
<Trigger>
<BoundingBox x="-133,4046" y="-72,53796" z="-99,8588">
<Length>100</Length>
<Width>100</Width>
<Height>100</Height>
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</BoundingBox>
</Trigger>
</Camera>
</ActCam>
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Apêndice B
XML Schema do CamScript
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Listagem do Arquivo “CamScriptSchema.xsd”
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
elementFormDefault="qualified">
<xs:element name="ActCam">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element maxOccurs="unbounded" ref="Camera"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Camera">
<xs:complexType>
<xs:all>
<xs:element ref="Type"/>
<xs:element ref="Position"/>
<xs:element ref="LookAt"/>
<xs:element minOccurs="0" ref="Spline"/>
<xs:element minOccurs="0" ref="TargetDistance"/>
<xs:element minOccurs="0" ref="Target"/>
<xs:element minOccurs="0" ref="Trigger"/>
<xs:element minOccurs="0" ref="Timer"/>
</xs:all>
<xs:attribute name="name" use="required" type="xs:NCName"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Type" type="xs:NCName"/>
<xs:element name="Position">
<xs:complexType>
<xs:attribute name="x" use="required"/>
<xs:attribute name="y" use="required"/>
<xs:attribute name="z" use="required"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="LookAt">
<xs:complexType>
<xs:attribute name="x" use="required"/>
<xs:attribute name="y" use="required"/>
<xs:attribute name="z" use="required"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Trigger">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="BoundingBox"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="BoundingBox">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="Length"/>
<xs:element ref="Width"/>
<xs:element ref="Height"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="x" use="required"/>
<xs:attribute name="y" use="required"/>
<xs:attribute name="z" use="required"/>
</xs:complexType>

95
</xs:element>
<xs:element name="Length" type="xs:integer"/>
<xs:element name="Width" type="xs:integer"/>
<xs:element name="Height" type="xs:integer"/>
<xs:element name="TargetDistance" type="xs:integer"/>
<xs:element name="Timer" type="xs:integer"/>
<xs:element name="Spline">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element maxOccurs="unbounded" ref="Node"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Node">
<xs:complexType>
<xs:attribute name="x" use="required"/>
<xs:attribute name="y" use="required"/>
<xs:attribute name="z" use="required"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Target" type="xs:string"/>
</xs:schema>
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Anexo A
Comparativo entre as linguagens C, C# e JAVA
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Performance em milisegundos de diferentes tarefas em C++, C#, JAVA
Sistema de Testes
•

AMD Athlon XP 2200+

•

1024 MB DDR 266

•

VIA KT266A

•

Windows XP Prof. + SP1

Java Version e Opções
•

Java 1.4.2_03

•

Java 1.5 (alpha, 11 dez. 2003)

•

Opções do compilador: -g:none

•

Opções do linker: -mx1024m

C# Version e Opções
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•

.Net Framework 1.1.4322 (Microsoft (R) Visual C# .NET Compiler version
7.10.3052.4)

•

Opções do compilador: /optimize+ /debug- /checked-

•

Opções do linker:

C++ Version e Opções
•

Microsoft Visual Studio Net 2003 (Microsoft (R) 32-bit C/C++ Optimizing
Compiler Version 13.10.3077 for 80x86)

•

Opções do compilador: /O2 /Oi /Og /Ot /EHsc /arch:SSE

•

Intel(R) C++ Compiler for 32-bit applications, Version 8.0 Build 20031017Z

•

Opções do compilador: /fast /G6 /Oi /Og /Ot /EHsc /arch:SSE

•

Opções do linker:

Código Fonte
O código fonte original utilizado para realizar os testes de performance é de autoria
de
Christopher
W.
Cowell-Shah
(disponível
em:
<http://www.cowellshah.com/research/benchmark/code> e <http://dada.perl.it/shootout/>) e Doug
Bagley (disponível em: http://www.bagley.org/~doug/shootout). Foram utilizadas
porções e partes inteiras de ambos. A versão final foi finalizada em um só arquivo,
onde também foram corrigidos alguns bugs.

Resultados
Memória máxima utilizada:
•

Java - 163 MB

•

C# - 111 MB

•

Cpp - 98 MB

