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Resumo

Esta dissertação trata de uma técnica para a construção de Ambientes Virtuais
Distribuídos (ÁVDs) compartilhados por muitos usuários que visa reduzir o número de

interações entre os processos distribuídos. A principal contribuição deste trabalho
consiste do desenvolvimento de protocolos distribuídos para uma arquitetura de
servidores descentralizados que permitem um particionamento de um ambiente

virtual em regiões (domínios) regulares, de maneira que a migração de elementos

(atores) de um domínio para outro seja praticamente imperceptível para o usuário de
um ..4}''D.

Abstract

This manter's thesis describes a technique for constructing Distributed Virtual

Environments (Z)yZs) shared by many users, which aims at reducing signiâicantly the
amount of interaction among the distributed processem. The main contribution of this

work is the development of distributed protocolo for an architecture based on
decentralized servers, which allows the partitioning of the virtual environment indo
regular regions (domains) and the transparent migration of actors between domains.
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Capítulo l

Introdução

Um .-imZ)lente ylrzüaZ (Á}0 é um programa que simula em tempo real um mundo

(ou espaço) imaginário, no qual usuários se movem em um /nün(!o uirZuaZ (An) e
interagem com objetos representados neste mundo por elementos gráficos. Um
,4mblen.[e Virtual .l/uZii-usüário (HW]#) é uma aplicação onde vários usuários estão

simultaneamente presentes interagindo em um mesmo espaço simulado. Em
.4mbíen.ks ylrZtlais Z)isZribüí(ios (H yDs) estes usuários acessam um ..4t/7M através de

computadores dispersos espacialmente, mas interconectados através de uma rede (por
exemplo, uma h'l.N ou IV1.4À7). Uma característica de ..4Vs é a habilidade de oferecer

modelos intuitivos de interação, similares às formas com que seres humanos se
comunicam ou manipulam objetos no mundo real ['7].

Um mundo virtual é tipicamente povoado por objetos animados ou não. Objetos

inanimados são representações de artefatos tais como quadros, paredes, mesas, etc. Os

objetos animados são chamados de amores. Esses atores são controlados por usuários ou

por um programa (robes). Atores podem executar ações no A/V. como por exemplo

modificar objetos e/ou enviar mensagens para outros atores dentro do My. No .4y

mantém-se em uma base de dados todas as propriedades correntes de cada objeto
(animados ou não), tais como sua posição, velocidade, forma, cor, et;c.

Na próxima seção apresentaremos possíveis modelos de comunicação para .4W)s,
destacando as características mais relevantes de cada um dos modelos.
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1.1 Modelos de Comunicação
A escolha adequada de um modelo de comunicação para um ÁVD é um fatos

muito importante em seu projeto. É necessário estabelecer um compromisso entre a

latência da comunicação e a confiabilidade do sistema, que tem influência significativa

sobre o tempo de resposta a uma ação do usuário. Se a latência não tiver grande

influência sobre o realismo da simulação, então o modelo que provê a$ melhores
garantias de confiabilidade deverá ser escolhido. Mas os ÁVDs, como jogos interativos,

deixam a desejar se não garantirem tempos de resposta curtos, de forma a simular de

maneira realista uma interação do mundo real. Este requisito sugere o uso de
protocolos menos confiáveis e uma estrutura de comunicação onde a perda de
mensagens não se torna uma catástrofe, mas pode ser compensada por mensagens
subseqüentes.

Gossweiler [6] descreve dois métodos para a imp]ementação de um ÁVZ),

apresentados a seguir.

1.1.1 Modelo Centralizado

Neste modelo, um computador (servidor centralizado) roleta as atualizações

referentes aos movimentos e interações de atores controlados por usuários em
diferentes computadores, armazena a$ alterações em uma estrutura de dados (Base de

Dados Centralizada), e envia as atualizações de volta para cada computador

participante, que por sua vez interpreta os dados recebidos. A figura 1.1 ilustra o
processamento típico feito no servidor centralizado.

Ciclo de Execução

Figwa 1. 1 -- Ciclo de Execução de um Servidor Centralizado

A figura 1.2 ilustra um modelo centralizado



Usuário

@

Usuário
ã

Usuário

Figura 1.2 -- Modelo Centralizado

Embora este modelo permita ao programador desenvolver uma estrutura de
dados e protocolos simples para representar e manipular objetos no MV. o mesmo não

é escalonável. Com a entrada de muitos usuários na simulação, o computador

centralizado torna-se um gargalo no sistema. Isto faz com que, à medida que cresce o

número de usuários, estes tenham que esperar cada vez mais tempo para receber as

informações da base de dados do My. Além disso, este modelo causa uma latência

maior para a propagação de uma atualização entre os usuários participantes da
simulação, pois cada atualização precisa percorrer dois caminhos: do usuário para o
servidor centralizado, e do servidor centralizado para os demais usuários.

1.1.2 Modelo Distribuído

O modelo distribuído apresenta uma abordagem mais escalonável do que o
modelo centralizado. Neste modelo, o Áy é um programa distribuído, no qual cada

processo controlado por um usuárioi mantém localmente uma cópia completa da base

de dados, e também é responsável pela manipulação de objetos animados ou não.
Sempre que uma destas cópias locais é alterada, por exemplo devido a uma
movimentação do atou, o visualizados correspondente envia atualizações para todos os

demais visualizadores do .4y a fim de manter um estado consistente da base de dados.

Diferentemente do modelo com servidor centralizado, aqui o gargalo passa a ser a

l Daqui pma dente usaremos o termo visualizados com o significado de processo controlado por um usuário
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rede, devido à existência de muitas conexões e/ou troca de mensagens. A figura 1.3
ilustra um modelo de comunicação distribuído.

V'n
Usuário

Usuário
Figura 1.3 -- Modelo Distribuído

Para reduzir o número de conexões e o número de mensagens enviadas, duas

técnicas podem ser empregadas: broadcasz nteZworA (müZzicml) e Z»ad Recêoniizg.
Estas técnicas são apresentadas nas próximas seções.

1.1.2.1 .Broadcast e .41uZfícast

Broadcast é uma difusão de mensagens pela rede, a qual permite que todos os

computadores na rede recebam cada mensagem enviada. Isto evita que, em uma
simulação com n usuários, seja necessário estabelecer (n-.Z) conexões ou enviar n

mensagens a íim de informar cada visualizados associado a usuário de modificações na

base de dados local; a alteração é transmitida um& única vez e todos os visualizadores

podem obtê-la diretamente, como visto na figura 1.4.
Visualizados

Visualizador Visualizados Visualizados
Figura 1.4 -- Comunicação distribuída com uso de broa(üast
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rxo caso especihco de Aras utilizando o modelo distribuído, o uso de broadcas&

reduz significativamente o número de conexões e mensagens necessárias para manter

atualizadas as cópias locais da base de dados. A programação também é simplificada,

pois o visualizados de um usuário que entra para participar da simulação não precisa

estabelecer uma comunicação com os visualizadores de outros usuários participantes.

Em vez disso, basta que o mesmo seja informado sobre qual canal de broadcmz ele
deve usar.

&/ü/iicas& é simplesmente um caso particular de broadcasz, no qual é possível
formar grupos de usuários que devem interagir por difusão de mensagens. Desta
forma é possível enviar pacotes de dados para um conjunto específico de destinatários

em uma única operação [13]. A famí]ia de protocolos TCP//P possibilita o uso de
endereços mu/ticasZ para redes locais [2]. O protocolo müZiícasZ (.rGM/) é comumente

utilizados em .4yDs com dois objetivos principais:

Limitar o número de participantes em um mesmo escopo de recepção de
mensagens, eliminando, desta forma, as trocas de informações irrelevantes.

ou seja, entre visualizadores de usuários que não estão interagindo.

Economizar largura de banda passante, uma vez que o fluxo de mensagens é
reduzido

1.1.2.2 Z)ead RecÊoning
Z)ead Recêoní/zg é uma técnica adicional usada em ..4yDs com modelo de

comunicação distribuído para reduzir o número de mensagens de atualização. Esta
técnica é baseada em uma projeção do movimento futuro de cada atou associado a um

usuário. Mesmo utilizando Z)roadcast ou mtiZZícasZ pode ocorrer que, se houverem

muitos usuários em uma simulação e o visualizados de cada usuário enviar uma

mensagem toda vez que o atar a ele associado soü'er uma alteração, isto gere um
número muito grande de mensagens na rede. Ou seja, por exemplo em um jogo
distribuído com n usuários, cada um controlando seu próprio atar. A cada movimento

de um atou, os visualizadores dos outros (n-/) usuários são informados da mudança de

posição através de um broadcmt. Se todos os atores se moverem simultaneamente,

teremos então um total de (n-.Z) mensagens geradas para cada um dos n usuários.
Portanto, com n grande, o sistema pode ser inundado por mensagens.

9



Para reduzir a quantidade de mensagens enviadas, o visualizados de cada
usuário poderia enviar, além da posição anual de seu atou, um vedor velocidade (e
possivelmente um vetou aceleraçãoa). Então, se o atar mantiver seu movimento na

direção e sentido estabelecidos previamente por sua posição e velocidade, não há

necessidade de enviar qualquer alteração aos visualizadores dos demais usuários
participantes, pois os respectivos visualizadores podem calcular a posição do atar em

movimento a partir da posição anterior e da velocidade atual. Este cálculo de posição

baseado na última velocidade conhecida é chamado de Z)ead Recêoni/lg [6]. A nlgura

1.5 mostra a defasagem entre as trajetórias real e projetada de um atar (representado

na figura por um triângulo) em um espaço bidimensional.

TmHetória real /)o(amos observar
ne3fa /igura qüe
decorado um tempo
t, a posição reo! do
alar é ('a 10), enqt&an-
lo qüe a po.suão
projetada para o
mesmo tempo t é
(«12).

Desvio

Tmletória projetada

'o ': Sx
Figura 1.5 -- Trajetória real t;ersü8 trajet6ria projetada

Para determinar se um açor controlado por um usuário teve uma mudança

significativa de posição, o visualizador do próprio usuário aplica o algoritmo de Z)ead

Recêoni/zg sobre seu atou, e compara a diferença entre a posição projetada e a posição

real. Se a diferença ultrapassa um certo limite considerado significativo, então o

visualizados envia uma mensagem de atualização para que os visualizadores dos
demais usuários apliquem a nova posição e velocidade às suas cópias locais do atou

(também denominado de azar-/arllasma).

Para efetivar este modelo distribuído de simulação, assume-se que cada usuário

controla um único atou através de um programa (visualizados). Este visualizados
realiza a simulação para todos os objetos em sua cópia da base de dados. Um

visualizados pode controlar um atou, e deverá usar Dead RecAoní/zg para representar a

movimentação dos demais azares-/aniasmazs, que são controlados pelos visualizadores
de outros usuários.

2 Este toma-se necessáHo quando o A la) permito alterar a velocidade de amores
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1.2 Modelo Conceptual

Nesta seção apresentaremos o modelo conceitual para nosso trabalho. O objetivo

deste modelo é apresentar os termos básicos e conceitos usados no nosso trabalho,

como por exemplo usuários, amores, etc. Como podemos observar na figura 1.6, um

usuário está sempre associado a um atar no mundo virtual. O uisuaZizador,

representado na figura por um retângulo, é um programa usado para controlar a
movimentação de um açor e exibir a visão deste do mundo virtual e dos objetos nele

presentes. O uístlaZiza(Zor é controlado pelo usuário e implementa rotinas de
gerenciamento do açor associado ao usuário e dos atores-fantasmas (correspondentes

aos atores dos outros usuários remotamente presentes no mundo virtual), e rotinas

para comunicação com os demais uisuaZizadores. O mundo virtual (MI') é representado

por estruturas de dados replicadas em cada um dos uistla/ízaííores. E o ..4yZ) é o

programa distribuído que implementa o MV. constituído do conjunto de uisüaZiza(breu,
que se comunicam através da rede.

Visualizados

Usuário Usuário B

Atar
(obieto animado)

Objeto
(não animado)

Figura 1.6 -- Modelo Conceptual

1.3 Motivação para Nosso Trabalho
Quando o número de usuários participantes em uma simulação toma-se muito

grande, pode surgir o problema de aumento considerável de mensagens na rede,
mesmo utilizando-se comunicação müZZícas& e Z)ead RecAoní/zg. As mensagens às quais

nos referimos são aquelas que tratam da atualização da visão que cada usuário tem do

11



MV. Além disso, as rotinas gránlcas necessárias para a animação de todos os objetos do

MV tipicamente consomem grande parte do tempo de processamento da aplicação.

Para melhor situar o problema, suponha que o número de usuários participantes

da simulação na figura 1.6 seja muito grande. Manter consistente todas as visões do
MV para todos os usuários pode tornar-se um problema, devido à latência na

comunicação para a atualização das réplicas do My e ao grande número de objetos.

Esta situação nos leva a pensar em formas mais e6lcientes de atualização em um ..4yD,

através da redução ainda maior do fluxo de mensagens entre os usuários participantes

do .4/V. A idéia é a de limitar o conjunto de usuários informados de uma atualização,
de acordo com a "proximidade" de seus amores do ator sendo atualizado. Em outras

palavras, o objetivo é excluir da atualização todos aqueles usuários para os quais a
atualização não tem conseqüências imediatas. Uma possível maneira de efetivar tal

agrupamento é por um particionamento estático do My em regiões regulares

(domínios), onde a percepção mútua só ocos.re entre os membros presentes em um

mesmo domínio. Para manter uma visão consistente entre os elementos integrantes de

um mesmo domínio é interessante o uso de grupos mullícast e da técnica de Z)ead
Reckoning.

Uma possível forma de particionamento do conjunto de atores em grupos poderia

ser aquela determinada pela relação de vizinhança entre os atores. Esta relação de

vizinhança pode ser definida diferentemente para cada meio de interação (áudio,
vídeo, etc.), e no caso geral pode variar muito freqüentemente, dificultando a
implementação da percepção mútua entre atores. Em nossa abordagem adotamos um

agrupamento simples, baseado em um particionamento estático do My em domínios e

em uma co-localização de amores em um domínio. Por exemplo, poderia-se usar tal
particionamento em um mundo virtual representando uma casa com vários cómodos. A

interação entre os atires seria então restrita aos atores que se encontrassem em um

mesmo cómodo. Quando estes atores se aproximassem de uma porta ou janela, os
mesmos passariam a perceber a movimentação de amores no outro cómodo.

Estamos cientes que este agrupamento de atores de acordo com sua pertinência a

um domínio pode não ser adequado para determinados ambientes simulados,

especialmente quando deseja-se simular a interação através de vários meios. No

entanto, um dos objetivos do nosso trabalho é o de mostrar que tal particionamento

]2



transparente de um .4/V é factível, e pode ser implementada de forma distribuída, e
que de fato reduz o fluxo de mensagens em um mundo virtual com muitos amores.

Desenvolvemos então umâ arquitetura distribuída que implemente esta
abordagem, a qual denominamos Ambiente Virtual Distribuído com Particionamento

Transparente em Domínios -- -4VD-.IVIZ). No próximo capítulo veremos os trabalhos

relacionados estudados, e nos capítulos seguintes apresentaremos em detalhes os
principais conceitos, problemas e propostas de solução para estes problemas.
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Capítulo 2

Trabalhos Relacionados

Vários ÁVDs têm sido propostos e implementados nos últimos anos, tais como

MASSIVE [5], DIVE [7], AGORA [9], Diamont Pack and Sp]ine [14], PARAD]SE [11],

etc. Apresentaremos agora os trabalhos mais relacionados com o nosso trabalho. São

eles os sistemas MASSIVE, DIVE e AGORA. A última seção (2.4) deste capítulo
apresenta um quadro comparativo entre estes trabalhos e a nossa abordagem.

2.1 MASSIVO
MASSIVE é um sistema experimental de Realidade Virtual Distribuída [5]

desenvolvido por Chris Greenhalgh e Steve Benford no Departamento de Ciência da

Computação da Universidade de Nottingham.

MASSIVO ("Modelo, Arquitetura e Sistema para Interação Espacial em
Ambientes Virtuais") dá uma ênfase particular a ambientes virtuais multi-usuários de

grande escala. Ou seja, ambientes que permitem seu uso por centenas ou milhares de
usuários simultaneamente.

Apresentamos, a seguir, os aspectos centrais do modelo espacial de interação do
MASSIVE3. Visando facilitar a escalabilidade do .4}/Z), utiliza-se o conceito de (mra de

um objeto que caracteriza a sua vizinhança imediata. Cada objeto4 em um mundo
virtual possui uma aura específica de interação com outros objetos, que depende da

3 Visto em [5] o em [12].

4 No MASSIVE. objeto signiãca o mesmo que açor (descrito na seçao 1 .2 do capítulo anterior)
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mídia utilizada (por exemplo, gráficos, textos, áudio, etc.). Esta &ura define uma

vizinhança espacial na qual é possível a interação com outros objetos. Ou seja, uma
aura determina quais outros objetos um determinado objeto poderá perceber

visualmenb, auditivamente, por meio de colisão, etc. A dimensão e forma de uma

aura em princípio podem variar dinamicamente e podem ser função da posição e,

possivelmente, de outros atributos do objeto, tais como o grau de visão do objeto.
Considere por exemplo, um objeto que se move para uma região do mundo virtual que

supostamente tem menos luminosidade. Espera-se que a dimensão de sua aura
diminua, pois o grau de visão do objeto também diminui. Define-se que a interação
entre dois objetos é possível somente quando existe uma intersecção de suas auras ou

um objeto se encontrar dentro da aura do outro. Neste caso, ocorre o que é denominado
col,irão de aura.

O emprego de auras facilita a implementação de mundos virtuais com muitos

usuários, dado que o número de interações (entre objetos) a serem tratadas é bem
menor, pois só é necessária para os objetos próximos uns dos outros. O número de

interações a serem tratadas dependerá somente da dimensão da aura de cada objeto e

da densidade de objetos no mundo virtual. Assim, o mundo virtual pode ter um

número arbitrário de objetos sem que isto aumente necessariamente a quantidade de
processamento.

A interação entre objetos é implementada através da combinação da técnica de

detecção de colisões usada em realidade virtual com o conceito de serviço de nomes

baseado em atributos (Zrader) [1]. Esta forma de comunicação é denominada de
nlegociação espacictl.

Para entender como funciona a negociação espacial em MASSIVE, considere 2

objetos em um mundo virtual. Ao entrar em um mundo, o primeiro objeto contacta o

[rader, também chamado de Gerenlciador de .Atira (GÁ), para registrar neste

gerenciador suas interfaces para interação (por exemplo: áudio, vídeo, texto, etc.) como

sendo serviços implementados por ele, cada qual definindo sua própria aura. Cada (;Á

manipula um ou mais mundos, cada qual com seu próprio conjunto de médias (por
exemplo, áudio, vídeo, texto, etc.). Como objetos podem mudar de mundo, estes podem

ser passados de um G.4 para outro. Um segundo objeto que esteja entrando no mundo,

passa pelo mesmo processo de registro em um GÁ. A cada instante o G.4 monitora a
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posição e as auras relevantes de todos os objetos conhecidos por ele. Quando o G,4

detecta um& colisão de auras, ele passa referências de interfaces mútuas aos objetos

envolvidos, fazendo com que estes sejam capazes de estabelecer uma conexão para

interação direta (por exemplo, um UNIX síream para comunicação de áudio). Esta
situação é ilustrada na figura 2.1. Nesta figura, podemos observar dois usuários e seus

respectivos objetos. No momento em que o Gerenciador de Auras detecta que houve

uma colisão entre suas auras, umâ conexão de áudio é estabelecida entre os dois

usuários para que os mesmos iniciem a interação.

Comunicação
Direta

Figura 2. 1 -- Negociação Espacial envolvendo pães de objetos e G.4

A passagem de objetos de um mundo para outro é feita através de portais.
Portais, também denominados gazeways, são pontos de passagem entre diferentes
mundos, ou diferentes localizações dentro do mesmo mundo. Portais implementam

uma interface especial com o usuário, através da qual o mesmo pode escolher se deseja

passar para o outro mundo. Os portais incluem um atributo de localização do destino.

Esta localização do destino pode incluir a identificação de um novo mundo. Quando um

objeto (OBJ) declara para o seu Gerenciador de Auras que ele deseja mudar para um

novo mundo, o Gerenciador de Auras primeiro notifica os outros objetos que OBJ está

deixando o mundo atual, e então este passa o controle do OZ?J para outro Gerenciador

de Auras, responsável pelo novo mundo. O tratamento dado ao OBJ na chegada ao

novo mundo é o mesmo de quando um novo objeto ingressa no sistema.
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Portanto, em MASSIVE, o problema da escalabilidade é aliviado através da
distribuição da responsabilidade pela detecção de colisão de auras entre todos os

Gerenciadores de Auras. No entanto, se caso um número excessivo de objetos estiver

em um mesmo mundo, MASSIVO poderá apresentar problemas de contenção no
Gerenciador de Auras do respectivo mundo.

2.2 DIVÃ
DIVE (Ambiente Virtual Distribuído Interativo) ['7] é uma plataforma

experimental para o desenvolvimento de ambientes virtuais em três dimensões,

interfaces com o usuário e aplicações baseadas em ambientes compartilhados. DEVE é

voltado principalmente para aplicações multi-usuário, onde vários participantes
interagem entre si através da rede Internet.

DIVE foi desenvolvido por Olot Hagsand e Christer Carlsson do Instituto de
Ciência da Computação da Suécia.

Mundos virtuais em DIVE dão suporte para uma interação dinâmica. Ou seja, os

objetos podem reagir à estímulos, mover-se, transformar-se e adaptar-se à mudanças

de ambiente, como no exemplificado na figura 2.2.

Um atar se aproúmcl de
uma lâmpada e intercepta
sua (wrü. Como multado.
cl lâmpada se acende mllto-
mclticamen,te.

\

Figura 2.2 -- 1nteraçao dinâmica em um mundo virtual

Sendo a detecção de colisão um serviço central para a maioria dos ambientes

virtuais, a detecção de colisão também forma a base de muitas funções em DIVE, como

por exemplo a interação entre objetos. A detecção de colisão é similar à usada no

sistema MASSIVE, onde um objeto registra interesse em certos objetos (neste caso,
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atores), e o gerenciador de colisões gera sinais para os atores que tiveram su& aura
interceptada.

A interface com o usuário é implementada através de um uisuaZizador. Um

visualizador é um programa com um módulo para síntese gráfica em 3D que
representa a visão atual do mundo virtual da perspectiva de um atar. Além de fornecer

uma representação gráfica do mundo virtual, o visualizados do DIVE também permite
que atores interajam entre si, por exemplo enviando mensagens para outros atores, ou
estabelecendo conexões de áudio.

Em DIVE a comunicação direta entre atires pode ocorrer através de texto ou
áudio, quando o equipamento possui recursos de multimédia, tais como microfone e

alto-falantes. DIVE é baseado em uma arquitetura de comunicação direta entre pares

de clientes beer-Zo'peer) sem servidor centralizado, onde os pares se comunicam
através de mu/zícmZ con6lável e mu/zicasZ não confiável, baseado em /P-muZ/ícasZ.

Conceitualmente, o estado do mundo virtual compartilhado entre atires pode ser visto

como uma memória compartilhada em rede, onde um conjunto de processos interage
no acesso concorrente à memória e todos tem exatamente a mesma visão do estado.

Para tal, todo usuário DIVE armazena localmente umâ cópia completa do mundo

virtual com seu estado atual. O controle de concorrência e consistência de estado (na

forma de objetos comuns) é feito através de Replicação Atava [3] e protocolos müZiicas&

confiáveis. Ou seja, todos os objetos que compõe o mundo virtual são replicados em

todos os programas usuário, onde a réplica é mantida consistente com as demais por

meio de um protocolo de müZzicm& atómico e ordenação total de mensagens. Através

deste protocolo todas as réplicas executam exatamente a mesma seqüência de
atualizações. Por exemplo, se dois usuários movem os seus respectivos atires
simultaneamente, então as cópias locais do mundo virtual serão atualizadas,

refletindo os dois movimentos com um mínimo de defasagem.

2.3 AGORA
AGORA [9] é um projeto dos Laboratórios Fujitsu do Japão. Seus principais

colaboradores são Hiroaki Harada, Naohisa Kawaguchi, Akinori lwakawa, Kazuki

Matsui e Takashi Ohno. O objetivo do AGORA é prover uma tecnologia de
comunicação para comunidades através de espaços compartilhados em equipamentos
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disponíveis aos usuários, tais como PCs, modems, linhas telefónicas, etc. A(CORA

apresenta uma arquitetura para uma comunidade virtual tridimensional, que
emprega uma técnica de divisão e gerenciamento do espaço virtual, um modelo de

controle do fluxo de mensagens de atualização da visão, e uma técnica de
compartilhamento do espaço virtual entre clientesõ (space-s/pari/zg). O objetivo clo

projeto foi desenvolver um sistema de comunicação flexível e generalizado combinando

o acesso a stZes na !Vor/d lylde Web (W\ATeAr), e a comunicação em tempo real, como por

exemplo salas de bate-papo.

O projeü) A(flORA teve como motivações: a) permitir que usuários se
comuniquem livremente em um ÁVD; b) prover .AVZ)s com suporte para PC, e
comunicação via modems; c) fazer um balanço de cargas para equilibrar as funções
usadas para criar comunidades e a diminuição da carga da rede.

AGORA pode ser classi6lcado como um sistema de banco de dados centralizado e

compartilhado, que 6oi construído como um modelo cliente-servidor tipo mestre-escravo

(mmzer-sZat;e). Neste modelo, um servidor gerencia a comunidade (seruídor da
comunidade -- CS), e clientes podem navegar pelo espaço virtual através de um

nádega(ior da comunidade (CB). O protocolo de comunicação usado entre servidor e

clientes é chamado proZocoZo da comunidade (COMMP). A base de dados que
representa o /k/y não reside somente no CS, existe também um& cópia em cada cliente.

Contudo, somente o CS mantém a consistência dos dados. Ou seja, toda vez que um

cliente deseja modificar a base de dados, ele tem que enviar um pedido ao CS, que

realiza a modificação e a difunde para todos os clientes, para que os mesmos possam
atualizar suas cópias locais da base de dados.

5 No AGORA, cliente significa o mesmo que atar (descrito na seçao 1.2 do capítulo anterior)
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O modelo de troca de mensagens entre um CS e um CB é apresentado na figura

2.3 e os tipos de mensagens apresentados nesta 6lgura são explicados no quadro 2.1.
Uma característica importante do modelo de mensagens do AGORA é que a troca de

mensagens só ocorre entre clientes localizados em um mesmo espaço comum,
denominado região.

NOTllY.ALL
NOTIFY.NEIGlIBORS

NOTIFY

Figura 2.3 -- Ilustração de região e modelo de mensagens

REQUEST Pedido de um CB para o CS
CS responde ao CB.

REPLY Resposta do CS para o CB

NOTIFY Notifica um CB específico.
NOTIFY.ALL Notifica todos os CBs na região.
NOTIFY.NEIGHBORS Notifica todos os CBs na região, com

exceção do C11qyç enviou pm pedido.
Quadro 2.1 -- Tipos de Mensagens

AGORA utiliza a técnica de some-share/zg (SSh) para manter cópias locais em

clientes consistentes. Através do SSh é possível íàzer uma notiÊcação imediata de
qualquer evento em um espaço virtual para todos os clientes. AGORA apresenta uma

técnica que divide o espaço de comunicação em tamanhos duos; e faz uso de um
servidor VRML interativo para manter o espaço virtual de comunicação. Veremos a

seguir, estas técnicas em maiores detalhes.

20



Z)íuisõo do .Espaço t,'irlüaZ em Regiões: AGORA não usa o conceito de aura, como nos

sistemas MASSIVE e DIVE, por assumir que em uma comunidade virtual, ao
contrário de um Áy. o número de clientes participantes é pequeno e a chance de
colisão entre os mesmos é bastante remota. Assim, o conceito de comunidade não

requer o uso de uma área controlada por uma aura. Em vez disso, o AGORA aplica
a técnica de particionamento em regiões, que são áreas de tamanho eixo, ao invés da

técnica dinâmica de aura, por considerar que é muito difícil estabelecer o tamanho

ideal de auras de tal maneira que colisões ocorram mas não haja uma sobrecarga
excessiva na detecção de colisões. Uma região corresponde a umâ URZ, é a menor

unidade disponível para espaços compartilhados e comunicação. O espaço da
comunidade engloba várias regiões, como pode ser visto na 6lgura 2.3.

Será;i(Zor yRA/Z inÍera&iuo: para assegurar a consistência do espaço virtual como um

todo, o AGORA inclui um Gerência(!or de O»elos (.r-W?MZ,) que mantém o estado

efetivo do ]t/y. gerenciando o espaço compartilhado na forma de um banco de dados

no qual é possível acrescentar e remover objetos. A figura 2.4 ilustra a seqüência de

interações entre CBs, CS e .r-VR.4/Z quando um CB deseja mudar o seu estado no
espaço virtual. Os eventos ou mensagens (interações), representados na figura 2.4
por flechas, indicam:

(1): Um CB que mudou seu estado no espaço virtual envia uma mensagem para
o CS, generalizando o evento.

(2): O CS envia esta mensagem para o servidor /-yR.4/Z,.

(3): O .r-yRMZ, dispara um processo correspondente à mensagem que altera o
estado do espaço virtual.

(4): O CS é então notificado do resultado deste processo.

(5): O CS transmite através de um broadcast a mensagem pma todos os clientes
(CBs).

(6): O servidor /-W?ML apresenta uma cópia (snaps/mZ) do estado para todos os

clientes.

Quando um CB quer apresentar seus objetos para a comunidade (7), o CB coloca

os objetos no servidor /-yR.4/Z diretamente através de um ftp, após o CB ter sido
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certi6lcado pelo CS. O resultado deste processo é transmitido pelo CS para todos os
clientes na comunidade.

(2)

n)

(1) Evento de
notificaçã

(6)/'Snapshot

Figura 2.4 -- 6pace-sÀaríng com servidor V7?À/Z interativo

Para resolver os problemas de latência na entrega de mensagens que é feita pelo

CS, o A(CORA faz uso da técnica de Z)ead Recêoní/lg, descrita na seção 1.1.2.2 do
capítulo 1. Cada CB realiza Z)ead Recêonin.g para decidir quando notifica os demais
CBs. Esta técnica diminui a carga da rede e sincroniza todos os CBs.

2.4 Comparação entre os Sistemas
Nesta seção apresentamos uma comparação entre os sistemas MASSIVE, DIVÃ,

AGORA e nossa abordagem (HVD-P7'D), com relação a algumas de suas características

relativas à percepção mútua entre agentes (tais como amores, objetos, etc.), sua

migração, a forma de implementação e a sincronização entre visualizadores.

Quadro 2.2 Comparação entre MASSIVO. DIVE. AGORA e AI/Z)-1)7Z)
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  MASS].VE DIVÃ AGORA  
Diversos meios de interação Sim Sim Não Não
Detecção de colisão Sim Sim Não Sim

Particionamento/gerenciamento de mundos Sim Não Sim Sim

Migração transparente entre regiões Não   Não Sim
Estado do mundo virtual Dbtríbuído Distribuído Servidor Distribuído

Percepção mútua entre amores Colisão de
Auras

Clolisão de
Auras

Pertinência
à região

Pertinência
à região

Sincmnização de visão l Mul,ticast
Dará todos

N4uLti,ca;st
Seletivo wutticast



Enquanto nos sistemas MASSIVE e AGORA visualizadores podem utilizar
diversos meios de interação (tais como áudio, texto, etc.) para estabelecer uma

comunicação entre atores, em nossa abordagem e no sistema AGORA tal facilidade

não existe. Apesar de sabermos que a definição de diversos meios de interação entre

amores pode aumentar o grau de realismo em um 4y (por exemplo, amores próximos
podem também ouvir UDS aos outros), decidimos que em nosso trabalho adotaríamos

somente um tipo de aura para atires e usaríamos a técnica de mü/[ícasí como único

mecanismo para interação entre os amores presentes em um mesmo domínio. Esta

restrição se deve ao fato de que simular a comunicação entre atores através de

diversos meios de interação aumentaria consideravelmente a complexidade dos
protocolos de comunicação necessários para implementar tal interação multimídia
entre amores.

Assim como no MASSA\rE e DIVE, nossa abordagem implementa a detecção de
colisão entre atores usando a técnica de aura. Já o AGORA assume que colisão entre

atires é muito remota e não precisa ser tratada. Como veremos nos próximos

capítulos, em nossa abordagem, também utilizamos a aura para detectar a
aproximação de um açor da fronteira de uma região do mundo virtual.

No sistema MASSIVE e em nossa abordagem o objetivo do particionamento e

gerenciamento descentralizado de mundos é garantir a escalabilidade dos mesmos. No

AGORA, apesar da presença de um servidor centralizado (/-yR.4/Z,), também existe um

particionamento do mundo virtual em regiões como forma de garantir a escalabilidade

do sistema. Em DIVE não há particionamento do mundo virtual e por isto o sistema é
pouco escalonável.

No MASSIVE, a passagem de um mundo para outro é explicita, pois a presença

de um portal de transferência para outro mundo é representado explicitamente e o
usuário tem a possibilidade de escolher se deseja ou não usar o portal para se
transferir para outro mundo. No AGORA a migração não é transparente pois um açor

pode num instante estar interagindo com atores em um região e, no instante seguinte,
pode passar para outra região, onde começa a interagir com outros atires. Em nossa

abordagem a migração é transparente para o usuário, que não precisa saber da
existência de várias regiões ((Zomíníos) no mundo virtual.
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O AGORA implementa o mundo virtual através de um servidor /-yRJtúfZ

centralizado e o estado do mundo virtual fica distribuído nos clientes (usuários). No
caso do MASSIVE, DIVE e em nossa abordagem o estado do mundo virtual é
distribuído.

A percepção mútua entre amores em MASSIVE e DIVE ocorre somente quando há

colisão de auras específicas para cada meio de interação. No sistema AGORA e em

nossa abordagem a percepção mútua só é possível entre atires presentes em uma

mesma região. Em nossa abordagem, no entanto, quando um açor se encontra na

região de fronteira entre dois domínios, este "percebe" a presença dos outros objetos

em ambos os domínios que compartilham a õ'onteira. Desta forma, é possível realizar
um8 passagem "suave" de um domínio para outro.

A sincronização do estado do mundo virtual nos visualizadores em DIVE ocorre

através de mensagens mt&Ziícasz para todos os atires presentes no mundo. No AGORA

a atualização da visão só ocorre entre clientes dentro de uma mesma região. Em nossa

abordagem, todos os amores dentro de um mesmo domínio mantêm suas visões

sincronizadas, através da técnica de Dead Recêoníng e do envio de mensagens
mu/zicasl de atualização
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Capítulos

Principais Conceitos,

Arquitetura e Problemas

De forma parecida com o AGORA, descrito no capítulo anterior, usaremos a

técnica de divisão do mundo em regiões fixas como forma de reduzir o fluxo de
mensagens entre amores. Como um tios objetivos é o de obter uma divisão transparente

do mundo virtual (Mt) em domínios, foi necessário desenvolver um conjunto de

protocolos baseados em conceitos que descreveremos neste capítulo. Ao final do mesmo

discutiremos ainda alguns problemas específicos decorrentes de nossa abordagem.

3.1 Domínio

Chamaremos de (domínio uma região regular e fixa (por exemplo, retângulo em

2D, cubo em 3D, etc.) que faz parte do MV. A divisão de domínios em princípio é
ortogonal à qualquer subdivisão "conceptual" do mundo virtual em partes ou regiões

com atributos específicos (ambientes diferentes), tais como um ambiente simulado

externo e um ambiente simulado interno, diferentes lojas de um shopping, etc. Ou seja,
o conceito de domínio, ta] qual usado neste trabalho, serve única-e-exclusivamente

para agrupar os objetos (atores) que têm uma percepção mútua, e que portanto

precisam ter visões constantemente atualizadas com a movimentação dos atores

presentes no mesmo domínio. Este conceito de domínio é independentes de possíveis
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domínios das aplicações. Um exemplo de subdivisão em domínios de um My
bidimensional pode ser visto na figura 3.1.

Mundo Virtual

Figura 3. 1 -- Mundo Virtual subdividido em Domínios

3.2 Servidor de Pertinência
A cada domínio do mundo virtual .4/y está associado um servidor de pertinência

(S.f). O SP é responsável por gerenciar a informação sobre quais atores estão

localizados no seu respectivo domínio. Na 6lgura 3.2 podemos observar que cada

domínio tem associado a si um SP, que mantém a lista dos atires atualmente
presentes no domínio.

Mundo Virtuall

ha'
(5)

s&

a.l ® ® ''' ® l.É
Figura 3.2 -- Representação da associação de SPs com domínios no MV

SPí'

Um servidor de pertinência mantém informações sobre os limites (&onteiras) do
seu domínio. Além disso, cada servidor de pertinência mantém também as informações

sobre pontos de acesso (endereços) dos servidores de pertinência responsáveis por
domínios vizinhos. Estas informações são necessárias para permitir uma migração
transparente de um atou de um domínio para outro.

3.3 Servidor de Domínio
A cada domínio do mundo virtual .rl/y está associado também um servidor de

domínio (SZ)). O SZ) é um visualizados, associado a um ator do domínio, responsável

por enviar o estado atual do domínio, como por exemplo, o conjunto de objetos não

animados presentes no domínio, ou outros atributos específicos usados na

representação da respectiva parte do /}/'b/l para o visualizador de cada novo açor que
entra no domínio. Quando o ator associado ao SZ) sai do domínio, cabe ao servidor de
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pertinência eleger um outro atou que terá seu respectivo visualizador como o novo SZ).

Deve-se observar que qualquer um dos visualizadores dos amores presentes no domínio

tem a capacidade de assumir o papel de SZ), dado que já dispõem do estado anual do
mesmo.

3.4 Região de Fronteira e Aura
A região de fronteira (R/i) é uma faixa de largura maior que zero que percorre os

limites da cada domínio. Esta região é útil para detectar quando um ator está
mudando de um domínio para outro. Isto é feito, detectando-se uma "colisão" entre sua

aura e a RF. Durante o período em que se encontra na RF. o visualizados do açor envia

e recebe atualizações para/de todos os outros visualizadores dos atores no domínio

origem e também recebe atualizações dos visualizadores dos atores participantes do
domínio destino. Ao entrar em um domínio, todo ater recebe, através de seu
visualizados, informações do servidor de pertinência sobre os limites do domínio.
Assim, ele próprio pode detectar a colisão de sud aura com uma RF'.

A figura 3.3 ilustra a aura (nos amores) e a região de ü'onteira dos domínios do
mundo virtual, no momento de uma intersecção entre a aura do atou ÁTs e a RF entre
Do e D4.

Mundo Virtual
o,êo,

Região de Fronteira

Figura 3.3 Representação da região de &onteira de domínios e aura de amores

3.5 Comunicação entre Atores
A comunicação entre atores (através de seus visualizadores) em um mesmo

domínio precisa ser eficiente e do tipo um para todos. Por isto optou-se por utilizar o

/P-müZZicasZ para esta comunicação. Os protocolos /P-müZ&ícasZ permitem a
transmissão de pacotes de dados através da rede. O /P-müZzicasz possibilita o envio de

um datagrama /P para um grupo de /tosZs, um conjunto de um ou mais /loszs

identificados por um único endereço /P-muZZicas& [10].
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Em nossa abordagem, cada domínio está associado a um único endereço /P.
müZZícast, que é utilizado por todos os visualizadores dos amores no domínio para as
atualizações mútuas. A troca de mensagens /nü/ZicmZ entre eles no entanto, ocorre

somente na difusão de um desvio de trajetória signiâlcativo com relação à projeção do
movimento deita usando a técnica de Z)ead Recêoni/&g.

3.6 Comunicação entre Visualizadores e Servidores de
Pertinência

A comunicação entre servidores de pertinência e visualizadores deve ser

orientada à conexão e ser confiável, uma vez que ela será usada para troca de dados
essenciais para o gerenciamento corneto de pertinência. Portanto, utilizamos T(l:P//P.

Os servidores de pertinência devem informar aos visualizadores dos atires situados no

seu domínio qual porta m.uZiicasZ usar.

3.7 Problemas

Nesta seção discutiremos alguns dos problemas relacionados com a subdivisão do

mundo virtual (/l#lÕ em regiões fixas, tal como a migração de um atou de um domínio

para outro, a detecção de colisão entre atores e com a região de n'onteira, possíveis
falhas em servidores, superpopulação dos domínios, etc.

3.7.1 Migração Transparente entre Domínios
Com o particionamento do My em domínios gerenciados por servidores

distribuídos, surgiu a necessidade de definirmos protocolos de comunicação entre os

visualizadores e os servidores, que tratam da passagem de um ator de um domínio
para outro, além da entrada e saída de um ator de um domínio. Os principais

requisitos impostos foram que estes prot;ocolos permitissem uma subdivisão em um

número arbitrário de domínios e que possibilitassem uma troca eâlciente de servidor, e

que esta não fosse perceptível pelo usuário.

3.7.2 Detecção de Colisão entre Amores e com Região de Fronteira
A detecção de colisão entre amores foi solucionada através do uso da técnica de

Z)ead Recêonirzg e da definição de uma aura para cada atou. Através do Z)ead

Rechoni/W cada visualizados controlado por um usuário bica responsável por detectar
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uma potencial colisão do seu ator com outros atores, isto é, da interceptação das auras
deste com a dos amores-fantasmas no mesmo domínio.

Para a detecção de colisão com a região de fronteira também se utilizou a aura

nos atores, e definiu-se uma região de /ronieíra em torno de cada fronteira. Com a

informação sobre os limites do domínio em que o ator se encontra no momento, da
;largura" da região de fronteira, e da própria posição, pode-se detectar uma possível
colisão da aura do atou com a região de fronteira.

3.7.3 Falhas em Servidores de Pertinência
Uma vez que cada domínio do .ll/V é gerenciado por um servidor de pertinência

(S/), uma eventual falha de um dos servidores representa um grande problema para
um ÁVD utilizando esta técnica de particionamento. No entanto, a falha de um
servidor não impede que os visualizadores cujos amores já se encontram no domínio

continuem interagindo, através da porta mzz/Zícasl. O problema maior está na

passagem de amores de um domínio para outro, já que o SP com falha será incapaz de

indicar qual deverá ser o novo SP a ser contactado pelo visualizados de um ator que
está saindo de sua região e será incapaz também de fornecer a porta mü/Zicas& usada

em seu domínio, para que o visualizados de um novo ator ingressando no domínio,

possa interagir com os demais visualizadores dos amores presentes no domínio. Ou seja,

a falha de um SP deixaria os atores presentes no domínio correspondente isolados dos
demais atores no MV.

Portanto, só se a falha 6or temporária (por exemplo, omissão de mensagens) e o
SP for capaz de recuperar o seu estado, existe a chance do ÁVD poder continuar sem

maiores problemas. A maneira clássica de se contornar tal problema causado pela
falha de um elemento chave como o SP é o de replica-lo. Uma replicação do SP, no

entanto, demandada protocolos de comunicação ainda mais complexos do que os
implementados neste trabalho. Assim, decidimos não tratar dos problemas de falha em

qualquer um dos servidores (SPs, SZ)s e Super-será;odor, que é descrito na seção

seguinte).
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4 õuperpopulação de um Domínio

A divisão do it/yem regiões fixas (domínios) não garante que a todo instante os

canais de ./P-mülzicasz associados a cada um dos domínios estarão sendo utilizados de

forma balanceada ou por um número razoável de visualizadores. Pode muito bem

acontecer que por acaso, ou devido a algum "evento virtual" ocorra uma migração em

massa para um determinado domínio. Denominamos tal situação de "superpopulação
de um domínio

Nesta situação, o ideal seria que se alocasse mais um canal de mtzZ&ícast para o
domínio e que se agrupasse os atires de acordo com a sua proximidade, deixando um

canal para cada uma das regiões dentro do domínio. Ou seja, isto no fundo representa
um reparticionamento dinâmico de um .ll/yem domínios.

Tal reparticionamento necessariamente seria coordenado por um SEzper-servidor

(SSeru), que seria responsável por gerenciar a informação sobre a vizinhança entre os
servidores de pertinência. No entanto, o reparticionamento de um domínio faria

necessário também uma interação do SSeru com os visualizadores para que estes
pudessem ser informados do novo canal de muZZícasz a ser utilizado. Como no caso do

problema de falha de servidores de pertinência, neste caso também os protocolos

ganhariam em complexidade, e portanto neste trabalho não trataremos de uma divisão
dinâmica do domínio.

3.7
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Capítulo 4

Protocolos usados no .4yD-PTD

i'Neste capitulo, apresentamos o conjunto de protocolos necessários para a

implementação do particionamento transparente do mundo virtual em domínios,

citados no capítulo anterior. Os elementos do mundo virtual .4/V que participam destes
protocolos são:

Açor: representa um atou participante do .4aW.

Servidor de Domínio (SZ)): mantém uma cópia atualizada do estado da parte

do MV relativa a um domínio, como por exemplo, aspectos gerais, objetos
inativos, cor de fundo, etc.

Servidor de Pertinência (S.f): responsável por gerenciar a pertinência de
amores em um domínio.

Super-servidor (SSeru): responsável por manter e informar sobre a relação de
vizinhança entre os SPs

A figura 4.1 mostra a seqüência de interações entre o SSero, um servidor de
pertinência SP, um servidor de domínio SZ), o uísüaZiza(br de um novo ator
(Azoto.Azar), e demais visualizadores dos atores no domínio. Estas interações ocorrem
durante e após a inclusão do Árduo,Azar em um domínio no mundo virtual .4/V. Podemos

observar ainda que a comunicação entre os visualizadores dos atores e o SP ocorre

através de u=& porta müZzicasz (a.4/o. o fluxo de mensagens é representado pelas
setas com rótulos indicando a ordem de entrega das mensagens, os tipos e parâmetros
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das mensagens (como por exemplo, referências à portas transferidas entre $Sero, SP.
SZ) e visualizador do AZaDo.Azar) .

Em linhas gerais, a seqüência (e o tipo) das mensagens (6lgura 4.1) é a seguinte:

l
2

3.

4.

5.

6.

7.

ATEWCZ.ZIE.NT pedido de registro do visualizados do ÀzouoÁZor (junto ao SSeru);

.41)Z)RS.SP: SSero envia referências para endereços (ZbmainPorl e CA/O do SP

para o visualizados;

SE.ATD..AZ)Z).Z?S.S.Z): visualizados solicita o envio de referência para a porta 7CP
do SZ);

..4Z)Z)RS.SZ): SP envia referência para a porta do SD;

COATEMO: visualizados se conecta ao SZ) para que
atual do domínio;

Z)OM.UN: SZ) envia o estado atual do domínio através da conexão T(;P' entre o SZ)

e o visualizados do Arado.Azar;

JO/]VEZ): visualizados se registra no G.4/C e passa a escutar e atualizar sua
posição através do mesmo

este possa enviar o estadoS l S

usem

(2) ADDf?& SP
CZhmainPad. CÀ/(D

QÕSSNn.Aontls.sn
(Ãfn«!

\DIOINED re8

Legenda:

(D -- porta de comunicação.

GJI/C -- endereço do grupo ll'-mülticmt.

Mhgl -- porta T(l;apara comunicação
com usem e o SP.

hívlüg

lbmainFlorl

Slbmain

porta para reglstro do Árdua/Uor

porta 7CP do SP do domínio

porta poronde é enviado estado
anual do doma nio

Figwa 4. 1 -- Linhas de comunicação no MV

Nas próximas seções, os protocolos são descritos através de diagramas de eventos

no tempo, utilizando as referências à portas apresentadas na figura 4. 1.
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4.1 Protocolo para Inclusão de um Novo Açor

O protocolo para inclusão é executado somente quando um ator (Árduo.Azar) entra

na simulação do .4cfy (em um domínio controlado por S/]'). Neste caso, a tarefa do super-

servidor (SSeru) é estabelecer a associação entre o ÀEouo.Azar e SP responsável pelo
domínio no qual o Árduo..4Zor está ingressando. A partir daí, o visualizador do Àrouo..4zor

passa a se comunicar diretamente com o SP e os visualizadores do AEouo..4Zor e dos
demais atires presentes no mesmo domínio.

SSeru e2 e3

SP

SD

GMC

UlauaJ. AZomÁtor

Figura 4.2 -- Inclusão de um novo atou

Como se pode verificar na figura 4.2, inicialmente um pedido de registro é
enviado (e/) pelo visualizados do Aros;oÁlor para o SISeru. Este pedido é feito através de

uma mensagem do tipo ]VEW(;L/27VZ cujo conteúdo é uma referência a uma porta
(M/zgZ) do visualizados do AEooo,410r e sua posição inicial. Ao receber esta mensagem o

SSeru determina, a partir da posição inicial do ArouoÁZor, qual é o SP responsável pelo

domínio no qual o .Azado.410r deseja entrar (ez). O SSeru então envia mensagem (e3) do

tiPO .'lZ)Z)RS.SP ao visualizador do AZouoÁZor, contendo uma referência para a porta
Z)omaínPor& no SP e a porta /P-mu/lícmi(G.4/O, bem como as coordenadas das
fronteiras do domínio em questão.

O visualizados então estabelece uma conexão com a Z)omaínPorl e envia (e4) a
mensagem do tipo SZINZ) miZ)RS.SZ) para o SP, solicitando o endereço do SZ). Esta

mensagem contém umâ referência a umâ porta (/l/ngZ), a qual o SP utilizará para
comunicar-se com o visualizados do Azado.Azar.

A mensagem de resposta (es) do tipo .'lZ)Z)RS.SZ) enviada ao visualizador do

Àxot;o.410r pode ter um conteúdo diferente, dependendo das seguintes situações:

Se Árduo.Alar é o único atou no domínio, a mensagem enviada pelo SP tem como

conteúdo o endereço (itd/lgz) do visualizador (ü Azot;o.4Zor, indicando assim que o
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próprio visualizados será o novo servidor de domínio (SZ)). Neste caso, o
visualizados recebe o estado do domínio do próprio SP. A informação sobre a

identificação do SZ) é guardada pelo SP (neste caso, os eventos (e6) e (e7) são
desconsiderados).

Se já existir um SZ), o SP envia mensagem contendo umâ referência para a
porta SZbmain do SZ). O visualizador do Àzot;o..410r estabelece então uma

conexão com o SD (e6), fazendo com que o SZ) envie mensagem (e7) do tipo
SZbmaín, contendo uma cópia do estado anual do domínio correspondente.

Após a obtenção do estado atual do domínio, o visualizados do .AXot;o..4Zor então

anuncia (e8) su& entrada no grupo mtzZZicmZ através de uma do tipo JO.IATES). A partir

de então, o visualizador passa a receber e enviar atualizações de posição pelo grupo
mli/Zícasl, usando a técnica de Z)ead Recêoní/zg.

4.2 Protocolo para Exclusão de um Ator

Apresentamos, nesta seção, o protocolo para exclusão de um atou (Alar). A 6lgura
4.3 ilustra a exclusão do Azar do domínio gerenciado pelo servidor de pertinência SP.

SP

[xuuaZ. .41or

Na figura 4.3, o visualizador do Alar informa (e/) ao grupo /nüZlicml, através da

mensagem do tipo LE4yZ.DOA/, que o .4zor está deixando o domínio. No evento 6ezJ,

todos os participantes, inclusive o próprio SP, excluem o flor das suas cópias locais do

domínio. Caso o visualizados do .4Zor seja o atual servidor de domínio, o SP elege outro

atou que terá seu visualizados como o novo servidor de domínio. O SP então envia (e3)

mensagem do tipo .'lZ)DRS.SZ) ao GMC, informando a todos qual açor tem sou
visualizador como o novo servidor de domínio.

4.3 Protocolos para Migração entre Domínios
Nesta seção, descreveremos em três etapas como se dá a migração de atires

entre os domínios do mundo virtual. Na figura 4.4 podemos observar estas etapas. Na
34
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etapa l ocorre a entrada de um atar na região de fronteira (R.li) do domínio anual; na

etapa 2 ocorre a passagem do atou de um domínio para outro; e na etapa 3 o ater sai da
Rf' do novo domínio.

Figura 4.4 -- Etapas para migração entre domínios

Nas próximas subseções veremos cada uma das etapas apresentadas na figura
4.4 em maiores detalhes.

4.3.1 Protocolo para Entrada na Região de Fronteira
Nesta senão, descreveremos as interações que ocorrem quando um açor (HZor) se

aproxima da região de fronteira (R.ID entre seu domínio .41tza/ e um domínio Aros;o.

Participam deste protocolo o servidor de pertinência do atual domínio (S/).ÁZüaZ) e do
novo domínio (SI'-AXot;o), e o servidor de domínio (SZ)..yiz) do novo domínio. A
interação entre estes elementos é mostrada na figura 4.5.

SP Ratio

SP .'iZuaZ

UhüaZ...4tor

Figura 4.5 -- Entrada na Região de Fronteira

Ao detectar (e/), através de sua aura, que seu Ázor está na RP' entre os domínios

controlados pelo SP .4ZtzaZ e pelo SP..Azoto, o visualizados do Alar envia (e2) a
mensagem do tipo /VZ.X7'.Z)OB/ para o SP HluaZ, informando que poderá mudar de

domínio. Esta mensagem contém uma referência para a porta (4//zgZ) do visualizados

do .410r. O SP ..4zuaZ envia (e3) a mensagem do tiPO ]\rD PORTE para o visualizados do

..'!Zor, contendo referências para as portas Z)omaínPorZ (do -SI'..Azado) e a porta

mu/ZicasZ GÀ/C, relativos ao novo domínio. A seguir, o visualizados do Alar envia (e4)

mensagem do tipo SZÀTD..'l.Z)Z)RS.SZ) para o SP.Árduo, para obter o endereço do
servidor de domínio (SZ)-yü) do novo domínio. O SP..Azoto por sua vez envia (e5)
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mensagem do tipo .:lZ)Z)RS SZ) com uma referência para a porta SIZbmoín do SD ylz,
através da qual o visualizados do .Açor receberá o estado anual do novo domínio.

De forma similar ao que ocorre no protocolo de inclusão, caso o novo domínio

esteja vazio (ou seja, sem nenhum açor), o SP ÀXouo assume o papel do servidor de

domínio. No evento (eõ), o visualizador do Azar estabelece conexão 7CP com a porta
SZk)maia do SZ).Vlz e este envia (e7) mensagem do tipo Z)OAcíMN, contendo o estado

atualizado do domínio. O visualizador do Alar insere (e8) as informações recebidas do

SZ).yiz (cópia do estado do domínio vizinho), em uma lista de domínios vizinhos.

É necessário que o visualizados do .Azar mantenha esta informação sobre

domínios vizinhos a uma fronteira, pois o .Alar pode estar na região de fronteira com
vários domínios, e nesta situação é impossível prever para qual domínio vizinho o Alar

de fato migrará. Além disso, a manutenção simultânea das visões de domínios vizinhos

é necessária para realizar a migração de forma que o usuário não tenha a sensação de

mudança abrupta. As cópias de domínios vizinhos são mantidas atualizadas através

da escuta por mensagens muZ&icasz nas respetivas portas Gil/C (G/1/(;.,41uaZ,
GMC.NouoÜ.

4.3.2 Protocolo para Mudança de l)omínios
A segunda etapa na migração para outro domínio ocorre quando o Alar transpõe

o limite entre os domínios gerenciados pelo SP dZuaZ e SP.Árduo. Nesta transposição, o

Alar usa também o grupo muZZicmZ anual (GÀ/(;1..4[üaZ) e o grupo mt&ZZicasi do novo
domínio (GA/(LNouo).

GMC Nodo

SP Nooo

G /C ÁluaZ

Ubü(#. .4tor

Figwa 4.6 -- Mudança de domínios

O protocolo (mostrado na Êlgura 4.6) é iniciado quando o visualizador do ..4Zor

detecta (e/), através da aura de seu Azar, que o mesmo está ultrapassando a fronteira
entre os domínios. Então, o visualizados do .Azar verifica (e2) para qual novo domínio o
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mesmo está migrando, e atualiza a informação sobre domínio püncipal e domínios
vizinhos, tais como os respectivos endereços müZlícast, endereços dos servidores de

domínios, etc. Neste momento o ,4Zor já se considera integrante do novo domínio,

podendo descartar a lista antiga de domínios vizinhos.

O visualizados envia (e3) mensagem do tipo LE4VZ./)OA/ para o Git/(:...4ZuaZ, e o

protocolo de exclusão, descrito na seção 4.2, é executado.

Os eventos (e4), (es) e (e6) são respectivamente similares aos eventos (e4), (es) e (e8)

da seção 4.1. A diferença é que neste caso o visualizador do .Azar envia (es) a mensagem

do tipo SZ]VZ) '4Z)Z)R.S.SZ) ao SP.Z\zouo, com a intenção de ser declarado o servidor de

domínio do novo domínio, enquanto que no evento (es) da seção 4.1, o objetivo era é o de

obter o endereço do servidor de domínio. Os eventos (e6) e (e7) da seção 4.1, onde o SD

envia uma cópia com o estado atual do domínio para visualizados clo Alar, não são
necessários pois o Azar já dispõe desta cópia na lista de domínios vizinhos, descrita na
seção anterior.

Ao passar para outro domínio, automaticamente o protocolo de entrada na região

de fronteira, descrito na seção 4.3.1, é executado, pois o .Azar passa a estar na região cle
fronteira do outro domínio.

4.3.3 Protocolo para Saída da Região de Fronteira
Ao sair da região de fronteira (de qualquer domínio), percorre-se a lista de

domínios vizinhos (descrita na seção 4.3) e descarta-se o elemento correspondente à

fronteira que o atou correspondente está deixando para trás.

4.3.4 Identificação do Domínio Destino
Os protocolos de migração descritos na seção 4.3 também prevêem o caso em que

um atou está se movimentando para uma fronteira do seu atual domínio com mais de

um domínio vizinho. Esta situação é ilustrada na figura 4.7, onde um ator está na
região de fronteira entre os domínios Z)3 e Z)z, mas onde Z)3 também faz fronteira com

Neste caso, usa-se a posição de entrada na região de fronteira e o vetor
velocidade para determinar se o atar deve adquirir a visão dos domínios Z)/ e Z)2, em
vez de apenas a de Z)z.
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Se só considerássemos a posição do açor na RT', provavelmente indicaríamos que

o atou estaria migrando para Z)2, quando na verdade a sua trajetória indica uma
migração para Z)/. Uma vez recebidos os dados de Z)/ e Z)2, é possível ao visualizados

correspondente ao atou escolher rapidamente qual será o novo domínio efetivo, assim
que o atou ultrapassa efetivamente a fronteira.

Mundo Virtua

o/:llo,

Traletória

Figura 4.7 -- Migração entre domínios

4.4 Discussão

Utilizando estes protocolos para migração entre domínios, de fato consegue-se

obter uma transição entre domínios pouco perceptível ao usuário. Isto foi comprovado

através de testes práticos com um protótipoõ, e também foi comprovado através da
comparação dos tempos de deslocamento de atores entra e enter-domínios. Maiores

detalhes sobre os testes realizados estão descritos no capítulo 6

6 Este protótipo é descrito no capítulo 5
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Capítulo 5

O Protótipo do ÁVZ).:/)TZ)

De forma a demonstrar a factibilidade dos protocolos descritos no capítulo 4,
fizemos uma implementação distribuída de um jogo simples de movimentação em um

ambiente 2D. Este ambiente foi particionado em domínios, de forma transparente ao
usuario.

Este protótipo é resultado da extensão de um jogo demonstrativo para Java

chamado Javaroids [8]. A seguir, apresentaremos umR visão geral da estrutura do
programa, com ênfase nos elementos que utilizamos para o protótipo.

5.1 Javaroids
Em sua versão original, Javaroids é um programa 2D mono-usuário. O usuário é

representado por uma nave, que tem a capacidade de alterar a direção de
movimentação, acelerar e disparar projéteis contra alvos asteróides e naves inimigas.

O jogo se inicia com UHd tela introdutória, que lista quantos pontos vale cada objeto
no jogo. Depois disso, o jogador pode fazer um teste de movimentação da su& nave, e

aprender os controles. A seguir, o jogador pode começar o jogo. A transição entre estas

telas é realizada por um clique do mouse. Na figura 5.1 podemos observar uma tela do

jogo Javaroids.
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00CtlJÜl:t chip Left 3 Shield

+

f" a-

figura 5. 1 -- Imagem do jogo Javmoids original

A figura 5.2 resume as funções das principais classes do Javaroids

AsLeroid Manager Asteroid Sprite

Game Manager
inidabza astei.pides
atualiza asteróides
conta mteróides
t.rata colisão de asteróidos com
outros objetos
computa pontos

inicializajogo

eldbeinstJ'uçõos

look principal com

t,rata eventos
computa pontos

chip Manager

icializa nave e disparos
conta naves exUas
interpreta entradas do usuáho

do escudocomputa
aLualiza nave e disparos

EfTect lvlanagor

computa/atualiza
explosões
nt.iva som

Enemy Manager

inicializa inimigos e disparos
atualiza naves inimigas e disparos
trata colisão de inimigos com a
nave dojogadordesenha elq)losao

atualiza posição

Figura 5.2 Divisão de Responsabilidades no Javaroids

As setas na figura 5.2 ilustram o fluxo de controle entre os objetos do Javaroids.

Observamos que Javaroids é formado por um conjunto de gerenciadores (managers),

cada um controlando elementos de determinado tipo. Os tipos de objetos

implementados no Javaroids são descritos pelas classes: .4sieroid spríZe, Shíp sprize,

Fine sprite, En\emy sprite e Elpbsion sprite.
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Os gerenciadores .4sZeroid .l/an(49er, S/}lp .4úíanager e Ent.emy AZAR(49er possuem

instâncias do gerenciador de efeitos .l1/7êc& Manager. O EZZecl A/anager é responsável

apenas por realizar os efeitos visuais e sonoros, causados pelos demais gerenciadores.
O chip .aZaR(lger tem uma seta adicional, indicando que as operações descritas são

repetidas cada vez que um objeto do tipo Ásleroid sprile ou Enemy spríle consegue

destruir o objeto do tipo chip spríZe, controlado pelo chip Manager.

Os spríZes ..4sZerold, Shêp, Pira e Enzemy têm funções comuns. Eles são
responsáveis por desenhar o objeto (por exemplo, uma nave ou asteróide), computar e

atualizar a posição do objeto e, com exceção do S/}ip spriZe, verificar se há colisões
entre os spríles.

Vejamos agora como é a interação dos gerenciadores no hop principal do
programa (figura 5.3).

Ship Manager update0

Enemy Manager update0

Asteroid Manager update0

EHect Manager update0

Update
Sprites

Zmp pilndpd

Alualiza gerenciadores

2. Desafia gerenciadores

3. Pausa, ou ddeda ventos

da Interface usuário

Fim do jogo Paint
Spütes

Figura 5.3 Interaçao dos Gerenciadores durante Z,oop Principal

Como visto na figura 5.3, a classe Game .l/anager age como o programa principal
que sincroniza as operações updaÍe0 e painz0 de outros quatro gerenciadores. Cada

gerenciador por sua vez, invoca os respectivos métodos updale0 e paín&0 em cada um
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dos spríZes por ele controlado. Ou seja, caso existam .N asteróides em movimento, o

método [zpdale0 do .-ls&eroíd Ã/anager invoca o updaleO em cada um dos N objetos

sprile. As principais funcionalidades do jogo são implementadas nos métodos updole0
dos gerenciadores. Por exemplo, o updaze0 do -ÁsZeroid Ã/anager invoca o método

[lpdaze0 de todos os .4szeroíd spriZes, onde é realizada a movimentação dos asteróides,

verifica se houve colisão com outros sprízes do jogo, e explode os asteróides quando

ocorre uma colisão. Desta explosão são criados novos spriZes que representam pedaços

menores do asteróide que foi destruído. Outro exemplo é o método updaze0 do chip
A/anager, que informa ao Shep spriie como este deve recalcular a sua nova posição,
baseado nas teclas que o usuário está pressionando.

O método pain10 do ShÜ .4dan.(49er invoca o método painZO dos objetos Fira spríü

e S/}ep sprlze, que realmente desenham os objetos. Além disso, ele mantém e apresenta

o s&aZüs relativo ao número de naves restantes, e a durabilidade do escudo protetor

que o Shep sprile possui para sua defesa. Se for detectado um evento do tipo

"pressionamento da tecla sAieZd", então paio,ZO também desenha um escudo em volta

do chip sprite.

A seguir descreveremos em mais detalhes as classes Game /Man(49er e chip

.IManager, nas quais dizemos as modificações mais significativas para o
desenvolvimento do nosso protótipo.

5.1.1 Classe Game Manager
A classe Gam,e it/anager contém o laço principal (maia) do Javaroids. Game

/Manager implemente a interface Rünnab&, de6lnindo um método chamado rün0. O

coração deste método é um bop, que coordena a seqüência de ações descritas na figura

5.2. Game .aZaR(&ger também define tratadores para eventos de teclas, que são
passados adiante para o ShÉp .Íman(!ger.

5.1.2 Classe chip Mànage7'

A classe Shíp Ãíanager é encarregada de inicializar a nave do jogador e o Fira

spriZe, que desenha os mísseis lançados pelo jogador. Esta inicialização ocorre no
construtor da classe Shlp Acían(49er.
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Outra função do $híp Jk/anager é traduzir eventos gerados pelo usuário para

mensagens enviadas ao Shíp spríze. Para processar entradas do usuário, mantém-se

um bzz/7ér que verifica se uma tecla foi pressionada ou não. Isto permite ao jogo reagir

a múltiplas entradas como, por exemplo, disparar e avançar simultaneamente. Se não

existisse tal bu#êr, o jogo só poderia responder a uma única entrada do usuário por
vez

5.2 0 Protótipo
Com o objetivo de demonstrar a viabilidade e a eficácia dos protocolos descritos

no capítulo 4, o jogo Javaroids foi adaptado para ser um programa distribuído a ser
usado porvários usuários.

Na figura 5.4 temos uma imagem do protótipo onde o mundo virtual foi dividido

em 3 domínios, representados pelos três retângulos maiores. As linhas em preto

representam a região de fronteira entre os domínios. No centro da figura podemos
observar um ator com sua aura navegando pela região de fronteira dos domínios. Na

região de fronteira entre os domínios superiores e o domínio inferior do mundo virtual,

observamos três retângulos cinzas menores, que representam a projeção dos atores

que estão presentes no domínio inferior. Estas projeções foram incorporadas no
protótipo a 6lm de mostrar que mesmo estando na RF de seu atual domínio, um atou já

acompanha a movimentação dos atires no(s) novo(s) domínio(s) para os quais está
migrando.

)

F\gula 5.4 - ]magom do ]lfyno visualizados do protótipo
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O protótipo consiste de processos independentes de três diferentes tipos:

S11per-servidor: é responsável pela associação de domínios a servidores de
pertinência.

Servidor (ü .f)erti/anciã: é responsável pelo gerenciamento da porta ni,zz/zicast

de cada domínio.

yisl aZiza(!or: é o processo que implementa a interface do usuário com o jogo.

Os servidores de pertinência foram modelados como sendo processos executando

em diferentes Aosis de uma rede local. Os visualizadores são processos que vão se

conectando e desconectando dos respectivos servidores de pertinência à medida em que
os atires (controlados pelo usuário) transpõem fronteiras entre domínios. O controle de

movimentação definido para cada atou pode ser de dois tipos: trajetórias
parametrizadas ou controladas pelo usuário.

A simulação tem como base um mundo virtual 2D, com particionamento estático

de domínios. A simulação inclui a detecção de colisão entre atores e a detecção de
entrada na região de 6'onteira (Rf). A plataforma de implementação escolhida foi Java

1.2. A escolha foi motivada pelo fato de Java ser multiplataforma, oferecer cometa de

lixo, ser a linguagem do jogo Javaroids, além de dispor de muitas classes Gat;a.nt.ez.+)

para programação em um ambiente de rede.

A seguir, apresentamos as principais funções dos elementos que compõem o
protótipo.

5.2.1 Configuração Inicial
Para a configuração inicial dos servidores de pertinência (SPs) e do super-

servidor (SSeru), criamos um arquivo chamado Seiup.dat. Este arquivo contém

informações sobre endereços /P e portas (7'(1:P e muZlícasZ) dos servidores de
pertinência, e do super-servidor.

A figura 5.5 apresenta um exemplo do arquivo de configuração inicial. A primeira
linha do arquivo contém informações sobre os endereços .IP e müZZicas& do SSeru. Cada

uma das demais linhas está associada a um SP.
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Endereço /P do /zosl do Saem

Endereço À/LiZiÍcas& do SSeru

Setup.dat

143.4. 4 . 4 228 .1.1. 1 6001

Porta il/üZ&icas& do SSeru

SP0 6970
6971SPI

SP2 6972

7970
7971

0 500 0 500
500 1000 0 500

1000 1500 0 500
Lista de SPs

Dimensões do domínio
(X«i-, X«-, Y«i«, Y««)

Porta A/uZlicast do domínio

Porta 7CP do SP

IdentiÊlcação do SP

Figura 5.5 Estrutura do arquivo de configuração inicial Selar.dat

5.2.2 Fase de Preparação do Ambiente
Antes de poder iniciar o jogo do Protótipo, é necessário instanciar o super-

servidor e os servidores de pertinência. O primeiro passo é a criação do super-servidor

SSero (que é um processo UNIX) que deverá executar no /zosZ indicado em Seltzp.dal.

Para isto deve-se digitar: lava jogo. Ao iniciar, o SSeru: a) lê o arquivo de
connlguração inicial Se&up.daz; b) atualiza este arquivo, inserindo nele o seu atual

endereço -iP; e c) cria a lista de servidores de pertinência utilizada para consultas toda
vez que um novo atou entra para o mundo virtual.

Em seguida, deve-se instanciar os servidores de pertinência (SPs). Cada SP pode

ser instanciado em um computador (máquina) diferente. Na linha de comando, deve-se

digitar lava sp BRIO, onde sp/Z) corresponde à identificação do SP. Esta

identi6lcação será usada pelo SP para que ele possa localizar a respectiva linha que
contém seus dados iniciais no arquivo de configuração Sezup.daZ.

5.2.3 FasedeJogo
Quando o ambiente já está preparado, o próximo passo é a entrada dos

participantes (usuários) no jogo. De qualquer máquina, um novo usuário pode entrar
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na simulação, digitando na linha de comando: lava GazaeBíazzage='' px py, onde px e

py correspondem às coordenadas da posição inicial do atou dentro do mundo virtual

(A/}'). Caso esta posição não seja fornecida ou esteja além das dimensões do .l/y. uma

posição inicial aleatória Ihe será atribuída. Começa então a simulação para este açor,

dando início à seqüência de interações, descritas no capítulo 4, entre seu visualizados,
super-servidor, servidores de pertinência, servidores de domínios, e visualizadores dos
demais atores.

5.3 Implementação do Protótipo
Para a implementação do protótipo, foram necessárias modificações na estrutura

das classes do jogo Jauarolds. Além disso, várias classes do jogo original foram
desativadas, como por exemplo as classes Enemy e É:rphsíon. Mecanismos para a

comunicação em rede foram implementados para atender à necessidade do protótipo

ser um jogo distribuído. Nas seções seguintes descrevemos tais modiâcações e
extensões.

5.3.1 Interação Entre Elementos
A classe chip itZanager do jogo Jauaroíds foi renomeada, passando a se chamar

Centro/ Shíi9 .4/anager. Uma nova classe ShíiD .4Zanager foi criada com o propósito de

implementar a interação entre os visualizadores dos atores, servidores de pertinência
(SPs), servidores de domínios (SZ)s) e super-servidor (SSeru).

As alterações foram realizadas visando tornar o jogo Jaoaroids distribuído,

utilizando comunicação (baseada em 7'(7' e müZzicm&) via socêets. Estas alterações

incluem a criação de novas classes que implementam a comunicação no protótipo,
como por exemplo as classes Receiue7hread, .4/LZ/zicaslGrozzp, Senda)omaín.Será;er,

Sbnder, descritas nas seções seguintes.

Alguns métodos coram introduzidos e/ou modificados em outras classes para

permitir a interação entre os visualizadores dos amores e SPs pertencentes a um
mesmo grupo mtzZticas&. São exemplos deste caso: a classe S/lip, que teve alterações no

método updazePosilion0 e a adição de um novo método, c/ucêBoundazy0. O método

updazePosíZíon0 original tinha como funções atualizar a posição do centro do polígono

7 Esta classe implemente o visualizados do atar associado ao usuário
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(que representa a navea do usuáüo), e deslocar o centro para o outro lado da tela, caso

o polígono ultrapasse os limites da tela, criando assim o efeito de um espaço circular
infinito comum em jogos deste tipo. Agora, além de invocar o método c/ucêBolindary0,

este método também invoca o método leal;eBoundazy0 da classe SA.ip Manager.

O método c/mcêZ?olindary0 verifica se o polígono está sobre a região de fronteira

R/' do domínio. E o método ZeaueBounda/yO do chip À/anager é invocado quando o

polígono sai da R.l?. Neste caso, ou ocorre a transferência do açor para um novo
domínio, ou as informações sobre a respectiva fronteira são descarnadas, por exemplo
quando o ator (nave) sai da RF, mas permanece no mesmo domínio.

A classe GonlroZ S/}íp .4/anager, sofreu modificações nos métodos updaze0 e

paínZO. O método pain&0, descrito na seção 5.1, agora invoca o método (2esenha0 da

classe S/}ip .4úfanager, que desenha os demais atires no domínio. O método lzpdale0
invoca o método g/losit/pdale0 também da classe Shíp /Idanager. Neste método

utilizamos a técnica de Z)ead Recêoni/zg para atualizar a posição dos objetos-
fantasmas, que representam os demais atores no domínio. Além disso, 6oi criado o

método (!eadRecêoní/&g0 que é invocado pelo método tzpdale0. O método

(!eadRecêoni/zg0 verifica se houve mudança significativa de posição entre o Shep e o
fantasma a ele associado. Caso isto ocorra, uma mensagem de atualização é enviada

para grupo muZlícazst, para que todos os visualizadores dos demais atores no domínio

possam atualizar os respectivos objetos-fantasmas.

5.3.2 Componentes de Software do Protótipo
As classes do protótipo foram agrupadas, formando um conjunto de componentes.

A seguir descreveremos estas componentes e suas principais funções. Para esta
descrição utilizaremos os termos SSero como referência para o super-servidor, SPs
para os servidores de pertinência, e SZ)s para os servidores de domínios.

Game.4/an(!ger: implementa o visualizados, responsável por iniciar o programa
do usuário.

Super.Será;er4;manager: SSeru que coordena SPs e a entrada de novos atores na
simulação.

8 Neste jogo, um atar é uma nave consolada pelo usuário ou um robe
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SPA/ana:ger: gerencia domínio, coordenando a entrada/saída de cada ator do
mesmo.

Shllp.llúían(49er: gerencia a interação do visualizados de um atou com

visualizadores de outros atores, SPs, SZ)s e SSeru.

ConZroZS/lípManager: implementa rotinas de animação da nave controlada pelo
usuano.

Z)omínío: responsável por manter as informações sobre os atores presentes em
um mesmo domínio do Ã/V.

Comunícaç(ío: agregado de classes que implementam os vários tipos de
comunicação (T(;P, mu/&icasZ) citados no capítulo l.

Senda)omainSert;er: [/tread servidor responsáve] por enviar cópia do estado anual

do domínio para visualizadores de novos atores. Este tAread só é instanciado em

visualizadores que também são servidores de domínio, e nos servidores de
pertinência.

Senda)a&aSeruer: thread servidor responsável classe responsável pelo envio, via
conexão TC:P, de dados, tais como endereço do servidor de domínio e do servidor

de pertinência, para o visualizados de um novo atou entrando no domínio.

Nas próxima subseções, veremos estas componentes em maiores detalhes. Os
diagramas IJML [4] correspondentes a estas c]asses se encontram no apêndice A.

5.3.2.1 GameManager'
A componente Gam.elMan(]ger é formada pelas componentes ShàD/l/anager,

Congro/SAírA/an(49er e pela classe Prozo&ypeFrame. Estas componentes em conjunto
formam o visualizados, descrito na seção 1.2 do capítulo l.

A classe PrololypeFrame foi criada para tornar o visualizados uma aplicação

Java em vez de uma appZeZ, como era o jogo Javaroids original, e para incorporar
também tarefas de comunicação.

5.3.2.2 SPZllanager
A componente SPlt/anager que implementa o servidor de pertinência de um

domínio é formada pelas componentes (bmuníc(4ão e Domínio, e pelas classes SP e
ylzin/}o.
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Com exceção da classe Sen(ürZ)SS, que trata do envio de datagramas via
Z)al(&gramSocêez, todas as outras classes da componente Comunicação são
implementadas pela componente SP%/anager. A classe SP executa o programa

responsável pela instanciação dos SPs. E a classe ylzín/lo é usada nos SPs para a
criação da lista de SPs vizinhos.

5.3.2.3 SzzperSeruer.Manage/'

A componente SzzperSerue/.:/Manager é responsável por informar ao visualizados

de um novo atar qual SP contactar para que o mesmo possa dar início à interação com

outros visualizadores dos demais atores no domínio. Esta componente é formada pela

componente (bmt/.nic(4ão e pelas classes Jogo e S.f)7\oxy.

Com exceção das classes Z)aZaShipC/ass, Se/zdZ)aZaSeruer e Sen.der, todas as

outras classes da componente (bmlinic(4ão são implementadas pela componente

St{/)erSeruer71/anager. A classe Jogo executa o programa responsável pela instanciação

do SSert;. A classe SPProry é um proxy criado pelo SSero e é utilizado para consultas

sobre qual será o SP responsável por um novo ator que entra para a simulação.

5.3.2.4 ShípMtznager

A componente ShÉpA/an(49er implementa a comunicação entre visualizadores, e

entre SPs e visualizadores. Esta componente é formada pelas componentes

(bm,üníc(4(ão, Z)omínío e pela classe AreigAboryüw.

Com exceção das classes Senda)azaSeruer e Sen.dera)SS, todas as outras classes

da componente (bm.tznicação são implementadas pela componente chip.4áran(tear. A

classe .AzeígAborVübo mantém atualizadas as informações sobre domínios vizinhos,

enquanto um atou se encontra na região de fronteira. Ou seja, esta classe é
responsável por manter a lista de domínios vizinhos descrita na seção 4.3.1.

5.3.2.5 Con,trolShipManager
A componente (]onlro/ShepjManager é formada pelas componentes /4re e ShÉp.

A classe F'Íre realiza a animação de um disparo de uma nave. O conceito de âur&

é utilizado na classe Fere para a detecção de colisão do objeto Fere com outros objetos.

E a classe Sair representa graficamente uma nave (ater) no jogo.
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5.3.2.6 .Z)omínío

A componente Zbmínío é responsável por armazenar a lista de atores e objetos
presentes em um domínio, além de possíveis atributos especí6lcos de cada domínio.

Esta componente é formada pelas classes .Azar, Z)ímension e G/tos&S/z.ilp.

A classe .Alar mantém informações sobre a identificação do atou enquanto que a

classe GhoszS/}Ü armazena informações sobre os objetos-fantasmas presentes no
domínio.

A classe Z)imenzsíon mantém os valores que determinam a dimensão de um

domínio. Esta classe foi criada para facilitar futuras extensões do protótipo, como por
exemplo para 3D.

5.3.2.7 (]omünicação

Esta componente implementa a comunicação no protótipo. Ela é formada pelas

componentes Senda)aZaSert;er, Senda)omainSeruer; pelas classes Z)alas/lepCZazss.

.Z)alaSS, MlzZ&icaszGroup, Receiue7bread, fender, Sen(ã?rZ)SS; e pela interface
Prohcot.

A classe Z)alaSS armazena informações (tais como portas 7'(;P, müZZicasZ, etc.)
que são trocadas entre SSeru, .SPs e os visualizadores de atores. A classe

Z)azaShêpCZass armazena dados sobre novos atores, como por exemplo a identificação

do novo açor e a posição e velocidade iniciais da nave (atou), que são enviados para
grupo müZZfcas& do domínio. A classe it/ziZiicaslGroup cria um grupo mü/ticast. Já a

classe Receioe77 rega recebe informações enviadas ao grupo müZ&icm&. A classe fender

é responsável por enviar pacotes, utilizando o socket mzlZ&icasz, para outros membros

de um grupo mu/[icas&. E a c]asse SenderZ)SS é responsáve] por enviar datagramas do
SSeru para o visualizador de novos amores.

A interface .fboZoco/ armazena constantes do tiPO JC)/ATEI), .AZ)Z)RS.SZ), que são
utilizadas nos protocolos de comunicação.

5.3.2.8 Senda)omainSeruer

A componente Senda)omainSert;er é formada pela classe $en.dZ)omain. Um objeto do

tipo Senil)omain é instanciado toda vez que uma conexão 7'(7' é estabelecida entre
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um visualizados de um novo ator e um servidor de domínio. Esta classe envia o estado

atual do domínio, solicitado pelo visualizados (do novo atou) que criou a conexão.

5.3.2.9 SendZ)ataSeroer

A componente Senda)azaSeruer é formada pela classe Senda)ala. Um objeto do
tipo Senda)ata é instanciado toda vez que u=& conexão 7{;P é estabelecida entre um

SP e um atou. Esta classe envia informações sobre um novo domínio, solicitadas pelo
visualizados que criou a conexão.

A lista completa de classes e métodos do protótipo pode ser vista em maiores
detalhes no apêndice B.
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Capítulo 6

Testes

Foram feitos diversos testes com o protótipo para avaliar o seu funcionamento e

desempenho em diferentes situações de carga, isto é, para um número variável de
atores.

O principal objetivo dos testes 6oi o de obter valores quantitativos que
caracterizassem e con6lrmassem de forma precisa a impressão visual que um usuário

do protótipo obtém sobre o tempo de resposta durante uma migração entre domínios.

Em particular, comparou-se o período de tempo necessário para que um atar com
velocidade constante leva para percorrer uma mesma distância quando se movimenta

dentro de um domínio e quando ultrapassa a fronteira do mundo virtual.

Um outro objetivo foi o de identiGlcar qual ação executada por um visualizador

durante a passagem de um ator pela fronteira é a principal responsável pela
degradação do desempenho do protótipo. E um terceiro objetivo foi o de medir qual é o

impacto que o compartilhamento dos servidores (tais como servidores de pertinência e

servidores de domínios) pelos visualizadores tem sobre a atualização da visão do
mundo virtual pelo usuário.

Todos os testes foram executados em um conjunto de 23 máquinas executando o

sistema operacional Solaris (hunOS 5.7), onde os processos (tais como super-servidor.

visualizadores, etc.) foram distribuídos da seguinte forma:

Super-será;idos: Sparc Szaiün 4, com 32MB de memória e l processador.
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Servidor de Pertin.ên,cia SP0\ Será\dol UI,traSPARC En,krprise 3000, com
2GB de memória e 6 processadores.

Seruídor de Perdi/zéncía SP/: Sf)arc SZation 4, com 32MB de memória e l
processador.

Seruldor (Ze Parti/téncia SP2: Sparc SZallon 2, com 64MB de memória l

processador.

ylstzaZízadorP: Sparc SZazion 20, com 64MB de memória e l processador.

Robes: 1. Servidor UZZraSP.'lRC-/7 .EnZerprise 250, com 5 12MB de memória e

2 processadores (15 robes),

2. Sparc Szazíon 4, com 32MB de memória e l processador (4 robes).

O resultado de cada teste 6oi obtido tomando-se a média de 20 execuções para

cada conjunto de robes'o, representando os demais amores presentes no mundo virtual.

Para efeito de medições, nos dois primeiros testes todos os robes estavam

parados. Isto 6oi feito para evitar a inHuência mútua entre atores, pois o objetivo
destes testes foi o de analisar isoladamente o desempenho do protocolo de comunicação

para migração entre domínios, descritos na seção 4.3. Com todos os robes parados, o

atar pôde tratar exclusivamente das tarefas de mudança de domínios, sem ter que
tratar também das mensagens müZZícmt, contendo atualizações provenientes de outros
amores.

Mediu-se portanto os tempos que um único atar precisa para percorrer a
distância a (figura 6.1) dentro de um domínio e durante a passagem pela ítonteira,
movendo-se em três diferentes velocidades:

u/: representa um atou navegando pelo mundo virtual de forma muito lenta

(l unidade de distância por segundo).

oz: velocidade que consideramos comum em jogos deste tipo (3 unidades/seg.).

t;a: alta velocidade. Através dela, quisemos analisar o comportamento do

pmtótipo em situações extremas (8 unidades/seg.).

9 Este visualizados foi utilizado para medição de tempos dos testes realizados.
10 Nestes testes. os robes são simplesmente amores com um movimento pré definido

33



u primeiro teste toi executado para um ator com as três velocidades. Nos outros

dois testes, achamos su6lciente efetuar os testes somente com a velocidade oz, dado que

esta reflete uma situação mais comum de uso do jogo. No terceiro teste, programamos

os robes para que todos eles se movimentassem horizontalmente e verticalmente pelo
mundo virtual com a velocidade uz.

As seções seguintes descrevem os testes em maiores detalhes.

6.1 Teste n.' 1: Efeito visível da migração para o usuário
Este teste foi realizado em duas etapas. Na primeira etapa, medimos a

quantidade de tempo que um atar necessita para percorrer uma distância igual a duas

vezes a largura da região de fronteira mais o diâmetro de sua aura, representado na

6lgura 6.1. Esta é a distância que um atar, passando perpendicularmente pela
fronteira, percorre durante o processo de migração entre domínios.

Distância a
Figura 6. 1 -- Distância percorrida para migração entre domínios

Os dados desta primeira etapa (tempos necessários para um ator percorrer a
distância a fora da região de fronteira) podem ser visto no gráfico da figura 6.2.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 15 16 17 18 19 20
no. amores

Figura 6.2 -- Tempo para percorrer adentro do domínio
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Para a segunda etapa, tomamos o tempo gasto por um ator que migra de um
domínio para o outro, desde o instante em que ele entra na região de fronteira do seu

domínio atual até que ele deixa a região de fronteira do domínio vizinho, o que
equivale a percorrer a (estância cr(gráfico da figura 6.3).

6000

5000

4000

= u2

1 2 3 4 Õ 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 1Õ 16 17 18 19 20
no. atores

Figura 6.3 -- Tempo gasto para percorrer ana RF

O gráfico nâ figura 6.4 apresenta a relação entre os tempos obtidos nas duas

etapas para a$ três velocidades testadas, ou seja:

(tempo RFui)/(lendo Z)t;i), para i variando de l até 3

O termo (tempo nFui) representa o tempo médio da segunda etapa gasto por um

ator com velocidade ui, e o termo (tempo Z)ui) representa o tempo médio da primeira
etapa com a mesma velocidade ui.

No gráfico podemos observar que, quanto maior a velocidade, maior é a razão
entre os tempos, ou seja, maior é o efeito visual de descontinuidade de movimento

notado pelo usuário. Por ser a velocidade uz uma velocidade normal neste tipo de jogos,

consideramos que o atraso de um pouco mais que 100% é razoavelmente pequeno

tendo em vista todos as ações envolvidas na migração entre domínios. Visualmente,

para o usuário isto representa uma pequena parada na animação da nave por ele
controlada.
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----- Velocidade v l

--+-- Velocidade v2

--n-- Velocidade v3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 15 16 17 18 19 20
no. atores

Figura 6.4 -- Efeito visual da migração para o usuário

6.2 Teste n.' 2: Tempo gasto por ações executadas durante o
protocolo de migração entre domínios

O objetivo deste teste foi o de identificar as anões ou tarefas que têm maior
contribuição para o atraso na atualização da visão do usuário

Durante o protocolo de mudança de domínios, descrito na seção 4.3, ocorre a
seguinte seqüência de ações:

1. Z)ezecç(io da região (ü /ronzeíra (RF): tempo necessário para a detecção de

colisão do atou com a Rf'.

2. Pedido ao será;odor (!e pertinência (SP): tempo para que o visualizados do atou

envie mensagem ao SP, pedindo a lista de domínios vizinhos relativos à
região de fronteira no qual o ator entrou.

3. Resposta (b SP: tempo de espera pela regi

4. ReceóimenZo da Zísia (!e Dizia/z.os: tempo de estabelecimento de uma conexão

7CP com SP, e recebimento dos dados relativos aos servidores de domínios

(SZ)s), correspondentes aos domínios vizinhos.

5. Conterão com servidor de domínio (SD): tempo de estabelecimento de uma

conexão 7CP com SD, por onde será enviado o respectivo domínio

testa do SP ao pedido feito no itemS ] l

2
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domínio.

7. doía Grolzp: tempo de entrada em um novo grupo mu/[icasZ.

8. Passagem de borda: tempo necessário para detecção de colisão com limite do
domínio.

9. Zaaoe Grei/p: tempo necessário para sair dos grupos mu/zicasz (ao sair da
região de &onteira).

10. Remoção da /isca (Ze oízín/tos: tempo para descartar lista antiga de vizinhos

6

Por representarem apenas computações locais, com tempos desprezíveis

comparados aos tempos de comunicação, as ações 1, 8 e 10 não foram representadas no

gráfico da figura 6.5. Através deste gráfico, pode-se verificar que a ação que mais

contribui para o atraso na atualização da visão do usuário é o recebimento dos objetos

contidos no domínio para o qual o ator está migrando. Isto se deve ao fato de que nesta

versão do protótipo transferimos todo o conjunto de objetos, sem qualquer preocupação
em restringir a quantidade de dados trocada entre o servidor de domínio e o
visualizador do atou.

800

700

= 2

.a 3

= 4

= 6

4 7

= 9

Pedido SP

R esp opta SP

R eceb . L .Viz .

C onexão c/ SD

R eceb . dom ínio

Join G roup

Leave G roup

12 3 4 5 6 7 8 9 1011121314 151617181920
no. atoros

Figwa 6.5 -- Tempo gasto por ações durante migração
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6.3

700

Teste n.' 3: Influência do compartilhamento dos servidores
comuns na visão do usuário

Como mencionado no início do capítulo, o objetivo deste teste foi avaliar o

impacto que o compartilhamento dos servidores (tais como servidores de pertinência e

servidores de domínios) pelos visualizadores tem sobre a atualização da visão do
mundo virtual pelo usuário.

Neste teste fizemos as medições similares às do teste anterior, mas agora para

uma situação mais realista, onde todos os amores estão em movimento pelo mundo
virtual.

Basicamente, repetimos o segundo teste para 2, 5, 8 e 12 atores no mundo
virtual, para um ator com velocidade 02 e robes movimentando-se horizontalmente e

verticalmente pelo mundo virtual com a velocidade uz (grá6lco da figura 6.6).

Neste novo teste percebe-se que ainda a maior contribuição no atraso deve-se ao

recebimento de domínios e ao recebimento da lista de vizinhos

--+-- 2 - Pedido SP

--+--3 - Resposta SP
--+--4 - Receb. L.Vlz.
-+(-- 5 - Conexão c/ SD
---+--6 - Receb. domínio

---+-- 7 - Joio Group

--o--9 - Leave Group

Figwa 6.6 Tempo gasto por ações com robes em movimento

Na figura 6.7 apresentamos a razão entre o tempo gasto pelas ações durante o

processo de migração descritas no segundo e terceiro testes. Comparando-se os valores

obtidos no teste 2 e 3, percebe-se que o compartilhamento dos servidores de
pertinência e servidores de domínios pelos demais atires praticamente só tem
influência sobre o atraso no recebimento dos objetos do domínio, isso é mostrado na
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figura 6.7 pelo fato de que a razão entre os dois tempos varia entre l e 2,
aproximadamente.

Deve-se observar que testes envolvendo robes estão sujeitos a grandes variações

que são dependentes da situação particular que os atores (robes) estão em cada
momento. Por exemplo, se a maioria dos atores por acaso estiver migrando para um

mesmo domínio, é de se esperar uma contenção maior no acesso ao servidor de
domínio.

Figura 6.7 Razão entre tempo gasto pelas ações no segundo o terceiro testes

Com este conjunto de testes pudemos verificar que, de um modo geral, os
protocolos apresentados no capítulo 4 não causam uma degradação muito perceptível
na visão do usuário. Concluímos ainda que o fatos que mais contribui para o atraso na

atualização da visão do usuário é o tempo de espera pelo envio de domínios, que cresce

rapidamente quando se tem muitos atores participando de uma simulação. Uma forma

de diminuir o ouer/mad pelo recebimento de um domínio seria reduzir a quantidade de

informações enviadas, como por exemplo: a) um visualizados poderia armazenar em

um banco de dados local todas as informações relativas a todos os domínios no mundo

virtual (tais como, topografia, objetos virtuais nos domínios, etc.); e b) ao invés de
enviar um objeto com todos os atributos dos demais atires no domínio corrente,

poderia-se enviar uma lista somente com suas respectivas posições e velocidades,

enquanto que as demais informações já estariam previamente armazenadas no banco
de dadoslocal do visualizados.

59

2,5            
2            

             
1.5            

g           ---+-- 4 - Receb. l.Viz.

            --#-- 6 - Receb. domínio l

0.5            
0            

  2 5   8 12  
      no. atores      



Temos consciência de que os testes realizados não foram completos ou
conclusivos, mas permitiram apenas comprovar a viabilidade dos protocolos
desenvolvidos neste trabalho .
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Capítulo 7

Conclusão

Ambientes Virtuais Distribuídos (ÁVDs) apresentam um excelente potencial
como um futuro meio de interação pela rede Internet. Isto se deve às formas intuitivas

com que se pode navegar, apresentar, compartilhar e interagir com informações em

ambientes bi e tridimensionais. Embora ÁVZ)s apresentem muitas vantagens do pont;o

de vista de interface, ainda existem algumas limitações técnicas que impedem seu uso

em larga escala.

Nesta dissertação, abordamos técnicas para a construção de ,4yDs
compartilhados por muitos usuários, buscando novas formas de otimização da
comunicação e redução do volume e frequência das informações difundidas entre os
elementos distribuídos.

A principal contribuição deste trabalho foi o desenvolvimento de protocolos

distribuídos em uma arquitetura de servidores descentralizados que pemlitem um
particionamento de um mundo virtual em regiões (domínios) regulares, e de tal forma
que o usuário não perceba a migração de um ator de um domínio para outro. Este

particionamento teve como principal motivação um particionamento do número de

atores que precisam ser informados mutuamente sobre suas locomoções dentro do
mundo virtual, reduzindo assim o tráfego de mensagens de atualização no sistema.

A 6im de mostrar a viabilidade de nossa abordagem, implementamos um
protótipo, que é extensão de um jogo tipo .4sZeroi(Zs, chamado JHVHroids [8] e
programado em Java. A partir dos resultados de vários testes e medições de tempo
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usando este protótipo, pudemos comprovar que, apesar da sobrecarga causada pelos

protocolos envolvidos em uma migração, na maioria dos casos o efeito visual para o

usuário é somente uma pequena retração na animação dos movimentos dos amores.

Além disso, pudemos veri6lcar que a maior parcela de atraso é devido à transmissão do

estado do novo domínio para o visualizador do açor correspondente. Este fato indica
um possível aspecto de nosso trabalho que poderia se bene6lciar bastante de uma

otimização. Em particular, em vez de transmitir todos os dados referentes a um novo

domínio (incluindo a descrição completa de todos os atores presentes), poderia-se

pensar em enviar somente as características do domínio que variam no tempo. No
entanto, de acordo com nossos objetivos de mostrar a viabilidade da arquitetura e dos

protocolos desenvolvidos, tivemos uma preocupação menor com aspectos de otimização.

Não sabemos de nenhum outro trabalho que tenha tratado do problema do
particionamento de um mundo virtual e que tenha proposto protocolos para garantir
uma migração transparente entre domínios. O sistema AGORA é o único a propor um

particionamento de um mundo virtual 3D em regiões regulares, mas não houve uma
preocupação em garantir uma migração entre domínios transparente para o usuário.

Estamos cientes de que neste trabalho abordamos apenas um problema bem
específico relacionado a ÁVZ)s: o do particionamento regular e estático do mundo

virtual. Naturalmente, seria desejável permitir um particionamento dinâmico do

mundo virtual, a fim de lidar com problemas como a concentração de amores em

determinado domínio, ou ser capaz de tratar de falhas espontâneas dos servidores que
fazem parte de nossa arquitetura. Neste sentido, consideramos este trabalho como

uma experiência inicial neste assunto e que possivelmente poderá ajudar na solução de
outros problemas interessantes na área de ÁVZ)s.

Apesar deste trabalho ter tratado do problema da migração no contexto específico

de Ambientes Virtuais Distribuídos, sabemos que problemas muito similares existem

também em outras áreas de sistemas distribuídos, tais como computação móvel,

agentes móveis, e outros.

Ou seja, todos os problemas nos quais:

Elementos se movimentam de fobia aleatória em um ambiente diviüdo em
domínios, cada qual com seu servidor específico;
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Existe uma diferença entre a capacidade de comunicação intra e inter-
domínios;

A troca de um servidor para outro deve ocorrer de forma automática para o

elemento em movimento, isto é, este não deve precisar executar qualquer
ação para efetivar a troca;e

A passagem de um domínio para outro (e a conseqüente mudança de servidor)
deve ocorrer de forma contínua e imperceptível para o elemento

provavelmente deverão empregar protocolos parecidos com os desenvolvidos neste
trabalho. Assim, esperamos que com este trabalho tenhamos contribuído também
indiretamente para elucidar problemas similares em outras áreas.
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Apêndice A

Hierarquia de Classes Protótipo

Neste apêndice apresentamos os diagramas UML (Unified Modeling Language)
[4] que representam a relação de herança entre as classes do protótipo. A figura A.l

apresenta um& descrição dos símbolos UML utilizados nos diagramas deste apêndice.

Representa uma classe

Indica a Derivação/Generalização de Classes. A
seta aponta para a classe mais geral.

Figura A.l -- Símbolos utilizados na representação dos diagramas de classes

Figura A.2 Clmses derivada das classes Objeto, &plet e Fume
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Ghost
XÍovPol

EnemyFile

Figura A.3 Classes derivadas da classe SpHte

Figura A.4 Classes derivadas das classes 7bread e Oblect
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C)bject

fender

Figura A.5 Classes derivadas da classe ObÚec&

Figura A.6 Classes derivadas da classe ObÜecf
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Apêndice B

Descrição de Classes e Métodos

Este apêndice apresenta uma lista completa com todas as classes e métodos que
integram o .4VZ)-PTZ).

B.l. Classe .Atar

Classe que mantém informações sobre a identificação do atou

public clara Atar eactends Objeto implemente feri(üizable

. ColLstrutol'es

public Atar(String lume)

B.2. Interface .Bounds
Interface utilizada para definição de constantes relativas às bordas do domínio

public interface boüruis

. Varíáueis

public final stütic bate RIGHT = O;

public final stcltic bate l,EFT = 1;

public Ütnal static bate TOP = 2;

public final stcltic bate BO'l"l'Ohí = 3;

public fin,at statü b?te ImgBoul\d = 1 1;

- l.nrgurcl do Região de Fron,teircl.
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B.3. Classe CbnfaínerSprite
Mantém lista de sprites.

public class CorLtoinerSprite extends Sprite

ColLstrutores

public ColLhinerSprite0

Métodos

public Doía (uldSprite(Sprite s)

public uoid paint(Graphics g)
public uoid üpdaü0

B.4. Classe ControlShipManager
Classe que implemente rotinas de animação da nave

usuário, bem como trata as entradas de comandos do usuário.

public clara CorLtrol,SltipNlmmger exten,ds Object

(S7llp) controlada pelo

Consfrütores

public CoiLtrol,StüpAlanager(Effhlalmger efm, GameMat\ílger game,

Pois.t poslnici(lllP, ShipManíxger sm)

Métodos

public Stop getSt\ipO

public Firejjget,Ftre0
public uoid stopFire(int i)
public uoid mtraSlt.ip0

public Doía destroyShip0

priuate uoid ckarKeySht«)
public String PadNümber(int n,int l)
public Doía pai.nt(Graphics g)

public uoid tipdote0

public uoid mwGüme0

public uoid in.creaseShield0

public Doía keyDowTt(Euen,t e,int k)

public Doía keyUp(Euen,t e,int k)
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priuate Doía updakSl\i,eld0

priuate Doía tl(mdkFire0

B.5. Classe .Z)ataShípCZass
Esta classe armazena dados sobre novos atores, como por exemplo a identificação

do novo atou e a posição e velocidade iniciais da nave (S/}lp), que são enviados para
grupo mu/ticazst do domínio.

class dataShipClass implemente Serializabk

. Co/}s/rü/ares

public dahSllipClass (int sl, int $y, int ul, int uy, int treta, Açor atar)

public damSh.i,pCtass (int U]], int tyi], int n, int cenkr=, int cen.teO,
Colar c, Dimen.short d, int r, Ahr atar)

Métodos

public uoid score( int n,sl, int n,sy, int rLu=, int n,W, int ntlteta, Ahr Rotor)

B.6. Classe .Z)ataSS

A classe DataSS armazena informações (tais como portas TCP, multicast, etc.)
que são trocadas entre SServ, SPs e visualizadores de atores.

public clara dataSS implemente Seriatizable

. Con,strutores

public datnSS(Inl.elAddress myAddrs, in,t myPort, int pID, int tipo)
public damSS(llwt.Adoras myAddrs, int myPort, Point dlm, int t.lpo)

B.7. Classe .Z)ímension
Armazena os limites de domínio, que neste protótipo é bidimensional

public clara Dimen.sion implemente Serializ(ük

. CoTLstrutores

public Dirmn.sion(int top, int bottom, int left, int rigtlt)
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B.8. Classe .Z)ominío

A componente Z)omínio é responsável por armazenar a lista de atores e objetos
presentes em um domínio, além de possíveis atributos específicos de cada domínio.

public clara Domínio implemente Serialtz(üle

. Con,strutores

public Domhio(Dimen.shot dDomoin, int rmmseru, int irtd)

. Métodos

public synchronüed uoid insereOU(GhostS}Lip oU, Açor cüor)
public synchronized uoid remoueOU(Açor cltor)

public synchronized uoid üpdateOU(GhostShip obj, Ahr atar)
public synchronized GltostShip geLOU(Ahr açor)
public synchronízed t;oíd ín.gere.'!Íor(flor atar)

public synchron&ed uoíd renque.4[or(HZor a]or9

public s)'nchronized uoid remoueAtor(String nome)
public synchronüed uoid updateAtor(A hr açor)
public 6ynchronized Objeto getAtor(OUeto atar)
public orncÀron&ed flor gatil/elzÁlor(9

public String getNomd.{euAtor0

public String get11)0

public int getlrtdüe0

public int getNumSeruidor0

public uoid setrndice(int irtdice)

public uoid setNumSeruidor(int numSeruidor)

public Hmhtable getListoOUO

public H(nltt(üte getListoA ra0

B.9. Calasse .ZI/7a/anager
Trata os efeitos do jogo, tais como explosões, sons, etc

public clara EffMannger e3ctends Object

. Con,strutores

public EffMallnger(AudioCtip e3cpsound)
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Métodos

public uoid addShipElptosion(int 1, int y)
public uoid addAstElpLosiort(int l.int y)
public uoid addEmmyEicplosiort(int =, int y)

public uoid addElplosbn(Calor c,int 1, int y, int ll)

public uoid paiiLt (Graphics g)

public uoid updok0

B.lO. Classe E.xpZosíon
Realiza a animação de um conjunto de linhas.

causadas pelo choque de dois objetos.

public clara Elplosioit e3etends Cortt€1ilwrSprite

passando a impressão de ondas

' Coitstrutores

public E=phsiort(Cok)r calor, int 1, int y, int u)

. Métodos

public uoid iipdate0

public boolean isDon.eO

B.ll. Classe .Fira

A classe Fere realiza a animação de um disparo de umã nave. O conceito de âur&

é utilizado na classe .14re para a detecção de colisão do objeto Fira com outros objetos.
public clara Vire eactends MoueablePol,ygon,

. Con,strutores

public Fine(Calor c, Dimeu,sioí\ d )

public tire(Colar c,Dinwn,short d,int LerLgth,int l&pdates )

. Métodos

public Doía hitialim(int x, int y, int (mgb)

public uoid upddte0

public boolean intersect(chip s)
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B.12. Classe Game.A/anager
A classe Game .4/anager implementa o visualizados, responsável

programa do usuário.

public clara Game&íalmger e3ctends Applet implemente Ruitnable, bottrtds

por iniciar o

. Métodos

public static Doía maia(String argsj])

ateste méhdo ü-se o arquivo de configuração Setup.dat para obtenção dos endereços e

portais do super-servi,dor. E também defilw uma posição in,ici,al para o objeto St\ip, caso
esta lüo sda fora\peida pek) usuário ou esh estala fora dm dimen.sõK do mutuio uirtud,.

public uoid init0
Inicilüiza \lm Applet, defiltin.do l,imita dn imagem

public uoid start0

in,sh+\cio EffRlan.ager0, ControLSllipMannger0 e SltipRÍanager0.
public uoid stop0
public uoid setGameOuer0

priuate uoid itewGome0

public boolecln mouseUp(Euertt e,int l,int y)
public boolectn hWDown(Euent e, int k)
public bootean keyUp(Euei\t e, int k)

public uoid runs
priuate uoid smrtlnstructioíK0

priuate Doía updnt,eOpenhg0

public uoid updakScore(int uctl)

public Doía update(Graphücs g)

public String PadNumber(int n,int kn)
public Doía paint(Gr(Whics g)

public uoid pahtlmtructiom(Graphics g)
public Doía painrtTmtDriue(Gr(Whüs g)

public static String getTokenO

lê palxwra do uquiuo de configuração inicial,.
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B.13. Classe Game.A/at/t

Contém rotinas matemáticas para cálculos dos gráficos e programas do jogo
public final cloro Gamehíath

. Métodos

public static ftoat cos(int dqree)

pubti,c stcLtic ftoat sin,(in t degree)
public static double computeAngle(int ul=, int uly)
public static float comput'eNlagnitude(int ul=, int uly)
public static int geLE(md(int Mo=)
public static ftoat getRand(ftoat bÍax)
public static double getR(md(double M(w)

B.14. Classe Ghost.ZMouPoZ

Implementa métodos de movimentação de um polígono que representa um atou
fantasma.

class GhostMouPol e:ctends PolygonSprite implemente Moueable, bourtds, feri(xliz(üle

. ConsZrü/ares

public GhostMouPot(int t3c]], int tv]], in,t n, in,t cen,kr=, int centery,

Colar c, booZean isÁcfor9

public GtvosthlouPo[(int tx]], in,t tv]], in,t n, int cen,kr=, int cenkry,

Colar c, Dimensiort d, int r, boolean factor)

Métodos

public uoid setPositiorl(int x, int y)

public Doía se&UeZociíyrínt x, ínt y9

public Doía scale(double fmhr)
public uoid updatePosition0

public uoid updotePoints0

public uoid üpdal#!0

. Interfaces
ínterybce .44oueabZe

73



public (üstrQct Doía setPosition(int =, int y)

public abstract uoid setVetocity(int 1, int y)

public (üstrmt Doía updakPosi,tios,0

B.15. Classe GhostRotPoZ
Implementa métodos de rotação de um polígono que

fantasma.

clara GhostRotPol elctends GhostMouPol implemente Serhliz(ük

representa um açor

. ColLstrutores

public GhostRotPoKint t.lll, int tvl}, in,t n,.

Colos c, Dimension, d,

int centerx, int centery.

[nt r, booZean isHclor)

Métodos

public uoid set.Anglo(int a)
public Doía setRohtionRdle(int r)

public Doía up(Zata4/lghC)

public uoid üpdateAngk(int a)

public int ctwcltAltgkBottrtds(int th)
public uoid rohte(int cl)

public uoid updíite0

B.16. Classe GAostSAíp
Faz a representação de um açor-fantasma através de um polígono

public class GhostShip extends Gt\.ostRotPol, implemen,ts Serial,lzable

. Con,strutores

public GhostShip(int t.l]], int ty]], int n, in,t cen,terá, int certkry,

Colar c, Dinun.short d, int r, boolean isActor, String nome)
. Métodos

public Doía romtelzft0

public uoid rototeRight0

public uoid updote0

public uoid tltrust0

public String getNome0
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B.17. Classe Jogo
Dá início ao programa responsável pela instanciação do super-servidor

public clamjogo

. CoiLstrutores

public static Doía mailt(String args]])

ateste méhdo lê-se o mquiuo de configuração Setup.dat para obtenção do listo h,ici(ü de

servidores de pertinên.cio.. Este arquivo é pa.soado pwa o super-servidor que tratará estas
tn.formações.

B.18. Classe .44oueabZePo&ygon

Implementa métodos de movimentação de um polígono que representa um atou

associado a um usuário. É nesta classe que ocorre a detecção de mudança de domínios

por parte dos atores. Mas esta informação só é tratada na classe ShipManager.
clara MoueabbPolygon e3ctends Pot)gonSprite implemente Moueable, bounds

. Con,strutores

public MoueabhPo[ygon(int tl]], int tN]], int n, int cen,terá, int centery,
CbZor c, booZean is.Actor)

public MoueablePo189on(int tx]], int tN]], int n,, in,t cen,krx, int cen,te»,
Calor c, Dimen.sion d, int r, boolecin isActor,

Shipl\manager sm)

public Moue(ü]ePotNgon(int t=1], int tvll, in,t n,, i,nt cen,kr=, int cen,teq,
Colos c, Dimension d, int r, boolean isActor)

. Métodos

public uoid setPositiorl(int x, int y)
public uoíd selUeZocily(ínt x, ínt y9

public uoid, scale(doubte faichr)
public uoid updatePosition0

ntesk método, caso o objeto sda do t.ipo chip, o método checltBolmda'y0 é inuocado pctrc}

ü dekcção da região de fron,feira. Se estiver lw região de fron ira e s r deh(migra,i/do
pctrc} outro domhio), o método leweBounxim'yO do ShipM(nlxlger0 é inumado.

public uoid updatePoints0
publicuoid updateO
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public uoid checkBoundory0

Se o objeLo chip estiver nn região de frorLteira, o método handteBoundoUO é inDaGa(b,

cwo con,erário, o método leaueBouitdary0 é huocado, ambos do SltbManager0.
public Doía updateBounds(Dimeni,sion d)

qunn,do atar muda de domínio, este método é invocado para atualizar als honteir(n do
domínio recebiam t:io corei;ão TCP.

In,terá(nes
enter'face .4/ouecüZe

public (üstr(mt uoid setPosition(int 1, int y)

public abstract uoid set.Velocity(int x, int y)
public abstract uoid updotePositiorL0;

B.19. Classe .A/uZtícastGrozzp
Responsável pela criação de um grupo müZZicast

public class MuLticmtGroup

. Con,strutores

Mt&Ltic(ntGroup (int sport)
MultümtGroup (int sport, String mlP)

. Métodos

public boolean mJoinGrotlp0

public boolean mLeoueGroupO

public MulticastSocket getSocket0
public int getPort0
pu blic IntetAddress getGroupAddrsO

public uoid Close0

B.20. Classe .Neíghbory:ew
Esta classe mantém atualizadas informações sobre domínios vizinhos,

atou está sobre a região de fronteira.

public clara NeighborView extends Object implemente protocol

quando o
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C07t,strutores

public NeighborView(InetAddress myAddrs, int myPort, int mul,sport.

InetAddrus spAddrs, int spPort )

intedge,

Métodos

public syncAronlzed uoíd ini10
comttrLicct-se com seguidor de pertiltên.ci(l pma obter domínio.

priuate synchronized Doía h,i,tNetwork0

Ini.star.cia Nlul,ticmtGroup, ReceiuerThread, e fender.

public synchronized uoid recebeu(DcltagramPmket reco)
trata dados recebidos pelo porto multicast

priuate uoid receiueDomairL0

cria cotw=ão TCPpor onde recebe domirLio enviado pelo servidor
priuate Object recebeuObjeh(bytej] in,,int offset, int len,gth)

recebe pacote ertuiado para grupo multicai,st.

de piores.

B.21. Classe O&!feto
Representa a estrutura básica de um ator

public class ObÚeto implemente feri(üiz(ük

. Con,strutores

public dueto(Objeto oU)
public Objeto(String lume)

. Métodos

public String getNome0

public int hmhCode0
public boolean equols(Object comOUect)

public uoid desenha(Graphics g)

public uoid update0

Os méhdos desenham e updoteO foram substitui,dos por outros méh(!os do classe chip.
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B.22. Classe PobtgonSpríte
Armazena e define um polígono.

clara PotNgonSprite e3ctends Sprik2D implemente Serializable

. CoTLstrutores

public Potygon,Spük(in,t g], int )]], int n,, Calor c)

public Pol)rgonSpüte(int t3c]], int ty]], in,t n,, in,t cettkr=, int cenkry, Coar c)

. Métodos

public uoid addPoint(int x, int y)
public uoid paht(Graphüs g)
public uoid updote0

B.23. Interface ProtocoZ
Interface utilizada para definição de constantes relativas aos protocolos de

comunicação entre atores, servidores de pertinência, servidores de domínios e super-
servidor.

public interface protocol

Varíáueís

public final static bate ZERO = O;

public final static b)te JOINED = 1;

public final static bate GJOINED = 2;

public final static bate À{SG = 3;

public final static b)te INSERE.OBJ = 4

public #7zaZ sfatíc bate [/PDH 7E ..41r'OR = 5,-

public PRAZ stafíc bate Z,E.4 m D(11)it/ = 6,

public final static bate UPDATE.OBJ = 7;

public final static b)te DlIAD.RECl<ONING = 8;

public finclt static b)te CLIENTE 9;
public final static bate NEWCLIENT= IO;

public final static bate ADDRS.SP = 1 1;

public final static bate SEND.TCPPORT= 12;

public final static b)te REC.JCPPORT= 13;

e
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public
public
p lbZíc

public
public
public
public
public
public
public
pzzbZíc

/irai

statíc

sfafíc
statíc
stafic

sfatíc

bate NEXTJ)OR'1 = 14;

b?te ND.PORTS = 15;

String FIM = "#FIM#";
b3pte Sh1= 16;

bate SP = 1 7;

b)te SS= 18;
bate NV= 19;

b)te ADDRS SD = 20;

b)te SEND.ADDRS.SD
b?te NEW.SD = 22;

bate VIZINHO = 23;

2/;

B.24. Classe PrototypeFrame
A classe n'o&oZypeFrame foi criada para tornar o visualizador uma aplicação

Java em vez de uma appZeZ, como era o jogo Javm'oids original, e para incorporar
também tarefas de comunicação.

ctass PrototypeFrame eltends Freme

. Con,strutores

public PrototypeFrame(String str)

. Métodos

public boolean haitdkEuent(EuerLt eut)

B.25. Classe Receia;eThread
Classe encarregada de receber informações enviadas ao grupo mliZtícazs&

public class ReceiueThreadr extends Thread implemente protocol

. ColLstrutores

public ReceiueThread(MuLtica.stSoctwt mSocket, Sl\ippManÁlger maiuiger, int tipo)

public ReceiueThread(Mtlltic(ntSocket mSoclwt, SPManxl:ger maitxlger, int tipo)

public ReceiueThread(Nlul,ticastSocket mSoc+wt, SuperSeruerManxiger m(nmger, int tipo)

public ReceiueThread(À'rul&icmtSoclwt mSoclwt, NeighborView m(uuxger, int tipo)
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Métodos

public t;oíd mné)

public boolean On41)

public bootean Off0

B.26. Classe .RotateaZ)ZePo&yEon

Implementa métodos de rotação de um polígono que
Shíp, .AsZeroid, etc.

ctass RomteablePolygon e3ctends ÀfoueablePolygort

representa objetos como

. Con,strutores

public RotdeabkPotygon(int {.:cll, int tyÍI, in,t n,,

bolor c, Dimet\sion, d,

int centerl, int cen,kry,

Ln,t r, boolean, bAct.or, ShipMwxiger sm)

. Métodos

public uoid setAngle(int a)
public uoid setRomtionRdte(int r)
public uoid updateAngk0

public uoid updateArtgle(int a)
public int checa.ngleBourtds(int th)

public uoid rohte(int a)

public uoid u.pddte0

B.27. Classe SendZ)afa
Esta classe envia informações sobre um novo domínio, solicitadas pelo

visualizados que criou a conexão. A classe Senda)ala é instanciada pela classe

Senda)alaSeruer, apresentada a seguir.
public clara Sen,dDah extends Tllread

. Con,strutores

public SendDatct(Socket sendSocket, Object dah)

. Métodos

publicuoidrun0
public uoid m(mdoO
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B.28. Classe SendZ)ataSeruer
Cria um SeruerSocêet que fica esperando um pedido de conexão vindo de um

visualizados de um atou.

public ctass SendDahSeruer e3etends Thread

. Con,strutores

Seí\dDahSeruer(Object dolo, ItwtAddress seruerAddrs, int seruerPort)

. Métodos

uoid setData(dahSS data)
public uoid rumo

public uoid StopSertdirW0

public boolean isSending0

B.29. Classe SendZ)omaln
Um objeto do tipo Senda)omain é instanciado toda vez que uma conexão TCP é

estabelecida entre um visualizados de um novo atou e um servidor de domínio. Esta

classe envia o estado atual do domínio, solicitado pelo visualizados (do novo atar) que
criou a conexão.

public cross Sen,dDomain eactends Thread

. Con,strutores

public SendDomain(Socket sendSocket, Domínio domínio,int nouoSeruidor,int índice)

. Métodos

public uoid nm0
uoid mclrtd«)

B.30. Classe SendZ)omaínSem;er
Cria um SeroerSoc#et que fica esperando um pedido de conexão vindo de um

visualizados associado a um açor.

public clara SendDomah,gemer e3ctends Thread
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Coit,stru,topes

SettdDomdnSeruer(P.t'ong pon,g, IJomtrtw domino, liwU\.ddrus seruerAddrs:

int seruerPort, int rtumSeruidor)
Métodos

public uoid nm0
public int get.Contadora

public uoid setCorLtador(int corta)

public uoid SbopSending0

public boolean hSerLdin90

public uoid Chse0

B.31. Classe Sen(Zer

A classe fender é responsável por enviar pacotes, utilizando o socket muJlícasZ
para outros membros de um grupo mü/lícast.

public clciss fender implemente proa)col

. Con,strutores

fender(MuttüastGroup mGroup)

. Métodos

public uoid sertd(String s)

public uoid send(Object Dueto, int TIPO)

public Doía send(Object objeto, int TIPO. ImtAddress mAddrs, int sport)

B.32. Classe Senda/.DSS
A classe Sen(ürZ)SS é responsável por enviar datagramas do SSero para o

visualizados de novos amores.

public class SertderDSS implemente protocol

. Con,strutores

SenderDSSO

. Métodos

public uoid send(String s)
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public uoid WObject objeto, Int,eM.ddress mAddrs, int sport, int TIPO)

B.33. Classe Sair
Esta classe amiazena informações, tais como posição e velocidade de um atou,

para efetuar a representação gráfica do mesmo no jogo.

public class Sltip extends Rotor«ülePdygon.

. Consfrüfores

public chip(int t=Í]. int tvll. int n, in.t certte.r=. int certkr], Colar c,
DI,mat.sion d, int r, boolean isActor, Sh,bMaitízga sm)

Méto(]os

public uoidf rotaeLeftO
public uoid rotoleRightO

public uoid updaü0
public uoid th'ustl')

B.34. Classe chip.Ã4anager
A classe S/tiNA/artí49er implemente a comunicação entre visualizadores,

.SPs e visualizadores.

public class ShiplVlwnger e:cteTuis Object implemente protocd,, bounxis

e entre

. Consfz'uf07es

public Sl\ipMaltíiga'(StriTtg sslP, iliPt ssPort, Point posln.ibid,)

inhid,izn umüh)eis e inDaGa, métodos de ini.civilização do nmbiem.k {b comnnüWão.

Métodos

public s3pluchronized uoid SMReadyO

método que retorta "wrdndeiro" caso Q classe ShipM(nloga jó teitho sido tohliltel\ü

instei\ci-üda. A cla.sse Gemem(n\nger atum'do SMReody0 retorna "uerdodeiro" pwa qm.

elo possa imtan.dar Q cla.sse CoiLholSltipMa71{lger.

public s3?n,chronized Doía initSauCli0
- wrifica $e atar deus mr in,üiíllizado cair.o clierM (ini+Clün«», ou corno seguidor de

abra (initSerterO). In.uoca o método init.0.

public synl.chp"onized uoid ilt,i«)
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=ru,a wl,stÁllbci,a ao a,tor e elwi,a trwnsagem do tipo i(ilNBI) pclra o grua)o mutticast.

priuate s)nchronized Doía h,itNetworh0

con$ttlta ao Super Seguidor pma obter o endereço miütüa.st do SP. Obtido o eníiereço

cria o grupo mul,ticast e instíln.cin as cla.ases ReceiueTl\read0 e Sender0.

public Doía ReceiuePorts(Mul,ticastSoclwt mSocket)

recebe portas do SP, ergui(idn.s pelo SSeru. Esta irLformação é tratado no méhdo
recebeu0.

public synchronized uoid recebeu(DatagramPacket reco)

neste método, ais h,formações uindals do mul,ticaist receber são tratndals. As men,sagen,s

recebidas são dos seguintes tipos:

JOINED: mensagem cartel\(b in.formaçõu sobre ítouo ater, informwxio qu,e esh
agorct. é in.regra.n.te do domín.io e. qlu. seu respec.tido fan.pasma. deve ser c.Fiado e.
In,gerido 11.0 domínü.

LEAVE.DOM: mensagem do uisit(ü,zadnr (te iim atar qiu est.á migrmilto para
outro domínio.

DEAD.RECKONiNG: mensagem de atlml.izctção de. adore.s-f(m.ta$m.m.

ADDRS.SP: mensagem com informações sobre portas mul,ticast e T(:P do SP,
uittdas (b Saem.

NEW.SD: mensagem do SP i.n,formando Q iderLtificação do n,ouo servidor de
(hm{.nin.

A])DRS.SD: men,sarem conündo o erubreço do atua], servidor (h doma:nio.

REC.TCPPORT: men.sabem informando porta TCP por on,de o SP enuiailRá

domínio.

ND.PORTA: mensagem con,tpTLdo informn{.õe.s sobre doma.n.in uizi.n.hn.

priuate sl'nchronized uoid irLitSeruer(int rtouoSeruidor, boolean primeiro)
P.stp método é in\lacado qtilm.dn ahr é declarado seruidnr ( atires dn dnmín.in. Enuin

mensagem sol,ici,t(mdo ao SP informações sobre o domínio. Cria tire(ui parca Lrcttar
pedidos de eít.uio do estctdo atlml, do domínio, uü,dos de n.ovos amores.

priuate uoid initClim,tO

quando já e3ciste um seguidor de atorm, este método é invocado pelo nouo atar parca que

ele possa irticialtzar as u(uióueis relíúiuo.s ao servidor de amores e, irtuoc(mdo o método
receiueDomain, receber o domínio atu(ü.

pt'bate sl'nchronized Doía receiueDomlDLinO
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atrai, do domínio.

priuate Doía receiueNeltDom(in,etAddress sAddrs, in,t sport)
recebe irLformações sobre domínio uizinho e(umamno em uma listo de uizinhos.

public Doma,nio getDom ai,nO

public ínf gelWMlh0

public in,t getHeight0

public Dimemiort getDimension,0

public fender getSender0

public boolean isSeruer0

priuate Object recebeuObjeto(bytet] in,int offset, int lerLgth)

lê objeto recebido pelo multic(wt receiuer.

public synchronized uoid haltdleBoundcuy (int edge)

ao entra lu.a região de fronteira(RF), contacta SP parti hicinr processo de traiLsferêTtciü

para outro domínio.

public synchronízed uoid leclueBoundary (int edge, boolean saÚDam, ÀÍoue(ülePolygon s)
eicistem dua:.s situações possíueis quaiuio atar sai do RF:

Atar permaiwce no domínio, e(n irLformações sobre domín,io uiziitho são
desce'toda.s.

Atar ultrapassa as bordas do domínio, migrando aissim para outro domínio.

Uswxlo m informações sobre prós,mo domíltio, jú preuiamen,te conhecida,s,

clrmomrtada.s na lista de domínios uizinttos, o atar é cbtuolizado passando a integrclr

agorct Q outro domÍnb.

priuate NeighborVüw getNView(int edge)

uarre l,isto de (bmínios vizinhos, em busca das irLformações sobre o domínio para o qud
o atar está migrando.

priuate synchronized uoid remoueNView0

remove da lista de domhios uizinhos Q visão do domínio, cuja RF atar deixou

priuate synchronized uoid remoueALtNView0

remoue fados os elementos do listo de domínios uizirthos. Este método é inuocado quatuío

açor ntigra para outro doma,io.

uoid deadRecltorting(chip s)

verifica se t\ouve mudnnçct significativa da posição red do ahr para o atou-f(mtoismcl

que o reprmento no.s cópia:.s do domínio mantida.s pelos outros abres. Caso h(Üa grarub

aqui umü cone3cão TCP é estabelecida com servidor de atires para o enuio do estadoqu Z 0 e E l
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wwraç(w ae percurso, ou mesmo uelocLdade, o atar en.uu,o menu.vagem de atualização para o
grupo muLticast.

public uoid daerth(«Graphics g, Ak)r meuAtor)

desenha bodas os "ghosts" iw doma\io.

public Doía gll.ostUpdote0

cthalizli fantamm, titiml\do téc. de Dead Reckot\ing.
public uoid updakGluost (dataSllipCla,ss dS)

atuallza açor-fan.ta.sma. com dados recebi,dos cttraués da porra &lul,ticmt.

B.35. Classe Sp
Dá início à aplicação responsável pela instanciação do servidor de pertinência

claSSSP

. Métodos

public static Doía mah(String args]])
Fuste método lê-se o ctrquiuo de configuração inüi(}l Setup.dat para obtenção da l,isto

Inicial, de serei,dores de pertil\ênl,cio. Este m'quilo é passado parti o novo SP que tratara
estas informações em busca dos dados irtici(iis Q ele(nsocindo.

B.36. Classe SPZI/anager
Esta classe implementa um servidor de pertinência que gerencia um

coordenando a entrada/saída de cada atar do mesmo.

public clara SPMar\Álger extends Object implemente prohcot, boun,ds

domínio,

. Co/}sfrüfores

public SPM(nmger(String setup, String spID) throws UnltnownHostException,

seta uartáueis inibi(}is e invoca méhdos de irtici(üização do ambiente de comwticação.

priuclte Doía InitSP(int myPort, i,nt MCPort, Diment.sion, dDomain)

tht'ows Unknown,HostElception

crh n,ouo domírtb e huocc} méhdos Crhl.ishViz0 e iMtNetwork0.

priuate uoid CrioLishViz0 throws UnknownHostExceptiorl

percorre m'quiuo de configur(Kão inibi(il e crio taro lista, relacionando com cada
fronteira do domínio seus respectivos domhios uiãnttos.
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priuate Doía initNetu)ork0

cria o grupo m\tl,ticast para este domínio e cria instânlciEls das classes ReceiueThread,
Set\der e Sel\dDatoSeruer.

public synchrontzed uoid recebeu(Data:gramPacket reco)

custe método,(n informações uindals do muLticmt receiuer são tratodais.

JOINED: mensagem contendo informaçõu sobre llouo atar, informcll\do que
este agora é integrante do domínio e que seu respectiuo fUrLtQ:SHQ deus $er cri(}do
e int,sendo no domüio.

LEAVE.DOM: mal.vagem do uistmlizador de um açor que wtá migrattdo para
outro domínio. Caso uh atar sda o servidor de domínio, o SP escolta outro citar

como sendo o n.ouo servidor de domínio e envio men,vagem informati,ua para o
grupo mul,ticalst.

SEND.TCPPORT: pedido do uisüalizador do nodo semidor de domínio para o
envio de porta TCP.

SENO.AIDDRS.SD: pedi,do do uisuoliza(!or de um nodo (úor para o enub do
endereço do servidor de doma,io.

NEXT.DOM: recebe pedido de traí.sferêni.cio de doma,rijo. Coso exish um
(bmínio para esta fronteira, faz o envio do mesmo para uisu(üizador do apor
correspondente.

priuctte Object recebeuObjebo(bytej} h, int offset, int bTI,gth)

príuafe M:zín/lo gety:zünf e(4ge9

public String getToken0

public String gerIDO

B.37. Classe SPProay
A classe SPn'oxy é um proxy criado pelo SSeru e é utilizado para consultas sobre

qual será o ,SP responsável por um novo atar que entra para a simulação.
public class SPProxy e=tends Object

. Con,strutores

public SPProxy(String spID, In\etAddress myAddrs, int m)sport, int MCPort, Dimen.sion, d)
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B.38. Classe Spríte
Classe que possibilita a representação de objetos que podem ser desenhados na

tela.

abstract class Spúte implemente Seriolizabk

. Métodos

abstract uoid paiRE (GraplLüs g)

absfracf-uQíci up(safe(9

public booZean ísVhibZeC9

public Doía seÉUbibZeOooZean b)
public booZean ísÁcliue(9

pubZíc Doía se1.4c&iue(booZean b)

public uoid susperLd0

public uoid restore0

B.39. Classe Sprífe2Z)
Classe que possibilita a representação de objetos que podem ser desenhados na

tela.

abstract class Spük2D extends Sprite implemente Serializabb

. Métodos

public boolean getFilK)

public uoid setFill(boolecln b)

public uoid setColor(Calor c)

public bolor getCoü)rO

B.40. Classe SzzperSer'oe/.Manager
Servidor SSeru que coordena SPs e a entrada de novos atires na simulação

public clcim SttperSeruerM(mager extends Object implemente protocol

. Con,strutores

public SuperSeruerMannger(String setup) throws IOElception

seta uclriáueis iniciais e inuoco métodos de irticiolização do ambiente de comunicação.
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Métodos

public Doía crecLtSPLI.st0 throws Unltnou)nHastElception

varre mquiuo de configuração inicial e cria lista (k SPs. lltstaimia dai.ases Set\dera)SS e
ReceiueTlt real.

public synchronized uoid recebeu(DatagramPmket recta)

qu(m,do chega tina menlsagem do tipo NEWCLIENT, o SSeru verifica, al,ran)és do
método l-ncalizaDominio, em qtw domíruio o n.ouo atar se entcaila, bazseado rw posição

inicial do mano, e erguia esta irbformação parca que o uistmlizador do rwpectiuo atar

possa corttactm o respectivo SP.
priuate int Loc(üizaDomirtio(Point dim)

priuüte Object recebeuObjeto(b3tejl in, int offset, int length)
public String getTokert0

B.41. Classe TCP(I'onnection
Cria um Será;erSocêei para conexões do tipo TC7'.

public ctau 'l\;PConn,ection

. Con,strutores

public TCPConntection (Int,etAddress mAddrs, int sport)
public T(;PCorLni.ectün(in.elAddress mAddrs)

. Métodos

public boolean mCreatO

public Socket getSocketO

public int getPort{)

public Iml.Address getAddrs0

B.42. Classe lqzinho
Classe instanciada pelos SPs no momento da criação da lista de SPs vizinhos

public czar yízÍn/zo

. Con,strutores

public Vizinho(String spID,InetAddress itlAddrs,int TCPPort.int MCPort,int edge)
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Métodos

public uoid setEdge(int edge)
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