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Infra-Estrutura para Avaliação e Testes de Protocolos Sociais de Comunicação em 

Ambientes Tridimensionais Compartilhados 

Resumo

O advento da Internet estimulou o aparecimento de diversos serviços vinculados a Rede. 

Um exemplo são os serviços de comunicação cada vez mais presentes no dia-a-dia dos 

usuários da Rede. Serviços como salas de bate-papo e correio eletrônico atingem um 

número crescente de usuários tornando a Rede um poderoso meio de comunicação da 

atualidade. Nesse contexto, surge a preocupação de como melhor adaptar os serviços de 

comunicação convencionais à infra-estrutura da Rede. O trabalho seguinte introduz o 

conceito de protocolos sociais de comunicação aplicada a um ambiente virtual 

compartilhado na Rede. Discutimos ferramentas de comunicação voltadas as necessidades 

e potencialidades do meio de comunicação digital, abordando várias teorias da área de 

Comunicação e sua aplicabilidade num contexto de ambientes virtuais. Para tanto, 

definimos uma arquitetura multi-agentes para suportar o oferecimento desses serviços, bem 

como, uma plataforma de software e hardware para suportar a realização de experimentos 

utilizando Realidade Mista. Por fim, apresentamos os resultados de experimentos realizados 

e dos produtos obtidos com a realização deste trabalho. 

Palavras-Chave: ferramentas de comunicação, realidade virtual, sistemas multi-agentes, 

agents robóticos, multimídia.

iv



Evaluation and Testing Infrastructure for Communication Social Protocols In 

Shared Virtual Environments 

Abstract

The advent of the Internet stimulated the appearance of several services.  An example is 

the communication ones present in the users day-by-day. Services as chat and e-mail reach 

an increasing number of users. This fact is turning the Net a powerful communication 

medium. The following work explores the use of communication conventional services 

into the Net infrastructure. We introduce the concept of communication social protocols 

applied to a shared virtual environment. We argue that communication tools have to be 

adapted to the Internet potentialities. To do that, we approach some theories of the 

Communication area and its applicability in a virtual environment context. We define 

multi-agent architecture to support the offer of these services, as well as, a software and 

hardware platform to support the accomplishment of experiments using Mixed Reality. 

Finally, we present the obtained results, experiments and products. 

Key-words: communication tools, virtual reality, multiagent systems, robotic agents, 

multimedia.
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“ Se as coisas são inatingíveis, 
Não é motivo para não querê-las. 

Que tristes os caminhos 
Se não for a mágica presença das estrelas. ” 

Mário Quintana 
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C a p í t u l o   1 

Introdução

O grande avanço tecnológico dos últimos anos possibilitou o surgimento de um 

número crescente de artefatos computacionais. Com isso, tanto as indústrias de 

hardware quanto as de software têm contribuído para a construção de um novo cenário 

da atualidade: a Era Digital. Nesse cenário, o computador torna-se cada vez mais uma 

ferramenta estratégica dentro da sociedade moderna sendo capaz de auxiliar, viabilizar e 

mediar o homem na realização das mais variadas tarefas. 

Hoje em dia, o principal marco da popularização dessa relação é a Rede Mundial 

de Computadores, mais conhecida como Internet. Doravante, a denominaremos apenas 

de Rede. Esta Rede, impulsionada pelos avanços nas telecomunicações e tecnologias de 

informação, tornou-se um grande aglutinador de tecnologia, informações, serviços e, 

sobretudo, pessoas. Um dos pontos fortes da Rede é justamente o caráter distribuído, 

capaz de prover comunicação em diversos níveis tais como comunicação entre 

aplicações, comunicação entre computadores e comunicação entre pessoas. 

O presente trabalho aborda a comunicação entre pessoas mediada por 

computadores. Para tanto, exploramos e caracterizamos esse processo de comunicação, 

onde o meio de propagação da mensagem é o meio digital (a Rede). 

1.1. Motivação 

Do ponto de vista comunicacional, a Rede pode ser vista como uma rede de 

comunicação. Nessa Rede pessoas dos mais diversos lugares, com culturas e idéias 

diferentes são convidadas a interagir. A Rede tem se caracterizado como um veículo de 

comunicação poderoso, onde uma mensagem pode atingir facilmente a marca de 

milhões de receptores em uma fração de segundos. Porém, diferentemente de um 

veículo de comunicação de massa (como a TV), a Rede pode oferecer também, o caráter 

de comunicação interpessoal (como o telefone), onde existe a alternância de emissor e 

receptor a cada troca de mensagem. Atingir milhões de pessoas e ao mesmo tempo 

oferecer dinamismo é um ponto chave para o trabalho ora proposto, onde abordamos o 
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estudo de conectividade entre pessoas através da Internet. Para tanto, estudamos 

também a interação dessas pessoas com esses artefatos computacionais que se destinam 

a comunicação interpessoal. 

O estudo da relação humano-computador tem sido caracterizado, sobretudo 

pelos aspectos que avaliam a interação do homem com a máquina, ou seja, do usuário 

com um sistema que oferece um determinado tipo de serviço [5]. Uma das nossas 

motivações ao desenvolver este trabalho é, justamente, abordar uma outra perspectiva, 

evidenciando as relações entre os usuários que compartilham um mesmo espaço virtual 

(ou seja, uma mesma aplicação). Neste trabalho, a idéia é explorar a “Interação 

Humano-Humano” intermediada pelo computador.

Para tanto, introduzimos conceitualmente e propomos o uso de protocolos 

sociais de comunicação aplicados a ambientes virtuais compartilhados, ou seja, 

ambientes freqüentados por muitos usuários simultaneamente. Esse foi o ponto de 

partida para explorar as novas potencialidades de comunicação entre indivíduos, 

proporcionadas pela característica distribuída da Rede. 

Por fim, colocamos também como motivação a busca por respostas aos 

questionamentos e idéias colocados por Castells e Lévy, respectivamente, nas obras 

“Sociedade em Rede” [50] e  “Cybercultura” [58]: 

Será que as potencialidades dessas novas alternativas de comunicação se 

transformarão em novos padrões de comunicação? 

Quais são os atributos culturais emergentes do processo de interação 

eletrônica?

Qual o impacto da comunicação via Internet sobre a intimidade física e 

sociabilidade?

Falar de interatividade é dizer que o canal de comunicação funciona nos dois 

sentidos?

Devemos conceber comunidades virtuais no mesmo modelo de cidades 

convencionais?
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Cientificamente, a principal motivação deste trabalho foi procurar abordar as 

questões acima no intuito de propor alternativas e soluções computacionais, dentro da 

perspectiva da pesquisa abordada. Do ponto de vista  tecnológico, a motivação principal 

foi buscar o desenvolvimento de ferramentas baseadas em abordagens e aplicações 

computacionais, tais como: aplicação distribuída intrínseca da Rede; uso de uma 

abordagem orientada a agentes de software; uso de interfaces tridimensionais segundo o 

paradigma de Realidade Virtual; construção de uma plataforma para Realidade Mista e; 

por fim, a construção de aplicações cliente-servidor implementadas em Java e Java 

applets e conectadas via sockets. 

1.2. Tema de Pesquisa 

Como colocado na Seção anterior, a temática central deste trabalho é a 

comunicação entre pessoas em ambientes suportados pela Rede, ou ambientes 

virtuais compartilhados.1 Mais especificamente, trabalhamos na investigação de como as 

pessoas se comunicam nesses ambientes, o que chamamos de protocolos sociais de 

comunicação2.

O estudo desse tema exige duas abordagens: uma teórica, responsável pelo 

levantamento de teorias, de idéias e de informações que nos possibilite a discussão de 

novas estratégias e; outra prática, que é responsável pela construção de uma plataforma 

computacional que suporte a verificação e validação na prática da estratégia teórica 

proposta.

Pretendemos, através da plataforma computacional, estudar como acontecem as 

relações interpessoais entre os usuários de uma mesma aplicação na Rede. Na verdade, 

buscamos neste trabalho oferecer ferramentas de comunicação e observar como as 

1 Segundo Lévy [58] o gênero canônico da cibercultura é o mundo virtual, ou ambientes virtuais 
compartilhados. Dentro dessa perspectiva, o mundo virtual não deve ser considerado meramente uma 
simulação computacional de um universo tridimensional. Lévy defende que um mundo virtual é uma 
reserva digital de virtualidades sensoriais e informacionais, que só se atualizam na interação com os seres 
humanos. De acordo com os dispositivos usados, essa atualização é mais ou menos inventiva, 
dependendo das iniciativas daqueles que nela mergulham. Os mundos virtuais podem ser percorridos e 
enriquecidos coletivamente, tornando-se então um meio de comunicação coletiva.
2 Dentro do nosso contexto, protocolos sociais de comunicação são um conjunto de manifestações, 
ações e convenções necessárias para a comunicação entre indivíduos em um ambiente virtual 
compartilhado. Um protocolo social de comunicação também pode ser comparado com um contrato, que 
cada um dos usuários conectados nesse ambiente deve cumprir para estreitar a conversação entre 
indivíduos.
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pessoas fazem uso dessas ferramentas para se comunicar através do meio digital. Nossa 

abordagem também é investigativa, procurando identificar padrões de comportamento 

expressados pelos usuários de um ambiente virtual através das relações estabelecidas 

com outros usuários. 

1.3. Objetivos 

Dentro da temática de pesquisa apresentada, nos propusemos a atingir o 

seguinte objetivo geral: 

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver uma sistemática para um 

dispositivo comunicacional em ambientes virtuais compartilhados que procure 

aproveitar a infra-estrutura da Rede para oferecer um serviço de comunicação 

interpessoal multiusuário. 

Para atingir esse objetivo geral, nos propusemos a atingir os seguintes objetivos

específicos:

Identificar protocolos sociais de comunicação em ambientes virtuais 

compartilhados, ou seja, estudar como as pessoas se comunicam nesses 

ambientes.

Desenvolver uma estratégia para aproximação de usuários que favoreça a 

formação de grupos comunicacionais em ambientes virtuais. Para tanto, 

buscamos uma fonte de inspiração em teorias da área de Comunicação, 

visando propor a sistemática adotada. 

Desenvolver uma solução computacional que implemente tanto os 

protocolos de comunicação identificados, quanto a estratégia de 

aproximação proposta. 

Validar a solução computacional através de parâmetros de avaliação que 

denotem aspectos que comprovem a comunicação entre os participantes dos 

grupos formados pela estratégia proposta. 



Capítulo 1- Introdução

Infra-Estrutura para Avaliação e Testes de Protocolos Sociais de Comunicação em 
Ambientes Virtuais Compartilhados 

17

Reavaliar a solução proposta a partir de dados de uso da aplicação, ou seja, 

através da observação da interação entre os usuários, realimentar o sistema 

no intuito de melhorar os resultados propostos. 

Realizar um estudo de caso que demonstre os pontos discutidos no trabalho 

apresentado.

Em resumo, as questões principais a serem discutidas neste trabalho são: 

1. Quais são os protocolos sociais de comunicação utilizados por 

usuários em ambientes compartilhados? 

2. Como estimular o estabelecimento e a manutenção de conversações 

entre usuários (Interação Humano-Humano) de ambientes virtuais? 

3. Como caracterizar o relacionamento interpessoal em ambientes 

multi-usuários sintéticos mediados por computador?

4. Que parâmetros podem ser utilizados na formação e avaliação de 

grupos comunicacionais em ambientes virtuais? 

1.4. Escopo do Problema 

A principal característica do problema tratado neste trabalho é sua natureza 

interdisciplinar, estando ele centrado, sobretudo, nas áreas de Comunicação e 

Computação. Para tanto, buscamos conciliar idéias e soluções provenientes das duas 

áreas. Em um primeiro momento, procuramos identificar teorias da Comunicação que 

procuram caracterizar a comunicação interpessoal e o agrupamento-aproximação de 

pessoas. A idéia é propor uma solução baseada na adaptação dessas teorias para 

ambientes virtuais compartilhados. Então, buscamos na Computação soluções para 

implementar essas idéias que de modo a disponibilizar os requisitos necessários.

O problema tratado pode também ser caracterizado parcialmente pelo seu 

caráter empírico. A partir do estudo de teorias, é possível sugerir hipóteses para a 

solução do problema. Essas hipóteses são testadas através de observação de 

experimentos realizados. A partir dos resultados observados, propomos novas 

estratégias e adequamos as estratégias propostas. A dinâmica: hipóteses
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experimento observação foi aplicada tanto na identificação dos protocolos de 

comunicação quanto no desenvolvimento do dispositivo comunicacional.

O problema abordado, como já mencionado, é um problema interdisciplinar e 

empírico, cujo tratamento pleno não é uma atividade trivial. Portanto, restringimos o 

problema a um escopo tratável onde consideramos a comunicação interpessoal (n-n) 

entre usuários de ambientes virtuais compartilhados tridimensionais. Nesses ambientes, 

os usuários de ambientes virtuais são representados por avatares e são capazes de 

perceber a presença de outros usuários. As ferramentas de comunicação usualmente são 

oferecidas como recursos adicionais. Essas ferramentas assumem caráter 

unidimensional, baseado em texto, que pode ser assíncrono (e-mail) ou síncrono (chat), 

ou ainda multidimensional (comunicação multimídia), oferecendo recursos de áudio, 

vídeo e imagem. 

Outro ponto importante estudado é como os focos de interesse comuns aos 

usuários de um dado sistema podem ser utilizados para facilitar o estabelecimento de 

relações de comunicação entre eles. Desde a comunicação interpessoal (nos primórdios 

da vida em sociedade), o homem se comunica motivado por algum interesse comum, 

como por exemplo em situações de perigo e caça. Uma das teorias avaliadas se baseia  

na identificação e explicitação do foco de interesse dos usuários como estímulo para a 

criação de grupos de conversação. Portanto, nosso ambiente alvo também incorpora tal 

característica.

Por fim, a problemática tratada esbarrava nas limitações de ferramentas 

computacionais convencionais disponíveis nessa classe de aplicação. Para tanto, também 

desenvolvemos uma plataforma “ideal” para utilização do dispositivo proposto. Essa 

plataforma envolve componentes de hardware e software utilizados para implementação 

dos protocolos sociais de comunicação identificados e caracterizados e também suporta 

a utilização do dispositivo comunicacional concebido e implementado. 

1.5. Contribuições 

A realização do presente trabalho provê contribuições tanto no ramo prático 

quanto no teórico. As contribuições práticas são resultantes dos experimentos realizados 

e dos produtos de software construídos durante o desenvolvimento do trabalho. Em 
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âmbito teórico, apresentamos uma série de idéias e teorias, cuja aplicação é inovadora 

em Sistemas e Computação. Essas idéias produziram um dispositivo comunicacional 

que implementa mecanismos alternativos para ferramentas de comunicação na Rede, 

como a utilização de uma abordagem orientada a agentes de software. Além do foco 

nesse dispositivo, nos propomos a construir uma atmosfera cultural que circunda a 

aplicação alvo deste trabalho. Esse fator coadjuvante nos proporcionou uma alternativa 

para disseminação de produtos artístico-culturais produzidos regionalmente e 

digitalizados em convênios do projeto com órgãos da própria universidade. 

A realização deste trabalho possibilitou o desenvolvimento de vários produtos 

de software, apresentados no Capítulo 6. Destacamos como contribuições principais o 

website-3D ICSpace (http://ICSpace.natalnet.br) que oferece a comunidade artística um 

portal para exibição das mais diversas manifestações artístico-culturais digitalmente 

representáveis. Dentro do ICSpace, merecem citação os espaços virtuais temáticos 

“Casa da Ribeira” e “Galeria Convivart” - UFRN.

O primeiro espaço “Casa da Ribeira” é um espaço de cultura da cidade de Natal. 

Esse espaço cultural ocupa um casarão de 1920, restaurado e retornado à comunidade 

como um marco da cultura regional no Estado. O espaço virtual “Casa da Ribeira” 

resgata para a Web essa arquitetura colonial em todos seus detalhes. Infelizmente, a 

parte de digitalização de alguns detalhes internos e do acervo foi interrompida, uma vez 

que a “Casa da Ribeira” foi  fechada por falta de recursos e manutenção. A sua 

reabertura está prevista para o final de abril de 2004, quando então serão reatados os 

contatos e continuados os trabalhos.

A experiência com a “Galeria Convivart” foi completada com êxito. As 

atividades de digitalização foram concluídas tanto no que retrata a construção real da 

galeria quanto nas obras que compõe o acervo desse espaço. A “Galeria Convivart” é 

um instrumento da universidade, através do NAC (Núcleo de Artes e Cultura), para a 

comunidade artística regional e nacional, que viabiliza exposições itinerantes. Porém, a 

galeria também possui um acervo permanente que está restrito fisicamente às 

dependências da administração da galeria. Através do portal (www.natalnet.br/~nac), 

possibilitamos que esse acervo, além de ser digitalmente preservado, fosse popularizado 

na Rede [29].
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Os vários experimentos realizados, apresentados no Capítulo 7, contribuíram 

para a verificação das teorias e mecanismos desenvolvidos. Estes experimentos, de 

caráter eminentemente prático e demonstrativo, serviram principalmente para aproximar 

a nossa comunidade cientifica do público em geral, levando nossa produção para 

avaliação de usuários finais e reais.

No que diz respeito às contribuições científicas, os resultados deste trabalho 

foram publicados em vários veículos 

([1][2][19][24][25][29][42][49][63][69][70][71][72][73]), através dos quais, o trabalho foi 

exposto para avaliação da comunidade cientifica da área. Podemos destacar, como 

principais contribuições, disponíveis para a comunidade científica e acadêmica: (1) 

arquitetura multi-agentes para ambientes culturais, onde se encontra o agente de 

comunicação responsável pela implementação do dispositivo comunicacional 

concebido; (2) a identificação e caracterização de protocolos sociais de comunicação em 

ambientes virtuais compartilhados, atribuindo uma nova abordagem para o tratamento 

de ferramentas de comunicação nesses ambientes; e (3) o estudo de parâmetros que 

possibilitem a avaliação de grupos de conversação estabelecidos em ambientes virtuais.

1.6. Estrutura da Tese 

O texto apresentou inicialmente uma visão geral do tema de trabalho e do 

problema proposto. O Capítulo 1 descreveu a abordagem de pesquisa utilizada, bem 

como motivações, um sumários dos resultados obtidos e as contribuições principais. 

O Capítulo 2 apresenta uma revisão do estado da arte em “Ambientes Virtuais 

Compartilhados”. Nesse capítulo, procuramos definir, categorizar, caracterizar e 

exemplificar esses ambientes, ou seja, descrever o estado da arte em pesquisa e 

desenvolvimento para esta classe de aplicações. 

O Capítulo 3 apresenta a bagagem teórica envolvida no desenvolvimento do 

trabalho proposto. Descreve os protocolos sociais de comunicação e as ferramentas de 

comunicação em ambientes multiusuário, definindo esses dispositivos comunicacionais 

de modo conceitual e arquitetural – foco principal deste trabalho – para então, definir 

nossa estratégia para implementação dessas ferramentas. Para tanto, são apresentadas 

em linhas gerais, diferentes alternativas que poderão ser exploradas no decorrer deste 
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trabalho, como por exemplo: Inteligência Coletiva, Área de Interesse, Proxemic Theory 

e Teoria das Necessidades. 

O Capítulo 4 descreve a arquitetura multi-agentes, proposta no contexto deste 

trabalho, como solução computacional para o dispositivo comunicacional apresentado. 

Para tanto, são apresentadas as visões conceitual, funcional, arquitetural, de dados e de 

componentes desse sistema.

O Capítulo 5 discute o estudo de caso utilizado – uma aplicação denominada 

ICSpace – e suas versões. Apresentamos um breve histórico das versões implementadas 

desde a incorporação das mídias até aos agentes robóticos de software, da versão 

corrente.

Os experimentos e resultados obtidos são explicitados no Capítulo 6. Nesse 

capítulo apresentamos experiências realizadas no decorrer do desenvolvimento deste 

trabalho.

Por fim, o Capítulo 7 apresenta as considerações finais e perspectivas futuras, 

abertas com a realização deste trabalho. 
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C a p í t u l o   2 

Ambientes Virtuais Multiusuário – Estado da 

Arte

Encontrar uma definição de consenso para expressar o que sejam ambientes 

virtuais multiusuário é uma tarefa árdua. Podemos inicialmente introduzir a noção de 

ambientes virtuais (ou mundos virtuais) multiusuário como sendo aplicações de 

realidade virtual que permitam interação entre usuários geralmente conectados 

remotamente e, a partir desta noção intuitiva inicial, tentar aprofundar a questão. 

Segundo Lévy o mundo virtual é a forma canônica da cibercultura, podendo ser referido 

também como ambiente virtual compartilhado. Dentro dessa perspectiva um mundo 

virtual não deve ser considerado meramente uma simulação computacional de um 

universo tridimensional. Lévy defende que um mundo virtual é uma reserva digital de 

unidades sensoriais de informação que só se atualizam a partir da interação com seres 

humanos. De acordo com os dispositivos usados, essa atualização é mais ou menos 

inventiva, dependendo das iniciativas daqueles que nela mergulham. Os mundos virtuais 

podem ser percorridos e enriquecidos coletivamente, tornando-se então um meio de 

comunicação coletiva ([56][58][60]). 

Atualmente, tem crescido muito o investimento em ambientes virtuais com essa 

proposta. Para os usuários da Internet, essa é mais uma forma de interagir, não com as 

aplicações em si, mas principalmente com outras pessoas visando os mais diversos fins. 

Neste capítulo procuramos discutir o estado da arte, na pesquisa desenvolvimento de 

Ambientes Virtuais (ou Ambientes Virtuais Compartilhados). Para tanto, apresentamos 

uma introdução conceitual, uma breve resenha histórica e aspectos arquiteturais deste 

tipo de sistema. Por fim, abordamos exemplos de aplicações, procurando ilustrar o 
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estado da arte neste tema e discutimos algumas abordagens e tendências em foco na 

comunidade de pesquisa ([31][34][45]). 

2.1 Definição 

Conceitualmente, a definição de ambientes virtuais foi introduzida por Ivan 

Sutherland [35] em 1965. Para Ivan o interessante era a possibilidade de inserir pessoas 

em ambientes gerados (ou suportados) por computador. Kalawsky [45] também 

apresenta sua definição para “Virtual Environment” (ou Ambiente Virtual) como sendo 

experiências sensórias sintéticas em um ambiente diferente do ambiente físico. 

Atualmente existem autores, como apontado em [52], que defendem a utilização da 

palavra “Espaço” ao invés de “Mundo” por acreditar que a conotação de mundo é 

limitante no contexto de ambientes virtuais. Na prática, espaços ou mundos virtuais 

multiusuário são ambientes computacionais que oferecem suporte para atender vários 

usuários conectados simultaneamente. Os usuários nesses ambientes são convidados a 

interagir com outros usuários, com objetos do espaço virtual onde se encontram, bem 

como, com o software disponível através da interface com a qual estão interagindo.

Uma característica dessa classe de aplicações é sua configuração altamente 

dinâmica. Por exemplo, a simples adição de um usuário pode alterar todo o ambiente, 

uma vez que os demais usuários conectados devem perceber o novo usuário. Além 

disso, o ambiente também pode ser alterado pela própria aplicação ou até mesmo por 

vontade dos usuários atualmente presentes. Nesse caso, o ambiente deve fornecer uma 

nova configuração de seus componentes ao longo do tempo. 

No tocante à parte de software, ambientes virtuais são aplicações ao mesmo 

tempo distribuídas e abertas. O desenvolvimento desse tipo de software requer algumas 

preocupações especiais no que tange principalmente aos seguintes aspectos: 

funcionalidade, distribuição, eficiência, latência, abertura, tolerância-a-falhas, robustez, 

persistência, controle de recursos, segurança e escalabilidade, entre outros. Considerar 

todos esses aspectos no desenvolvimento de uma única aplicação obviamente aumenta a 

complexidade do sistema a ser desenvolvido. Portanto, ambientes virtuais também 

podem ser definidos como sistemas complexos que simulam ambientes sintéticos 

suportados por computador. 

2.2 Breve Histórico 

A partir da década de 90, os espaços virtuais disponíveis na Internet passaram a 

ser compartilhados por um número cada vez maior de usuários. Esses espaços são 

visitados periodicamente por pessoas que, geralmente, possuem algo em comum e que 

se utilizam desse recurso para executar as mais variadas atividades, tais como: jogar 

(entretenimento), conhecer pessoas (salas de bate-papo), aprender ou praticar um 
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idioma especializado (educação à distância). Historicamente, esses sistemas evoluíram 

bastante durante as duas últimas décadas. 

O jogo Zork, que nada mais é do que uma releitura digital de jogos como RPG 

(Roler Playing Game), foi desenvolvido, anteriormente, em forma textual, por 

pesquisadores do MIT na década de 70. Seu funcionamento era baseado num esquema 

de interação estímulo-resposta pergunta-resposta. A cada frase que o jogador escrevia, o 

computador respondia com uma série de opções de ação e a descrição do ambiente 

onde o jogador se encontrava. É importante lembrar que naquela época sistemas com 

interface gráfica ainda não haviam surgido. Portanto, o jogo se dava somente através de 

texto. Porém, isso não limitava os participantes do jogo que além de interagirem como 

criadores de uma narrativa, também experimentavam a sensação de imersão na história 

que estava sendo gerada ([10][12]). Jogos como esse são considerados os predecessores 

dos atuais MUDs - Multi-User Dungeous [57] . Os MUDs são programas de 

computador que aceitam conexões de múltiplos usuários e provêem acesso a uma base 

compartilhada de “salas”, “saídas” e outros objetos. Os usuários acabam se envolvendo 

com a história que também caracteriza um lugar numa trama dependente da interação 

de cada usuário. 

Figura 2- 1: Interface de Usuário do Zork.

Com o advento das interfaces de usuário gráficas (ou GUI do inglês Graphical 

User Interface), novos paradigmas e aplicações envolvendo mundos virtuais foram 

surgindo como, por exemplo, o Habitat [9]. O Habitat foi o primeiro mundo virtual 

onde as pessoas tinham uma representação visual, possuíam a capacidade de se 

comunicar e formar uma comunidade suportada por computador. A Figura 2- 2 ilustra 

a interface de usuário do Habitat. O Habitat constitui um ponto inicial na consolidação 

do conceito de ambientes virtuais multiusuário. 
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Figura 2- 2: Interface de Usuário do Habitat.. 

Ambientes virtuais multiusuário são principalmente caracterizados como 

ambientes que suportam espaços sintéticos e que são compartilhados por múltiplos 

usuários, remotamente localizados [26]. O presente trabalho teve como foco principal 

os ambientes multiusuário tridimensionais. O acesso a estes ambientes através da WWW 

é importante, porque permite que uma vasta gama de aplicações, tais como, 

entretenimento,  educação e medicina, possam ser oferecidas através de interfaces 

bastante difundidas como os navegadores da WWW.

O uso de interfaces tridimensionais torna-se uma tendência, principalmente 

devido ao avanço tecnológico e ao maior poder de expressão que elas proporcionam. A 

utilização de tecnologias 3D foi impulsionada pelo crescimento de jogos em realidade 

virtual para múltiplos usuários. Tecnologias como o VRML (Virtual Reality Modeling 

Language) [33] e o X3D (Extensible 3D), em desenvolvimento pelo Web3D Consortium,  

são exemplos de linguagens específicas para modelagem e implementação de ambientes 

3D na Web. Lévy acrescenta que o uso crescente do VRML projeta um horizonte de um 

ciberespaço parecido com um imenso meta-mundo virtual e heterogêneo, em 

transformação permanente, o qual conteria todos os mundos virtuais [58].

2.3 Categorias 

Existem diferentes formas de se categorizar ambientes virtuais, dependendo do 

parâmetro utilizado. Segundo o modelo de interface podemos ter ambientes: 

unidimensionais (texto), bidimensionais (texto/imagem) ou tridimensionais (objetos 

tridimensionais). Por outro lado, analisando a natureza dos serviços que esses ambientes 

oferecem, podemos classificá-los em educativos, de entretenimento, de treinamento e de 

comunicação, entre outros. 

Atributos como características espaciais e configuração de objetos são analisados 

na literatura ([7][61]). Os atributos espaciais são definidos por tamanho e densidade. O 
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tamanho define as fronteiras do mundo virtual constituído que podem ser fixas ou até 

mesmo ilimitadas. A densidade é um parâmetro relativo a quantidade de informação e 

objetos disponíveis no ambiente. Analisando-se tamanho e densidade, temos duas 

categorias de ambientes: os de espaços ditos pequenos e os de espaços grandes. 

Em espaços pequenos, o ambiente virtual pode ser totalmente visualizado pelos 

usuários a partir de um único ponto de visualização (ou viewpoint). Imaginemos uma sala 

de bate-papo (1D) onde todas as funções e pessoas estão concentradas em apenas uma 

janela, ou então, uma sala tridimensional onde todos os objetos e usuários podem ser 

visualizados através de um único ponto, a porta de entrada, por exemplo. Espaços ou 

ambientes grandes são aqueles onde os usuários obrigatoriamente navegam entre salas 

(ou janelas) para ter uma visão total do espaço em que se encontram. Esta categoria 

pode ser subdivida em espaços densos e esparsos, ou seja, espaços com informação e 

objetos em grande número e proximidade e espaços com esses componentes melhor 

distribuídos, respectivamente. 

Ainda, pode-se classificar os ambientes virtuais segundo a configuração de seus 

objetos. Nesse sentido, nós podemos ter espaços estáticos e espaços dinâmicos. Os 

espaços estáticos mantêm seus objetos e informações disponíveis aos usuários e 

inalterados no decorrer do tempo. Num espaço tridimensional, por exemplo, os objetos 

que compõem o cenário nunca se movem. Por outro lado, os espaços dinâmicos 

permitem que esses objetos sejam alterados, seja por ação dos próprios usuários ou por 

definição do próprio ambiente. De acordo com a ocorrência dessas mudanças os 

espaços dinâmicos podem ser determinísticos ou não-determinísticos. Espaços 

dinâmicos determinísticos utilizam uma estrutura pré-programada que controla as 

alterações dos objetos que o compõe, ou seja, pode-se predizer todos os possíveis 

estados do ambiente. Ao contrário, nos espaços dinâmicos não-determinísticos fatores 

externos ao controle da aplicação determinam o que, como e quando os objetos devem 

ser alterados. 

2.4 Visão Arquitetural de um Sistema Multiusuário 

Segundo Costa et al. e Kawamoto et al.([4][6]), para suportar ambientes virtuais 

multiusuário um sistema deve permitir que: 

1. Usuários notem a presença uns dos outros (percepção); 

2. Usuários troquem mensagens entre si (comunicação); 

3. Usuários observem e selecionem as funções oferecidas pela aplicação 

(navegação).

Desse modo, um modelo arquitetural para esse sistema baseia-se no estilo 

cliente-servidor, onde o servidor deve oferecer suporte as seguintes funcionalidades 
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básicas: percepção, comunicação e navegação. A estratégia de funcionamento desse 

servidor (chamado servidor multiusuário) é baseada na troca de mensagens entre os 

usuários conectados ao ambiente.  Além desses requisitos básicos, pode-se oferecer 

adicionalmente outros atrativos aos usuários, como, por exemplo, mecanismos para 

auxiliar a navegação, sobretudo em ambientes grandes; ou então, serviços para uso 

individual ou coletivo, por exemplo, assistir a um filme. Esses requisitos serão 

abordados no Capítulo 3 com a descrição da arquitetura proposta. 

Na Figura 2- 3 podemos observar um esquema básico dos componentes 

arquiteturais de software que compõe uma solução para sistemas multiusuário. A 

ilustração apresenta os seguintes componentes: 

Interface de Usuário – é a porta de entrada do ambiente, sendo responsável 

pela interação dos usuários com a própria aplicação. Como vimos anteriormente, pode 

ser textual, baseada em elementos gráficos ou em elementos tridimensionais. 

Servidor Multiusuário – responsável pela interoperação das ferramentas e pelo 

suporte aos mecanismos de troca de mensagens, base da implementação de um 

ambiente multiusuário. 

Ferramentas de Percepção – responsável por prover mecanismos que 

possibilite a um usuário notar a presença de outros. 

Ferramentas de Comunicação – responsável pela comunicação entre os 

usuários que compartilham um ambiente virtual. 

Figura 2- 3: Arquitetura para um sistema multiusuário com ambiente virtual.

2.4.1 Interface de Usuário 

A interface de usuário é o componente responsável pela apresentação de toda a 

informação para os usuários conectados à aplicação. Como já vimos, esse modelo de 

interface pode utilizar uma solução baseada em texto, ou em imagens e texto, ou ainda, 

tridimensional baseada em objetos 3D que utilizam as leis da perspectiva para simular a 

dimensão de profundidade. 
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O importante para o servidor multiusuário é entender os eventos que acontecem 

nessa interface, ou seja, conhecer a gramática de eventos do mundo virtual. Em 

ambientes baseados em texto a gramática corresponde aos comandos fornecidos pelos 

usuários.  Desta forma, o controle de eventos é todo feito pelo próprio servidor. No 

entanto, em ambientes tridimensionais os eventos são mais complexos, uma vez que os 

usuários podem mover-se pelo espaço, alterar o posicionamento de objetos e até mesmo 

a configuração do ambiente. Nesse caso, é necessário que um componente especial 

(monitor) seja colocado junto a interface de usuário, sendo responsável por manter o 

servidor informado de todos os eventos gerados pelo usuário e vice-versa. 

2.4.2 Servidor Multiusuário 

Um servidor multiusuário é o núcleo do ambiente multiusuário, pois é ele o 

responsável pelo suporte a interação de vários usuários simultâneos dentro de um 

mesmo ambiente. Para tanto, a principal atribuição desse servidor é processar as 

mensagens trocadas pelos usuários do espaço servido (suportado) por ele. Isto é, cada 

alteração do ambiente deve ser informada para todos os usuários. Essas alterações 

podem ser: entrada ou saída de usuários, posicionamento de usuários, alteração de 

objetos do ambiente ou alteração do próprio ambiente. 

Em ambientes tridimensionais esse servidor é mais complexo, pois a gramática 

de eventos é mais diversificada. Deste modo, um servidor multiusuário para ambientes 

tridimensionais (por exemplo, um servidor multiusuário VRML) deve prover, 

basicamente, as seguintes funcionalidades: 

1. Autenticação de usuários; 

2. Sincronização de eventos entre os usuários no ambiente tridimensional; 

3. Monitoramento das ações dos usuários; 

4. Controle de objetos VRML inseridos no ambiente virtual. 

Assim, é possível garantir aos usuários do ambiente 3D a capacidade de 

percepção, pois uma vez que um usuário possui uma representação visual, sua presença 

poderá ser percebida por outros usuários do mesmo ambiente. Outra vantagem é o 

envolvimento, pois o usuário é transportado para dentro da aplicação, onde pode se 

movimentar e interagir com o sistema através da sua própria representação. 

2.4.3 Mecanismos de Percepção 

No dia-a-dia, as pessoas possuem representações, isto é, um artifício qualquer 

capaz de caracterizar um indivíduo em particular. A carteira de identidade é um bom 

exemplo, pois, possui um número único e uma representação visual (foto) capazes de 

distinguir uma determinada pessoa na sociedade. Nos ambientes multiusuário isso 
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também é possível, caracterizando o que estamos chamando de mecanismos de 

percepção. Por exemplo, em ambientes textuais a percepção é geralmente representada 

por uma lista de logins (apelidos que identificam cada usuário). Em ambientes que 

utilizam imagem pode-se utilizar uma foto ou então alguma entidade gráfica. Todavia, os 

mecanismos de percepção tornam-se mais complexos em ambientes de RV onde os 

usuários são representados através de objetos tridimensionais, conhecidos como 

avatares ([9][22]). Ou seja, em termos de Realidade Virtual, um avatar é uma 

representação visual de um usuário capaz de ser percebida pelos outros usuários do 

ambiente virtual. Deste modo, cada usuário conectado ao ambiente é capaz de notar os 

outros usuários como sendo avatares. O termo avatar é oriundo da mitologia Hindu, 

tendo sido utilizado pela primeira vez com uma semântica computacional por Chip 

Morningstar [9].

Na Internet, podemos dizer que a utilização de avatares permite aos usuários a 

“encarnação” de diferentes facetas gráficas, tridimensionais ou não, definidas num 

ambiente virtual ([48][49]). Uma tendência verificada atualmente são os humanóides 

([8][53]). Os humanóides são composições tridimensionais bastante complexas que a 

partir da composição de objetos tridimensionais simulam formas humanas. A Figura 2- 

4 ilustra alguns exemplos de humanóides implementados a partir de composição de 

objetos tridimensionais.

O fator essencial para que estes mecanismos de percepção sejam implementados 

é um servidor multiusuário capaz de controlar e manipular a interação de vários usuários 

em uma mesma aplicação ou ambiente de Realidade Virtual.

Figura 2- 4: (a) e (b) Humanóides em Movimento. (c) Composição baseada em componentes 
simples e baseada em componentes mais complexos.  (d) Humanóide. 
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2.4.4. Ferramentas de Navegação 

As formas de navegação utilizadas em ambientes virtuais multiusuário dependem 

do modelo de interface adotado. Nas interfaces textuais, por exemplo, a navegação 

geralmente obedece a uma seqüência, isto é, é linear de acordo com a ordem de envio 

das mensagens para os receptores. Já em ambientes que utilizam imagens e texto, 

normalmente o modelo de navegação hipertexto também é utilizado. Ou seja, é 

permitido aos usuários navegar através de hiperlinks disponíveis na interface. 

Vale ressaltar que o modelo hipertexto também pode ser utilizado em interfaces 

somente textuais. O diferencial da navegação em interfaces bidimensionais é a utilização 

de símbolos (ícones) para execução de comandos (atalhos) ou para representação dos 

usuários. Em ambientes 3D, além das formas de navegação anteriores, os usuários têm a 

possibilidade de descobrir o ambiente através da navegação tridimensional, isto é, 

aproximação, rotação, flutuação e toque. Esses eventos são capazes de gerar a ilusão de 

que os usuários estão “dentro” da aplicação interagindo com os objetos por traz do 

monitor (sensação de imersão). 

2.4.5. Ferramentas de Comunicação 

As ferramentas de comunicação constituem um aspecto essencial na 

implementação de ambientes virtuais multiusuário. Muitas vezes, o que torna esses 

ambientes diferenciados para os usuários não é a aplicação ou a interface do ambiente, 

mas sim a possibilidade de se comunicar com outros usuários, de compartilhar 

experiências e trocar informações. 

Neste capítulo abordamos vários aspectos sobre ferramentas de comunicação 

em ambientes compartilhados. Para detalhar essas ferramentas iremos destacar 

primeiramente a definição de dispositivo de comunicação (ou dispositivo 

comunicacional), conforme abordado em [58], no intuito de esclarecer o funcionamento 

das ferramentas de comunicação. Abordamos outros dois aspectos que devem ser 

considerados no desenvolvimento destas ferramentas: a interface de usuário e a 

arquitetura do sistema. 

Um dispositivo comunicacional designa uma relação entre participantes de um 

sistema de comunicação, ou seja, entre o(s) emissor(es) da mensagem e o(s) receptor(es). 

Podemos distinguir três grandes categorias de dispositivos comunicacionais: 

um-todos;

um-um;

todos-todos.
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 A imprensa, o rádio e a televisão são estruturados de acordo com o princípio 

um-todos: um centro emissor envia suas mensagens a um grande número de receptores 

passivos e dispersos. O correio e o telefone organizam relações recíprocas entre 

interlocutores (emissores e receptores), mas apenas no modo um-um (ou ponto-a-

ponto). O ciberespaço torna possível um dispositivo comunicacional original, uma vez 

que ele permite a comunicação todos-todos.

Lévy afirma que a junção dos novos dispositivos de informação (mundos 

virtuais) e de dispositivos comunicacionais no modelo todos-todos são os maiores 

portadores de mutações culturais e não somente a mistura de mídias (texto, som, 

imagem) como acreditava-se quando surgiu a multimídia. 

Neste trabalho, consideramos que os ambientes virtuais compartilhados, que 

podem fazer comunicar milhares ou até mesmo milhões de pessoas, devem ser 

considerados como dispositivos de comunicação todos-todos, típicos da cibercultura. 

Essa visão estende o conceito tradicional de comunicação em mundos virtuais 

compartilhados, considerando não apenas um sistema que simula um universo físico 

tridimensional “realista”, cujo aspecto visual é calculado de acordo com as leis da 

perspectiva, mas sim, um sistema de comunicação que interconecta pessoas que são os 

interlocutores ativos e distribuídos na Rede. 

Portanto, podemos dizer que ambientes virtuais compartilhados são bons 

exemplos de dispositivos computacionais genuínos que atendem as necessidades de um 

modelo de comunicação ideal “todos-todos”, até então não implementado por outros 

veículos de comunicação. A Realidade Virtual serve cada vez mais como mídia de 

comunicação. No entanto, para implementar um dispositivo comunicacional, na prática, 

é preciso definir todas as particularidades do sistema de comunicação que suporta esse 

dispositivo.

Com o intuito de apresentar uma solução para implementação de dispositivos 

comunicacionais, é necessário entender um pouco mais sobre sistemas de comunicação 

e interatividade. Ou seja, fala-se muito em interatividade e sistemas ditos interativos, 

porém é preciso esclarecer os sentidos e graus que a interatividade pode assumir. São 

classificados por sistemas interativos sistemas que permitem a interação do usuário com 

a aplicação, por exemplo, um jogo. Mas também são chamados de sistemas interativos 

os sistemas que permitem a comunicação entre pessoas, como salas de bate-papo. Nos 

casos abordados, estamos falando de modelos de interatividade diferentes: no primeiro 

caso considerando usuário-aplicação e, no segundo caso, considerando usuário-usuário. 

Além disso, o grau de interatividade deve ser analisado, ou seja, quanto o usuário pode 

influenciar na aplicação (ou no ambiente) que ele está interagindo. Em ambientes 

virtuais compartilhados (AVC), devemos considerar todos esses pontos de vista, 

especialmente quando projetamos o sistema de comunicação do ambiente. 
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Um sistema de comunicação, na visão tradicional [14], é um sistema bem 

simples, sendo baseado na troca de mensagens e formado pelos componentes ilustrados 

na Figura 2-5. Uma definição matemática para sistema de comunicação pode ser 

encontrada em [14]. Podemos observar, no modelo proposto na referência supracitada, 

que existe uma seqüência linear obrigatória definida por: origem  transmissor 

(interferência)  receptor  destino.

Figura 2- 5: Sistema de Comunicação Tradicional. 

Essa linearidade torna a interatividade algo discutível nesse sistema, uma vez que 

não é previsto no modelo o retorno (a réplica) a partir do destino. Uma proposta no 

sentido de prover um sistema de comunicação interativo é considerar que “origem” e 

“destino” sejam papéis assumidos pelos interlocutores do ato comunicativo. Desta 

forma, garantimos que o sistema de comunicação também transporte mensagens de 

retorno, tornando-o não linear, como sugere a Figura 4-2. 

Figura 2- 6: Sistema de Comunicação Interativo. 

Uma vez que estamos pensando num sistema de comunicação interativo, no 

sentido de permitir que o interlocutor assuma tanto o papel de origem quanto o de 

destino, o próximo passo é pensar nas mensagens que trafegam nesse sistema. 

Tratando-se de AVC tem-se, além de mensagens de comunicação entre os usuários, 

mensagens do sistema e de controle que também devem ser consideradas. 
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A base da arquitetura de um sistema de comunicação é a troca de mensagens. De 

forma simplificada, a situação de troca de mensagens em um sistema de comunicação 

sem Realidade Virtual é a seguinte: 

1º Caso (um-um): usuário envia mensagem para outro usuário (usuário a 

usuário b)

2º Caso (um-todos): usuário envia mensagem para o grupo (usuário a  {usuário 

a, usuáriob, usuário c, ..., usuário n}).

Em um ambiente multiusuário envolvendo Realidade Virtual, a situação base é 

bem mais complexa, pois todas as ações realizadas pelos usuários no ambiente geram 

mensagens para o grupo. Então, temos além dos casos já citados: 

3º Caso: usuário gera evento no ambiente (usuário a  ambiente and  ambiente 

{usuário a, usuáriob, usuário c, ..., usuário n}).

4º Caso: ambiente gera evento (ambiente  {usuário a, usuáriob, usuário c, ..., usuário 

n}).

Os eventos podem ser desde um simples movimento do usuário, no caso, do seu 

avatar, ou de um elemento do ambiente, até as mensagens de comunicação 

propriamente ditas. Logo, usuários e ambiente são interlocutores que seguem o modelo 

todos-todos para garantir a consistência da aplicação. 

Shirmohammadi ([65][66]) apresenta uma taxonomia para as mensagens que 

transitam num ambiente virtual compartilhado, agrupando-as nos seguintes tipos de 

dados:

1. Dados de tempo real (vídeo/áudio) – dados multimídia. 

2. Dados de descrição de Objeto ou Cena – descrição do avatar e do 

cenário virtual. 

3. Dados de Groupware - mensagens de comunicação de texto. 

4. Dados de Controle – entrada ou saída de usuários, colaboração. 

Assim, o desenvolvimento de mecanismos de comunicação e percepção deve 

considerar, principalmente, esquemas eficientes para o tratamento e troca de mensagens, 

isto é, identificar e tratar as mensagens geradas pelo ambiente virtual e seus usuários, de 

acordo com as funcionalidades oferecidas pela aplicação.

A arquitetura das ferramentas de comunicação, bem como a sua implementação, 

está atrelada ao próprio servidor de ambientes (servidor multiusuário), que é o 

responsável pelo gerenciamento das mensagens.
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2.5. Áreas de Aplicação 

As aplicações de sistemas multiusuário são bastante diversificadas e abrangentes, 

uma vez que se utilizam da própria estrutura da Internet como meio ideal de 

propagação. Desta forma, destacamos alguns exemplos que julgamos interessantes nesse 

contexto de aplicações. 

2.5.1. Entretenimento 

Um ramo de atividades bem característico do mundo 3D é o de entretenimento. 

Os jogos tridimensionais atraem a atenção de milhares de usuários, ainda mais com as 

vantagens da Rede. Um projeto bastante interessante foi desenvolvido e mantido pelo 

MIT, um jogo para crianças chamado KidsRoom [18]. Nesse ambiente as crianças 

podem interagir com uma história interativa projetada por projetores multimídia em 

uma sala que aparenta um quarto de criança. O espaço é dividido em: uma parte real 

com decoração e brinquedos de criança e duas paredes onde são projetadas as imagens 

da história interativa. Este exemplo utiliza um ambiente de realidade mista, mesclando 

real e virtual numa única aplicação como pode ser observado na Figura 3-6. 

Figura 2- 7: KidsRoom. 

Outro exemplo é uma aplicação Internet que simula uma cidade virtual, no 

sentido de ser uma cidade existente na dimensão do Ciberespaço. A aplicação 

CyberTown [35] oferece aos usuários a possibilidade de participar de uma cidade 

totalmente virtual. Esta aplicação, criada em 1995 por Tony Rockliff e Pascal Baudar, é a 

maior comunidade virtual que existe na Internet hoje em dia. Os usuários, cyber-

habitantes de CyberTown, possuem uma identidade e podem criar sua própria história. 

O sistema é implementado em Java e proporciona aos usuários a possibilidade de 

escolher entre visualização 2D e 3D e, ainda oferece muitas funcionalidades para 
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acompanhamento, tais como: guia, helpdesk, notícias, resumo das atividades que estão 

acontecendo. Um ponto forte no CyberTown é proporcionar uma experiência real no 

mundo virtual, uma vez que a aplicação possui vida própria no tempo e no espaço. 

2.5.2. Aprendizado e Cultura 

Outro grande desafio a ser explorado é o ramo de aprendizado e cultura, ou seja, 

a utilização de ambientes virtuais como veículo de transferência de conhecimento. Um 

exemplo, bastante simples, é o Digital Garden, ambiente que utiliza uma metáfora de 

um jardim virtual para compor sua interface de usuário (vide Figura 3-8). Nesse espaço 

os usuários são convidados a passear por um jardim virtual enquanto informações (em 

formato 2D) são apresentadas numa tela adicional. 

O objetivo do Digital Garden é fornecer um espaço aberto para formação de 

sociedades informais. A interface de usuário do Digital Garden pode ser visualizada na 

Figura 12. A implementação do ambiente utiliza o servidor multiusuário Vnet [74]. O 

Vnet é um servidor multiusuário implementado com as tecnologias Java e VRML.

Outro exemplo é o ICSpace – Internet Cultural Space [2], que implementa um 

espaço cultural baseado na Internet para exposição de manifestações artísticas 

representáveis digitalmente. A implementação do ICSpace utiliza Java, VRML e 

PostGress (Figura 3-9). O diferencial do ICSpace é propor uma arquitetura re-

configurável que suporte a inserção de obras e reorganização do espaço virtual, 

oferecendo os seguintes serviços: 

Acervo com conteúdo digital de cunho cultural.

Espaço Aberto e Dinâmico.

Comunicação entre Usuários.

Ambiente Híbrido de Apresentação.

2.5.3 Treinamento e Simulação 

Um domínio de aplicações que tem se desenvolvido bastante é o domínio de 

simulação militar para fins de treinamento, ou seja, o desenvolvimento de simuladores 

militares. Um exemplo é o NPSNET [54] que permite que grandes grupos de usuários 

participem de uma simulação de batalha em rede. O NPSNET está atualmente na 

versão V desenvolvida em Java utilizando arquitetura cliente-servidor. 
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Outro exemplo em treinamento é a aplicação “Virtual THEATER” [38]. O 

“Virtual THEATER” (Figura 3-11) é um ambiente virtual compartilhado que tem por 

objetivo o treinamento de pessoas na operação de um dispositivo de rede (“switch” 

ATM). A aplicação é dividida em dois módulos principais: (a) interface de usuário – que 

segue um modelo híbrido utilizando GUI, RV e multimídia; (b) comunicação – a 

camada de comunicação é responsável pelas trocas de informações entre os usuários. 

Essa camada é subdividida em: servidor de diretórios, controle de comunicação e 

comunicação multimídia. O servidor de diretórios é responsável pelo controle e pelas 

informações sobre os usuários. O controle de comunicação executa a troca de 

mensagens exceto mensagens de áudio que ficam a cargo do módulo de comunicação 

multimídia. A implementação do “Virtual THEATER” utiliza VRML para modelagem 

3D, Java 3D e Java para a aplicação. 

2.5.4. Comunicação 

A área de comunicação também tem atraído a atenção dos “engenheiros de 

ambiente” como se refere Lévy aos projetistas desses ambientes virtuais [58]. As 

aplicações vão desde o tradicional Chat, até ambientes para reuniões on-line. 

O LRVChat3D (www.lrv.eps.ufsc.br/) é um projeto do LRV (Laboratório de 

Realidade Virtual) da UFSC de uma ferramenta de comunicação flexível e adaptativa. Os 

principais objetivos do LRVChat3D são: (1) permitir a interação entre usuários; (2) dar 

suporte a troca de informação; (3) permitir o acesso a diversas mídias; (4) propor um 

ambiente diferenciado que facilite a integração dos usuários e a troca de conhecimento; 

(5) suportar EAD (Ensino a Distância). 

A interface de usuário do LRVChat3D consiste basicamente de um módulo de 

visualização 3D, um módulo de visualização dos usuários conectados e um módulo de 

conversação (chat), conforme ilustrado na Figura 3-12. A implementação também é 

baseada em VRML. 

O NTT´s Interspace  teve seu projeto inicial lançado em 1990 pelos pesquisadores 

do Human Interface Lab de Yokosuka, Japão. A funcionalidade primordial desse 

sistema é a comunicação usuário-usuário. Atualmente ele conta com áudio e 

videoconferências aliadas ao chat textual como ferramentas de comunicação. A interface 
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3D é baseada em modelos geométricos conforme ilustrado na Figura 3-13, o sistema 

reserva um módulo para o mostrar o status das ferramentas de comunicação. 

2.6. Abordagens de Pesquisa e Tendências 

O tópico de pesquisa de Ambientes Virtuais Compartilhados tem agregado 

muitos esforços na comunidade científica, notadamente pelo número de trabalhos em 

desenvolvimento. Partindo de uma linha mais teórica, os estudos concentram-se em 

modelos e nos reflexos deste tipo de aplicação na sociedade. Considerando a pesquisa 

aplicada, temos inúmeras abordagens desde aspectos de desenvolvimento de software, 

como: metodologias, linguagens, plataformas, ambientes de desenvolvimento e sistemas; 

até o desenvolvimento de hardware, onde se tem aprimorado e concebido periféricos 

para Realidade Virtual, tais como: luvas, óculos, capacetes, esteiras, roupas. Dessa 

forma, é difícil ilustrar de forma completa o estado da arte em pesquisa e 

desenvolvimento falando-se de Ambientes Virtuais Compartilhados (AVC). A seguir, 

discutimos algumas tendências e descrevemos as abordagens de pesquisa do trabalho 

ora proposto. 

As tendências para avatares verificadas utilizam desde soluções baseadas em 

imagens (fotos) até soluções mais sofisticadas baseadas em humanóides. Modelar um 

“humanóide” em VRML é uma atividade bastante trabalhosa, pois quanto maior for o 

grau de liberdade do avatar mais complexa será sua implementação. A especificação 

Hanim [8] define uma forma padrão de representar humanóides em VRML através da 

especificação do corpo humano como um conjunto de segmentos (como braço, pé, 

mão) que estão ligados uns aos outros por articulações (como cotovelo, pulso, 

tornozelo).  Em VRML cada elemento corresponde a um nó e cada humanóide contém 

um conjunto de nós organizados hierarquicamente. Cada nó do tipo articulação pode 

conter outros nós do tipo articulação e pode também conter um nó do tipo segmento 

que representa a parte do corpo associada a essa articulação. Uma vez definidos os nós, 

é preciso implementar as animações (que habilitam os movimentos) e comandos de 

controle.

O investimento em avatares mais complexos impulsiona o desenvolvimento de 

avatares capazes de representar emoções e gestos. Nesse sentido, o trabalho 

desenvolvido por Justine Cassell [76] no MIT Lab trabalha na implementação de 
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mecanismos que expressem um modelo para absorção de gestos em avatares, ou seja, 

como comunicação não-verbal intermediada pelo computador analisado o olhar (foco), 

movimentos da cabeça do usuário e foco de atenção. 

O trabalho desenvolvido por Oliveira ([37][39][65]), uma plataforma para o 

desenvolvimento de ambientes virtuais de larga escala (VELVET), aborda aspectos de 

escalabilidade, ou seja, investiga como administrar ambientes com muitos usuários sem 

torná-los um caos. Este trabalho utiliza um esquema de visualização entre os usuários 

que habilita ou desabilita a visualização dentro de faixas de proximidade. Essas faixas 

são definidas pelo posicionamento do usuário no ambiente virtual. 

A questão de integrar visões (cultural e técnica) também tem sido explorada na 

literatura ([3][17][43][44][67]). Jackson e Lalioti [17] introduzem uma plataforma 

chamada “Identity Authoring Approach” capaz de vincular experiência de aprendizado 

e cultura em ambientes virtuais. Esta  plataforma discute que o projeto de ambientes 

virtuais requer uma preocupação com os níveis de interatividade e afetividade e deve 

considerar a diversidade cultural dos usuários. Nessa plataforma, ainda que em fase 

inicial de pesquisa, são apresentadas as seguintes idéias: 

(a) Identidade e Cultura – é necessário saber quem é o usuário e em que 

contexto ele está inserido;

(b) Mundo Virtual – a construção de um AV deve considerar os seguintes 

fatores: características geométricas, recursos multimídia, configurações de 

sensoriamento (tátil, auditivo), definição das características de cinemática e de 

movimento dos dados virtuais, utilização de metáforas para interação, colaboração e 

comunicação.

(c) Identidade Virtual – é definida pelo conhecimento pessoal (sexo, idade), pela 

percepção do ambiente e pela cinemática proporcionada pelo ambiente. A consideração 

desses itens está relacionada diretamente com: interatividade, reatividade, cognição e 

reações emotivas. 

Outro ponto em foco atualmente é a utilização de mecanismos de 

personalização na Web, ou seja, a aplicação de técnicas que possibilitem aos usuários 

diferentes visões da mesma informação de acordo com o seu perfil. Uma especialização 
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desses sistemas são os sistemas de recomendação, sistemas capazes de construir 

sugestões e indicações aos usuários. Thompson [20] aborda sistemas de recomendação 

para conversação, idéia que também poderia ser adaptada aos ambientes virtuais 

compartilhados.
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C a p í t u l o   3 

Protocolos Sociais e Dispositivos de 

Comunicação em Ambientes Virtuais

Protocolos sociais de comunicação são caracterizados pelas ações dos 

interlocutores em um discurso comunicativo. Desde a Idade da Pedra, o homem utiliza-

se desses protocolos para prover comunicação interpessoal. Hoje em dia as tecnologias 

de comunicação são importantes instrumentos da Sociedade Moderna ([21][46]).

Neste capítulo, buscamos em teorias da Comunicação ([27][60]) a 

fundamentação necessária para definir como esses protocolos são manifestados em 

ambientes virtuais multi-usuários. Procurando identificar, caracterizar e categorizar cada 

elemento que compõe o canal de comunicação. Em seguida, apresentamos requisitos 

que julgamos imprescindíveis para uma nova abordagem de dispositivo comunicativo 

nesses ambientes. 

3.1. Protocolos Sociais de Comunicação Interpessoal 

Falar em Comunicação é buscar explicações para os padrões que possibilitam o 

intercâmbio de informações entre as pessoas em áreas como Psicologia, Neurociência e 

Linguagens ([15][16]). Uma dessas explicações é definir um protocolo social de 

comunicação, ou seja, caracterizar as formas utilizadas para transferência de informação 

entre pessoas, desde os símbolos utilizados pelos homens das cavernas, até a linguagem 

falada e escrita da atualidade. 

Torna-se então necessário adaptar esse conceito para o contexto deste trabalho. 

Falar em protocolo social de comunicação significa falar em um conjunto de regras e 

convenções necessárias para a comunicação entre pessoas mediada por computadores, 
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baseadas em alguma forma de representação. A comunicação ocorre a partir  da 

percepção da presença de indivíduos no ambiente, isto é, uma vez que um usuário pode 

ser notado ele poderá se comunicar. Desta forma, a primeira manifestação de um 

protocolo social de comunicação computacional é a percepção da identidade digital do 

usuário no ambiente virtual.

Em ambientes unidimensionais os protocolos utilizados para identificar um 

usuário são baseados em texto e cores. Geralmente é utilizada uma lista de nomes que 

identifica cada usuário conectado no ambiente. Em ambientes que utilizam imagens 

pode-se adotar um grau maior de personalização, tornando a representação mais 

significativa. Podem-se adotar fotos, composições e outras figuras que possuam algum 

significado para os demais usuários como, por exemplo, a utilização de simbologias 

como sorrisos, mais conhecidos como smiles, do inglês. Já em ambientes tridimensionais 

o poder de representação é ainda maior, uma vez que objetos 3D podem compor 

figuras reais ou totalmente insípidas as quais possuem forma, cor e profundidade. A 

utilização de humanóides é uma forte tendência deflagrada na representação 3D de 

usuários em ambientes virtuais. Também é possível utilizar recursos sonoros para 

representar usuários, variações no gênero do interlocutor (voz de homem – mulher), 

variações no tom (grave – agudo), por exemplo. A utilização de recursos sonoros para 

identidade digital tem inspiração nos artifícios utilizados  pelo rádio e pode ser bastante 

útil na representação de interfaces com foco no aumento da acessibilidade. 

Uma vez que, o usuário seja identificado e notado no ambiente, cliques de 

mouse são o principal recurso para iniciar uma aproximação usuário-usuário. Seja para 

escolher um nome em uma lista ou para clicar em uma imagem ou objeto 

tridimensional. A utilização de periféricos de Realidade Virtual (óculos, luvas, 

dispositivos de force-feedback) pode estender esses eventos permitindo aumentar a 

sensação de percepção entre os usuários através do toque, por exemplo. A partir de 

então a comunicação dá-se de acordo com as funcionalidades suportadas pela 

ferramenta de comunicação utilizada: texto, som, imagem, vídeo. 

Por fim, agentes robóticos também podem ser utilizados nos protocolos sociais 

de comunicação. Em ambientes com suporte a Realidade Mista ([62][64]), podemos 

admitir a utilização de agentes robóticos para intermediar a comunicação entre usuários. 

Esse tipo de ambiente torna possível a comunicação entre usuários virtuais (conectados 

remotamente ao ambiente) e usuários reais (em um ambiente real). As manifestações 

utilizadas para se comunicar dependem dos recursos desse agente robótico, podendo 

variar desde som, luzes e até movimentos. 

Outro aspecto que deve ser analisado é como ocorre a troca de mensagens entre 

os usuários. Na Figura 3- 1, podemos observar um diagrama de seqüências simplificado 
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ilustrando a entrada de um novo usuário (Usuário_A) no sistema. Como já vimos, na 

visão arquitetural discutida no Capítulo anterior, todas as mensagens são trocadas por 

intermédio do Servidor Multiusuário (representado pelo objeto AVC). Dessa forma, 

após a efetivação do login, o novo usuário recebe uma confirmação e a lista de usuários 

ativos. Os outros usuários do sistema recebem uma atualização dessa lista com a adição 

do novo usuário.

A partir desse momento, o sistema fica aguardando que algum usuário envie sua 

primeira mensagem para dar inicio à conversação. Quando isso não acontece, o novo 

usuário pode inclusive desistir da aplicação. Quando acontece, o sistema recebe como 

entrada o conteúdo da mensagem e o destino para então enviá-la. 

Nossa proposta é justamente permitir que o sistema tome a iniciativa de sugerir 

conversações entre os usuários, buscando identificar interesses comuns e maneiras de 

transmitir essa informação aos usuários.

Figura 3- 1: Diagrama de Seqüência para “Entrada de Novo Usuário”. 

Outra questão associada à entrada de um novo usuário é a forma de representar 

(via interface) essa operação. Usualmente, os novos usuários são indicados por uma 

mensagem para todos contendo o nome do novo usuário, algo semelhante a: “Fulano 



Capítulo 3 – Protocolos Sociais e Dispositivos de Comunicação em Ambientes Virtuais

Infra-Estrutura para Avaliação e Testes de Protocolos Sociais de Comunicação em 
Ambientes Virtuais Compartilhados 

43

acabou de entrar na sala”. Porém, este tipo de informação pode às vezes passar 

desapercebida, o que não favorece a comunicação. Uma sugestão é investigar outros 

modos de se fazer perceber. A solução adotada pelo “ChatCircles” [29], por exemplo, é 

interessante, pois destaca as mensagens mais recentes através da cor e tamanho dos 

ciclos, que são associados às mensagens pelo sistema. Pode-se lançar mão desses 

mesmos atributos nos avatares: cor e tamanho, para destacar quando um novo usuário é 

adicionado ao ambiente. Além disso, é possível utilizar o áudio informar a todos os 

usuários a adição de um novo usuário.

3.2 Abordagens para Ferramentas de Comunicação em AVCs 

Tradicionalmente, as ferramentas de comunicação em AVCs são abordadas 

conforme discutido no capítulo anterior, ou seja, como simples sistemas de troca de 

mensagens bidirecionais entre os usuários. As mensagens podem ser representadas ou 

transmitidas como texto, som, vídeo ou imagem. A exemplo do mecanismo mais 

eficiente de comunicação interpessoal – o telefone – a preocupação é investir no 

processo que suporta essa troca de mensagens tornando-o mais eficiente. 

Nossa preocupação em contrapartida é analisar outros requisitos nesses 

dispositivos, além de outros modelos que possam se beneficiar da estrutura da rede para 

promover a comunicação entre os usuários de um AVC. Para tanto, exploramos 

diferentes técnicas e parâmetros que variam em complexidade e fundamentação. Nesta 

seção vamos abordar os aspectos que possam introduzir uma visão mais social à 

concepção de dispositivos ou ferramentas de comunicação nesses ambientes. 

3.2.1. Teoria Proxêmica 

O antropólogo Edward Hall [28] introduziu o termo proxêmico (do inglês 

“proxemic”) para descrever as observações e teorias de inter relacionamento entre 

pessoas que compartilham um mesmo espaço. Na visão de Hall, aspectos de 

proximidade espacial entre essas pessoas definem o grau de relacionamento que elas 

podem assumir. Convém ressaltar que outras medidas de proximidade podem ser 

adotadas. Assim, evitando a restringir a teoria ao uso exclusivo da distância espacial 

entre duas ou mais pessoas. 

A teoria proxêmica proposta por Hall sugere as seguintes faixas de proximidade: 

(1) Distância Íntima - 0 a 18 polegadas; (2) Distância pessoal – 18 polegadas a 4 pés; (3) 

Distância Social 4 a 10 pés e (4) Distância Pública – acima de 19 pés. Apesar das 

diversas críticas recebidas, é fato que as relações interpessoais mais efetivas acontecem 

nas distâncias menores (distância íntima e pessoal), o que nos sugere que pessoas mais 

próximas (espacialmente) têm maiores chances de manter uma conversação mais efetiva. 
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Em ambientes virtuais, no entanto, embora fisicamente a maioria dos usuários 

esteja em distância pública, dentro do espaço virtual, através do uso dos avatares é 

possível caracterizar todas as faixas sugeridas por Hall e implementar uma função de 

proximidade que possibilite verificar eficácia dessa teoria em AVCs. 

Uma abordagem que utiliza o parâmetro “proximidade” em AVs é apresentada 

por Oliveira e colaboradores no trabalho VELVET [37]. Neste trabalho, Oliveira 

apresenta um framework para ambientes virtuais de larga escala, ou seja, com um grande 

número de usuários conectados simultaneamente, no intuito de habilitar a visibilidade 

apenas entre os usuários mais próximos no sentido espacial. Dessa forma, para cada 

usuário existe um “anel de visibilidade” que é ativado conforme o usuário navega no 

ambiente. A Figura 3- 2 ilustra essa política de visibilidade. 

Figura 3- 2: Representação dos Usuários por Proximidade.

No presente trabalho, utilizamos a teoria proxêmica como parâmetro para 

estabelecer grupos comunicativos. Dessa forma, além de visibilidade utilizamos a 

disposição dos usuários no ambiente como parâmetro para a formação de grupos de 

usuários. Adaptar a teoria de Hall para ambientes virtuais é traduzir as distancias físicas 

para as distâncias “virtuais”. 

3.2.2 Área de Interesse 

A área de interesse [51] (“Area of Interest Management – AoIM”) é uma área 

recente de pesquisa utilizada para abordar o problema de escalabilidade. Geralmente, o 

estudo de AoIM está relacionado com a visualização de informação (hipertexto) na 
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Web. O objetivo é otimizar o volume de informações que chega aos usuários, 

priorizando apenas a informação relevante.

O conceito de área de interesse é bastante simples e refere-se a dar enfoque ao(s) 

ponto(s) que atrai(em) mais a atenção (ou que merece mais a atenção) do usuário. 

Usualmente a área de interesse é explorada como um filtro tornando a informação em 

foco mais destacada no site ou deferindo informações desnecessárias.

Uma outra visão para se considerar aspectos de AoI é no contexto de ambientes 

tridimensionais. Nesses ambientes informações de posicionamento e orientação dos 

usuários podem ser utilizadas para definir focos de atenção, ou seja, estas informações 

podem ser utilizadas como atributos que especificam a área de interesse desses usuários. 

Dessa forma,  além dos métodos tradicionais como manchetes ou um botões, podemos 

perceber qual objeto está em foco através do posicionamento do usuário, uma vez que o 

plano tridimensional possibilita a imersão do usuário no ambiente virtual. 

No presente trabalho utilizamos a área de interesse como um filtro para 

definição de grupos em ambientes virtuais compartilhados. A idéia é abordar AoIM 

como parâmetro para definir uma função de afinidade nesses ambientes. Analogamente 

à função de proximidade, a função definida pela AoI agrupa os usuários com interesses 

semelhantes. O importante é que esse tipo de informação pode ser extraído de forma 

transparente sem necessitar de uma intervenção explicita.

Na Figura 3- 3, destacamos a formação de um grupo de usuários tomando-se 

por base aspectos de AoI. Muitas vezes a formação de grupos por proximidade pode ser 

muito semelhante a AoI, no entanto, a informação mais importante para definir AoI é a 

orientação, o que portanto difere esses dois parâmetros de agrupamento. 

Figura 3- 3: Representação dos Usuários por Área de Interesse. 



Capítulo 3 – Protocolos Sociais e Dispositivos de Comunicação em Ambientes Virtuais

Infra-Estrutura para Avaliação e Testes de Protocolos Sociais de Comunicação em 
Ambientes Virtuais Compartilhados 

46

3.2.3. Teoria das Necessidades 

A “Teoria das Necessidades” [75] proposta por William Schutz aborda as 

necessidades da comunicação interpessoal. A FIRO (Fundamental Interpersonal 

Relations Orientation) desenvolvida por Schutz propõe que todas as pessoas possuem 

três necessidades básicas para manter relações interpessoais efetivas: inclusão, controle e 

afeição. Inclusão é a necessidade de pertencer ao grupo, ou seja, “estabelecer e manter 

uma relação satisfatória entre pessoas no que tange a interação e associação”. A 

necessidade de controle trata da autonomia e, na visão de Schutz, condiz com a 

necessidade de estabelecer e manter uma relação satisfatória entre pessoas no que tange 

ao controle e poder. Por fim, a necessidade de afeição designa os aspectos de 

comprometimento emocional envolvidos numa relação interpessoal. De forma 

complementar, Schutz propõe ainda um questionário (FIRO-B) que visa um melhor 

entendimento da teoria proposta. 

O presente trabalho usa a proposta de Schutz, principalmente na implementação 

de mecanismos que denotam: 

Inclusão: podemos discutir inclusão em ambientes virtuais, discutindo três 

parâmetros: forma de representação (percepção), de interação e de 

navegação. O usuário é parte de um ambiente se pode ser notado nele, pode 

interagir com os objetos e transitar pela área virtual que o compõe.

Controle: o controle é a propriedade que deixa nas mãos do usuário o poder 

de decisão de suas ações. É necessário deixar claro quais as funções 

disponíveis e como utilizá-las. Esse problema é comum em ambientes 

tridimensionais na Web, pois dependendo do pluggin3 utilizado, mudam os 

comandos de navegação disponíveis, além dos comandos específicos da 

aplicação. A idéia é unificar as funções quando possível e minimizar a 

necessidade de memorização dos usuários durante a navegação. 

Afeição: características afetivas são bastante subjetivas e, portanto difíceis de 

se representar. Nosso investimento é tornar os avatares menos mecânicos e 

atribuir recursos que possibilitem a expressão de emoções básicas como 

alegria ou tristeza,  a exemplo dos smiles encontrados em aplicações de 

comunicação on-line, via texto. 

A introdução da “Teoria das Necessidades” é uma forma de complementar os 

parâmetros de agrupamento sugeridos nos itens anteriores, ou seja, utilizar as idéias de 

Schutz como requisitos de um dispositivo comunicativo num modelo ideal.

3 Um Pluggin-3D é um software utilizado acoplado ao navegador, responsável pela apresentação dos 
elementos tridimensionais. 
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3.2.4. Inteligência Coletiva 

Inteligência Coletiva [59] é um dos fatores primordiais que Lévy identifica como 

potencialidade de utilização da rede. Segundo esse ideal (mais antropológico do que 

tecnológico) conceber espaços virtuais na perspectiva de Inteligência Coletiva requer a 

consideração das seguintes funções do ciberespaço: 

1. Representação dinâmica dos recursos e fluxos de todas as ordens; 

2. Locais virtuais de encontros entre ofertas de competências, de emprego e de 

formação;

3. Painéis de Controle econômicos, ecológicos e pedagógicos que sejam legíveis 

para todos; 

4. Controle dos sistemas de transporte e de comunicação baseada no feedback em 

tempo real do conjunto de usuários; 

5. Sistemas de Avaliação dos equipamentos e dos serviços pelos usuários, tais 

como: freqüências, opiniões e sugestões. 

A exemplo da seção anterior, adicionamos cada um desses fatores como 

requisitos de um modelo ideal de dispositivo comunicativo. Para tanto, analisamos as 

seguintes possibilidades: 

1. Utilizar uma abordagem dinâmica para representar as informações (VRML + 

mídias) e mapas de navegação que possibilitem a representação tanto do fluxo 

de informações quanto do fluxo de pessoas conectadas no ambiente. 

2. Ambientes virtuais que reúnem pessoas, reúnem, conseqüentemente, interesses. 

Os interesses podem ser das pessoas ou do provedor do ambiente. É importante 

agregar essas informações em um cadastro de ofertas. Esse cadastro é análogo 

ao funcionamento de uma “Sala de Imprensa”. 

3. Idem ao item de controle levantado por Schutz. 

4. A utilização de mapas de navegação deve ser atualizada em tempo-real a cada 

operação de entrada ou saída de usuário, como também na inserção, explosão, 

ou remoção de salas. 
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5. A utilização de sistemas de avaliação é essencial. Registrar acessos, opiniões e 

comentários dos usuários é fundamental para aprimorar a qualidade do serviço 

que está sendo oferecido. 

3.3. Concepção de um Dispositivo Comunicacional 

Segundo William Gibson4 as ferramentas de comunicação tornam o sonho de 

ambientes totalmente sintéticos verdadeiras realidades paralelas. Essas ferramentas 

tornam possível a utilização da rede de computadores para a interconexão de pessoas e 

troca de experiências e conhecimento. Por fim, as ferramentas de comunicação podem 

ser abordadas por uma perspectiva de comunicação, isto é, como conceber uma 

comunicação genuinamente todos-todos usando todas as potencialidades da rede?

Nossa solução baseia-se nos parâmetros discutidos na seção 3.2 como uma 

alternativa para explorar aspectos que favoreçam a formação de grupos e estimular os 

usuários a efetivar essas relações interpessoais. 

Figura 3- 4: Diagrama de Componentes UML para uma Ferramenta de Comunicação em AVC. 

A Figura 3- 4 apresenta um diagrama de componentes UML (Unified Modeling 

Language) [40] que viabiliza um mecanismo de comunicação integrado à arquitetura de 

ambientes virtuais multiusuário. Os componentes básicos são: 

a) Lista de usuários – estrutura de dados com os usuários conectados (usuários 

ativos);

b) Controle –  componente responsável pelo controle das mensagens. 

c) Receptor – componente responsável pelo recebimento das mensagens. 

d) Transmissor – componente responsável pelo envio das mensagens. 

4 criador do termo “ciberespaço” em 1984. 
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e) Interface_AVC – componente responsável por capturar os eventos gerados e 

gerar eventos no ambiente virtual. 

f) AVC – ambiente virtual tridimensional. 

g) Cliente – usuário conectado ao ambiente. 

h) Comunicação – componente responsável por prover mecanismos capazes de 

sugerir elos de comunicação entre os usuários do ambiente, ou seja, um agenciador ou 

formador de grupos. 

i) Comunicador – componente responsável por conectar os usuários e oferecer o 

serviço de comunicação (interface do componente comunicação com o usuário) 

Os componentes <<Comunicação>> e <<Comunicador>> são as bases do 

dispositivo comunicacional ora proposto. A implementação do componente 

Comunicação pode utilizar diferentes estratégias definidas por uma função de 

afinidade, que é o núcleo deste componente.

3.4. Função de Afinidade 
Uma definição genérica para a função de afinidade pode ser dada por: dois 

elementos pertencem a um mesmo grupo se esses elementos forem “próximos” ou 

“afins”. A idéia é utilizar diferentes abordagens para implementar “afinidade” tal que a 

propriedade seja verificada. Essa função fica assim definida: 

yxGyGxaF :)(

Onde:

F(a) » Função de Afinidade 

x » usuário A 

y » usuário B 

G » grupo 

» relação de afinidade 

A relação é definida por um conjunto de n-tuplas de igualdade que descrevem 

os parâmetros de proximidade, ou seja: 

))}()((|...|))(3)(3(|))(2)(2(|))(1)(1{( yPnxPnyPxPyPxPyPxPyx

Onde:

P1,P2,P3,...,Pn são parâmetros ou variáveis de afinidade; estes parâmetros podem 

ser entendidos também como um subconjunto de características extraídas de um 

domínio maior de características que expressem afinidade entre dois indivíduos. 

As principais propriedades da função de proximidade são: 

a) A Relação de Afinidade é Comutativa: xyyx

Seja (G: yx ,*) próximos. A operação * diz-se comutativa se e somente se, 

quaisquer que sejam os elementos x e y do conjunto G, tem-se que

yx * xy  = xy  * yx
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b) A Relação de Afinidade Não é Associativa: zxzyyx

Seja (G: yx ,*) próximos. A operação * não verifica associatividade, pois 

quaisquer que sejam os elementos x, y e z do conjunto G, tem-se que

yx * z = x  * zy

3.5. Parâmetros de Afinidade 

A função de afinidade é definida pelo balanceamento dos seguintes parâmetros: 

1) Proximidade 

2) Área de Interesse 

3) Perfil 

Informações Dinâmicas 

Informações Estáticas (Pessoais) 

Os algoritmos que implementam essa função utilizam-se desses três parâmetros 

de afinidade.

Seja U = conjunto de usuários conectados;

x,y = usuários e as funções básicas: 

Random = sorteio aleatório 

Connect = conectar usuários 

Dist_Pessoal = distância pessoal 

Dist_Social = distância social 

Dist_Pública = distância pública 

Area_Interesse = área de interesse 

Perfil_Semelhante = perfil de usuário semelhante 

Temos:

Procedimento 1 – Randômico 

SE (G1  Random (U) ) 

ENTAO Connect (G1) 

 Procedimento 2 – Proximidade 
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  SE (Dist_Pessoal (x,y)) 

  ENTAO Connect (x,y) 

  SE (Dist_Social (x,y)) 

  ENTAO Connect (x,y) 

  SE (Dist_Publica (x,y)) 

  ENTAO Connect (x,y) 

 Procedimento 3 – Área de Interesse 

  SE Area_Interesse (x,y ) 

  ENTAO Connect (x,y) 

 Procedimento 4 – Perfil 

  SE Perfil_Semelhante (x,y) 

  ENTAO Connect (x,y) 

3.6. Coeficiente para um Grupo Comunicativo 

Outro ponto importante das teorias apresentadas é o fator “avaliação”, ou seja, é 

necessário prover meios para que possamos avaliar e analisar a qualidade da 

comunicação nos grupos estabelecidos. Para tanto, introduzimos o conceito de grupo 

comunicativo, ou seja, um grupo que mantém uma freqüência de troca de mensagens 

satisfatória que denote a participação efetiva de todos os membros do grupo durante a 

conversação.

 (a)       (b) 

Figura 3- 5: Grupo Comunicativo.
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Os gráficos da Figura 3- 5 ilustram duas distribuições possíveis em grupos de 

usuários conectados por ferramentas de comunicação. A distribuição (a) mostra uma 

situação onde 3 usuários não participam da conversa o que é não é considerado um 

grupo comunicativo. A distribuição (b) mais uniforme mostra um grupo comunicativo 

mais atuante onde todos os usuários participam da conversa e estão mais próximos da 

média de mensagens trocadas pelo grupo. 

Dessa forma, pode-se identificar um grupo comunicativo através dos seguintes 

parâmetros:

Número Total de Mensagens 

Número de Usuários Ativos 

Seja M = Número Total de Mensagens
 Número de Usuários Ativos 

e  = (Número de Mensagens do Usuário + Ativo) – (Número de Mensagens 

do Usuário – Ativo) 

Então:

O coeficiente delta ( ) para denotar um grupo comunicativo e uma distribuição 

uniforme não deve ultrapassar 2M. 
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C a p í t u l o   4 

Arquitetura de um Sistema Multi-agentes para 

Ambientes Virtuais Culturais 

No intuito de implementar as estratégias para um dispositivo comunicacional n-

n apresentadas no Capítulo 3, ou seja, implementar dispositivos comunicacionais que 

nos permitam observar os usuários e promover a interconexão entre eles, concebemos 

uma arquitetura multi-agentes para ambientes virtuais num contexto cultural. Nessa 

arquitetura definimos componentes (agentes) que nos permitem mais do que 

implementar as funcionalidades comunicativas mas também funcionalidades de 

percepção, personalização e recomendação.

A disponibilidade de metodologias para a construção de aplicações baseadas em 

agentes vem popularizando bastante este tipo de paradigma. Nos últimos anos, houve 

um crescimento na modelagem e implementação baseadas na abordagem orientada a 

agentes, nas mais diversas aplicações e áreas. Os agentes são entidades autônomas com 

capacidade para planejar suas ações, reagir e interagir entre si em busca de soluções para 

problemas. Representam um passo adiante em direção a um nível mais alto de 

abstração, pois à medida que as aplicações tornam-se maiores e mais complexas, faz-se 

necessário a utilização de níveis de abstração que permitam representar os problemas e 

suas soluções da forma mais natural possível.

Segundo Zamberlam [10], o que caracteriza um agente, considerando uma visão 

mais geral, são as interações que ele realiza com o ambiente e os processos internos que 

possibilitam a realização dessas interações. As especificações de quais e como são estes 

processos internos, configuram o que chamamos de arquitetura do agente. 

Um sistema de agentes, em sua conceituação mais ampla, é um sistema 

computacional, onde existem entidades ativas. O conjunto de agentes forma uma 

sociedade. As entidades passivas são designadas pelo termo ambiente. Um agente 
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raciocina sobre o ambiente, sobre os outros agentes e decide, adicionalmente, quais 

objetivos deve perseguir, quais ações deve tomar etc [10]. A área cujo tema é o estudo 

sistema onde atuam vários agentes é conhecida pela sigla SMA (de sistemas multi-

agentes), ou MAS (do inglês Multi-Agent Systems). Os SMA são compostos por vários 

agentes, cada um deles tendo existência própria, independente da existência dos outros. 

Os agentes formam organizações e realizam interações com outros agentes de modo 

cooperativo para resolver problemas específicos apresentados ao sistema. Nesse 

capítulo apresentamos a arquitetura de um sistema multi-agentes voltado para um 

contexto cultural, considerando ambientes virtuais multiusuário, cuja aplicabilidade é a 

troca de informações em ambientes culturais numa perspectiva de “Cybercultura”. 

Ressaltamos que a utilização de uma abordagem orientada a agentes, possibilita 

incrementar as funcionalidades básicas oferecidas pelo sistema e propor novos 

mecanismos ou ferramentas computacionais. Por exemplo, a abordagem permite propor 

um mecanismo mediador do processo de comunicação interpessoal, que é 

extremamente útil numa sala de conversação. 

4.1 Modelo Conceitual 

O primeiro passo na especificação da arquitetura proposta é a descrição do 

modelo conceitual. Esta descrição é feita em duas etapas: análise de cenários e diagrama 

de classes UML. Para exemplificar a aplicação cultural, consideremos um estudo de caso 

onde o ambiente virtual é definido com base em um museu. Os usuários entram no 

museu virtual, podendo observar as obras de arte expostas ou interagir com outros 

usuários que estejam visitando o mesmo espaço simultaneamente. 

Os cenários são descrições textuais utilizadas para representar situações reais ou 

desejáveis de um sistema e são utilizados principalmente na etapa de análise de 

requisitos. Neste caso estamos utilizando essa técnica como ferramenta de descrição de 

uma situação real, no intuito de evidenciar as características do ambiente, dos usuários e 

das suas tarefas. Os principais conceitos extraídos ao final desse processo estão 

apresentados no diagrama ilustrado na Figura 4-1. 
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Figura 4- 1: Diagrama de Classes UML – Visão Conceitual.

A classe guia é responsável por assistir os usuários num dado ambiente que 

apresente um conjunto de obras. Dentre as principais tarefas do guia destacamos: 

sugerir uma visita; sugerir a visitação de uma obra especifica e apresentar informações 

adicionais sobre uma obra. A classe ambiente representa o local que disponibiliza as 

manifestações artísticas. Essas manifestações são obras que podem utilizar diferentes 

técnicas, como pinturas, fotografias, esculturas, vídeos, charges; representar diferentes 

gêneros: romantismo, modernismo, clássico; estar organizadas segundo diferentes 

perspectivas (definidas por curadores distintos). Por fim, a classe usuários representa

todos os tipos de usuários que podem trafegar pelo ambiente: visitantes, autores e 

curadores. Os visitantes podem visitar o ambiente, observando e comentando o acervo 

disponível, e procurar informações adicionais. Os artistas são responsáveis pela criação e 

submissão das obras, ou seja, uma vez submetidas, as obras são dispostas no espaço 

virtual para exposição. Já os curadores são responsáveis, prioritariamente, por organizar 

o acervo disponível para exposição, escolhendo e definindo à sua maneira o 

posicionamento das obras, de acordo com aspectos estéticos, limitações físicas ou uma 

ontologia pré-determinada. 

4.2. Modelo Arquitetural 

Uma arquitetura multi-agentes é especificada em função de categorias de 

agentes. Cada categoria implementa um conjunto de funcionalidades do sistema e é 

capaz de interoperar. Em um primeiro momento, buscamos, nos conceitos básicos 

definidos, representar as categorias de agentes da proposta através de uma arquitetura de 

pacotes UML. Conforme ilustrado na Figura 4- 2, temos os seguintes agentes: 

Agentes Pessoais. São responsáveis por monitorar as ações dos usuários utilizando um 

mecanismo baseado em sensores. Além dessa atividade, os agentes pessoais também são 
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responsáveis pela interação com os usuários apresentando as informações e os 

resultados processados pelos agentes de serviço. 

Agentes de Serviço. São capazes de tomar decisões e, por exemplo, sugerir uma visita 

guiada a um usuário. Porém, essa sugestão será apresentada ao usuário através do agente 

assistente. O agente de serviço pode acessar uma base de informações e processá-las no 

intuito de prover algum tipo de serviço, tal como: sugestão de visita, sugestão de obra, 

sugestão de conversa, personalização de ambiente. Podem existir vários agentes de 

serviço, cada um com uma especialidade especifica, ou ainda, esses agentes podem 

trabalhar de forma cooperativa caso um serviço necessite de cooperação. 

Agente de Banco de Dados. São responsáveis pela coleta e armazenamento de 

informações, ou seja, por manter a  base de conhecimento global dessa arquitetura. 

Nessa base são depositadas todas as informações capturadas pelos agentes assistentes, 

que podem então ser consultadas pelos agentes de serviço. Se for necessário, cada 

agente de serviço pode consultar, ou possuir uma base de dados interna que contém, 

por exemplo, informações obtidas a partir da base global e informações por ele 

processadas.

Figura 4- 2: Visão Arquitetural do SMA. 
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Utilizamos, ainda, uma abordagem orientada a camadas como metáfora para o 

projeto arquitetural externo dos agentes. Segundo o modelo proposto, os agentes 

formadores do SMA estão dispostos nas camadas reativas, de dados e de serviços.

A camada reativa percebe e executa as ações no ambiente. A camada de dados é 

responsável pela absorção das informações canalizadas pelos agentes pessoais, ou seja, 

mantendo um canal unidirecional com esses agentes. Outra atribuição dessa camada é a 

recuperação e armazenamento de informações pelos agentes da camada de serviço 

(canal bidirecional). A camada de serviço é caracterizada pelos agentes capazes de 

processar informações e oferecer serviços aos agentes pessoais. De acordo com os 

serviços que esses agentes executam, eles são agrupados em duas categorias: agentes de 

serviço proativos e agentes de serviço cooperativos. Os agentes de serviço proativos 

utilizam as informações adquiridas para processar funções que objetivam alcançar metas 

pré-estabelecidas, ou seja, resultados. Quando os resultados gerados por esses agentes 

são repassados à camada reativa esses resultados transformam-se em ações. Outra 

possibilidade é que esses resultados sejam remetidos como entrada para outros agentes 

de serviço, esses agentes são ditos agentes de serviço cooperativos, ou seja, agentes onde 

a execução de funções ocorre de forma distribuída e dependente (cooperação). 

Figura 4- 3: Detalhamento do Pacote “Agentes de Serviço”.
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A Figura 4- 3 detalha o pacote “Agente de Serviços”, propondo serviços básicos 

para o atendimento de um ambiente cultural. Cabe lembrar que o objetivo do sistema é 

prover assistência à comunicação usuário-usuário, proatividade na navegação e viabilizar 

a personalização de características. Para tanto, foram definidos os seguintes agentes de 

serviço:

Agente de Perfil do Usuário. Esse tipo de agente não oferece um serviço diretamente 

aos agentes pessoais, mas sim a outros agentes de serviço. O objetivo do agente de 

Perfil do Usuário é gerar novos dados que compõem o perfil de cada usuário, a partir de 

informações adquiridas da base de conhecimento ou de outras fontes de dados. O perfil 

do usuário será utilizado por outros agentes, como os agentes de comunicação e de 

personalização da camada cooperativa. 

Agente de Recomendação. O agente recomendador (ou de recomendação) é 

responsável pela indicação ou sugestão de ações aos usuários. Por exemplo, um agente 

pode recomendar as obras mais visitadas e melhor avaliadas do centro, ou pode sugerir 

visitas guiadas, baseando-se nas características da audiência. Podem existir diferentes 

implementações para esse tipo de agente, do mesmo modo que no mundo real existem 

diferentes tipos de críticos de arte, uns especializados em pintura, outros em fotografia e 

outros em cinema brasileiro. A idéia é desenvolver diversos agentes de recomendação, 

cada um especializado em uma determinada área. 

Agente de Comunicação de Usuários. Os agentes de comunicação têm como 

objetivo a sugestão e o acompanhamento de conversas entre os usuários do espaço 

cultural. A idéia é implementar ferramentas computacionais para mediar a interação 

entre os usuários conectados ao ambiente, favorecendo o surgimento e consolidação de 

uma comunidade eletrônica. Acreditamos que apenas oferecer ferramentas de 

groupware (como chat) não é um artifício suficiente. Apresentamos uma proposta que 

visa mais do que interação, visa aproximação de pessoas e, por isso, utilizamos agentes. 

Os agentes de comunicação podem ser implementados de forma proativa, ou seja, 

utilizando funções cujas entradas são a base de conhecimento e suas ontologias internas, 

eles podem calcular valores para funções de aproximação e área de interesse. Quando o 

agente utiliza a saída do agente de perfil de usuário como uma das entradas para seu 

processamento, ele é dito cooperativo. 

Agente de Personalização do Ambiente. Os agentes de personalização também são 

capazes de fazer sugestões aos usuários, porém se manifestam através de mecanismos 

que intervêem na disposição das obras no espaço virtual. Esse tipo de agente é capaz de 

preparar a exposição voltada às preferências de um determinado usuário. Dessa forma, é 

possível que cada usuário tenha sua própria visão do centro. Esse tipo de agente utiliza 

o agente de perfil de usuário para conhecer as preferências dos usuários e, então, tomar 

suas decisões.
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Agente de Personalização de Avatar. Análogo ao agente de personalização do 

ambiente, este agente é especializado em atividades que procurem facilitar a definição da 

identidade digital dos usuários – avatares. O agente de personalização de avatar auxilia o 

usuário na definição das propriedades ou características visuais dos avatares, 

viabilizando que um usuário possa, por exemplo, associar uma foto ou uma animação a 

seu avatar. 

Agente Guia Robótico. O agente guia robótico é uma especialização do agente de 

recomendação para ambientes com Realidade Mista. Este agente implementa 

funcionalidades de controle e manipulação de agentes autônomos robóticos. O agente 

GuiaRobotico pode representar o comportamento de um robô-guia em um ambiente 

real, que tenha uma versão simétrica virtual. Além disso, esse tipo de recurso é 

indispensável para implementação dos protocolos sociais de comunicação via agente 

robótico e para construir uma ponte entre o real e o virtual a exemplo de ([13][41]). O 

Capítulo 5 apresenta a plataforma de hardware e software implementada para suportar 

essa categoria de agente. 

4.3. Modelo de Comunicação 

O modelo de comunicação especifica a troca de mensagens entre as categorias 

de agentes. A solução de implementação escolhida realiza essa troca de mensagens 

através de chamadas a métodos e funções. Para exemplificar como ela ocorre entre os 

agentes das diferentes camadas utilizamos um diagrama de seqüência (Figura 4- 4), onde 

representamos (da esquerda para direita): o usuário, o agente pessoal, o agente de banco 

de dados, a base de dados (ou base de conhecimento), os agentes de serviço proativos e 

os agentes de serviço cooperativos. Neste diagrama incluímos apenas os métodos 

fundamentais que interconectam as entidades, merecendo destaque: 

Monitor( ) – Esse método do agente pessoal é capaz de observar as ações realizadas 

pelo usuário (perceber) e coletar apenas as ações que definem suas características 

relevantes. Por exemplo, os cliques nos botões de avaliação de obra (like( ), dislike( ))

ou a permanência durante determinado tempo em uma área de interesse desse usuário. 

Collect( ) – O método Collect( ) executa uma das principais funções do agente de 

banco de dados, ou seja, repassar as informações capturadas pelo agente pessoal usando 

o método Monitor( ), para que estas informações sejam armazenadas no banco pelo 

método Record( ).
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Figura 4- 4 – Diagrama de Seqüência da comunicação entre camadas de agentes. 

Consult( ) – Esse método presente nos agentes de serviço (proativos e cooperativos) é 

responsável por recuperar informações da base de dados. Para tanto, o método remete 

uma consulta para o agente de banco de dados, o qual a transforma numa cláusula 

(Query( )) entendida pela base. Esse mecanismo torna as consultas provenientes dos 

agentes de serviço independentes da linguagem de consulta do banco, pois o suporte à 

chamada é atribuição do agente de BD. Essa arquitetura é portanto apta a experiências 

em bases de dados distribuídos ou heterogêneos. 

Decision( ) – O método Decision( ) na verdade é uma abstração para o módulo de 

tomada de decisão dos agentes de serviço. Esse método, na prática, corresponde à 

execução de vários outros métodos. O objetivo aqui é apenas mostrar que através da 

execução desse método o agente de serviço chega a um resultado, o qual então será 

sugerido  ao usuário pelo método Suggest( ), por meio do exibidor, ou método 

Present(), do agente pessoal. 

ConnServices( ) – Esse método está presente exclusivamente nos agentes de serviço 

cooperativos e é responsável por contactar outros agentes de serviço, ou seja, é capaz de 

tornar o agente cooperativo ciente dos serviços com os quais ele pode contar. As saídas 
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dos agentes contactados serão utilizadas como entradas para o processamento do agente 

cooperativo.

4.4. Arquitetura de Software 

A arquitetura de software define o conjunto de componentes de software 

necessários para o desenvolvimento do sistema. Duas características do sistema são 

importantes nessa etapa de projeto: o caráter dinâmico e o caráter reconfigurável. O 

sistema é dinâmico, pois o ciclo de vida de um usuário e, conseqüentemente, dos 

agentes pessoais e agentes de banco de dados varia ao longo do tempo. A cada novo 

usuário, um agente pessoal e um agente de banco de dados são criados para tratar os 

eventos gerados por ele. Quando o usuário sai do sistema esses agentes deixam de 

existir. O sistema é reconfigurável, pois novos agentes de serviço com especialidades 

diferentes ou concorrentes podem ser criados e incorporados à arquitetura. Para 

suportar essas características, apresentamos um conjunto de componentes que devem 

ser desenvolvidos para cada categoria de agente durante o projeto da arquitetura de 

software do sistema. Para os agentes pessoais, o modelo apresentado na Figura 4- 5

define os seguintes módulos: 

Módulo de Sensores – responsável por perceber e coletar os dados gerados a 

partir das ações dos usuários. 

Módulo de Interação com Usuário – responsável em interagir com o usuário 

exibindo os resultados dos agentes de serviço. 

Módulo Social – responsável em conhecer os agentes de serviço disponíveis e 

seus serviços. 

Módulo de Comunicação – responsável pela troca de mensagens internas 

(dentro do próprio agente pessoal) e externas (com a base de conhecimento e outros 

agentes de serviço). 

Figura 4- 5: Agente Pessoal – Visão interna. 
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Os agentes de serviço, embora possam executar funções diferentes dependendo 

do tipo de serviço que eles oferecem, obedecem ao esquema arquitetural ilustrado na 

Figura 4- 6. Nesse esquema, a estrutura desse agente foi subdividida nos seguintes 

módulos:

Módulo Social – análogo ao módulo social dos agentes pessoais, porém, além 

da lista dos agentes pessoais, ele pode conhecer outros agentes de serviço (casos da 

camada cooperativa). 

Módulo de Tomada de Decisão – módulo responsável pelo “cérebro” do 

agente, ou seja, a partir das informações adquiridas o agente é capaz de chegar a um 

resultado. Dependendo da complexidade do serviço oferecido esse módulo poderá fazer 

uso de uma ontologia, ou seja, de dados que ajudem na categorização da informação e 

na inferência dos resultados. 

 Módulo de Comunicação – análogo ao módulo de comunicação dos Agentes 

Pessoais. Um diferencial aqui é a definição de um protocolo de comunicação que 

garanta que outros agentes de serviço possam ser incorporados a arquitetura sem causar 

impactos nos agentes previamente definidos.. 

Figura 4- 6: Agentes de Serviço. 
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comunicativos e avaliar a efetividade da comunicação entre os membros desses grupos. 

Nessa seção apresentamos a especificação detalhada dessa classe de agentes. 

4.5.1. Visão Funcional 

O agente de comunicação tem a característica de oferecer funcionalidades não 

controláveis pelo usuário. Esse agente utiliza o agente pessoal para observar as ações 

dos usuários e, então, poder processar as informações e sugerir a formação dos grupos. 

Figura 4- 7: Diagrama de Atividades para Agente de Comunicação. 

A Figura 4- 7 apresenta uma visão funcional desse agente que se concentra em 

duas atividades principais: “Processar Informações” e “Avaliar Aceitação Usuário”. 

Essas atividades definem o processamento interno do agente e sua capacidade de avaliar 

o desempenho resultante, respectivamente. A Figura 4- 8 apresenta o detalhamento do 

comportamento deste agente através de um digrama de casos de uso. Nesse diagrama, é 

possível observar como o agente processa as informações, através do caso de uso 

“pesquisa dados” (junto ao agente de BD) e “sugere grupo”. O último caso de uso 

designa os procedimentos responsáveis pela formação dos grupos com base na função 

de afinidade discutida no Capítulo 3. O agente de comunicação inclui ainda os casos de 

uso “Monitora ações” e “Exibe Sugestão”, que são realizados pelo agente pessoal. Os

procedimentos de avaliação se concentram em duas etapas: avaliar a aceitação da 

sugestão, ou seja, se o usuário está receptivo ao oferecimento desse tipo de serviço (caso 

de uso: “Avalia Sugestão”); e avaliar o grupo comunicativo formado pela sugestão (caso 

de uso: “Avalia Grupo Formado”). A avaliação dos grupos comunicativos formados se 

dá pelo coeficiente de atividade comunicativa apresentado no Capítulo 3, seção 3.6.
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Figura 4- 8: Diagrama de  Casos de Uso.

4.5.2. Visão de Dados 

Para tomar suas decisões o agente de comunicação utiliza um modelo de dados 

detalhado no Anexo X. A Figura 4- 9 destaca as principais classes utilizadas na 

composição do perfil do usuário e na caracterização da avaliação de uma interação 

interpessoal.

Figura 4- 9: Modelo de Dados. 
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O modelo de dados explicita a unificação de dados de natureza estática 

(provenientes de intervenção direta com o usuário) e de natureza dinâmica 

(provenientes das ações dos usuários no ambiente e em interações com outros usuários). 

Cada visitante possui um conjunto de  dados obrigatórios (classes “visitante” e 

“perfildinamico”) e dados opcionais, que são preenchidos de acordo com a 

disponibilidade dos usuários (classe “visitanteplus”). A classe “PerfilDinamico” visa 

armazenar os dados capturados a partir das ações dos usuários de forma transparente. A 

classe “InteracoesInterpessoais” possibilita a avaliação das sugestões e dos grupos 

formados a partir das sugestões aceitas. 

4.5.3. Visão Arquitetural Interna 

A visão interna do agente de comunicação é ilustrada na Figura 4- 10 . O núcleo 

operacional do agente é o seu módulo de decisão (Decision Module). Esse módulo 

implementa a função de afinidade e a função de avaliação. Para tomar suas decisões o 

agente utiliza uma base de conhecimento interna (InternalKnowledgeBase) que é uma 

espécie de máquina de estados que reflete a disposição dos usuários e suas 

características. O módulo de comunicação é implementado através de interfaces: 

PA_Interface, DBA_Interface e XP_Interface. Esses componentes são responsáveis 

pela comunicação com os serviços externos: agente pessoal, agente de banco de dados e 

servidor neural (Xspider), respectivamente. 

Figura 4- 10: Visão Interna Agente de Comunicação.
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4.5.4. Visão Arquitetural Externa e de Implementação 

Uma visão arquitetural externa do agente de comunicação pode ser vista na 

Figura 4- 11, onde observamos um diagrama de componentes executáveis da 

arquitetura implementada atualmente no sistema ICSpace (detalhado no Capítulo 6). 

Tanto o agente de comunicação quanto os demais agentes são componentes Java. 

Para que um agente de comunicação seja instanciado na arquitetura é necessário 

que um usuário se conecte ao serviço. Dessa forma, ele aciona a assistência do agente 

pessoal (PersonalAgent.Java) que ativa as demais categorias de agentes disponíveis, 

inclusive o agente de comunicação. Para cada componente PersonalAgent.Java é criado 

uma Dbagent.Java correspondente. Esse último é responsável pelo acesso ao banco de 

dados (base de conhecimento externa) dos agentes. Como um recurso adicional o 

agente de comunicação (CommunicationAgent.Java) utiliza um servidor de Rede Neural, 

o Xpider [REF], que usa uma rede neural para formação de grupos de usuários. 

Figura 4- 11: Diagrama de Componentes. 
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C a p í t u l o   5 

Estudo de Caso: ICSpace 

Com o intuito de testar os conceitos propostos no presente trabalho foi 

implementada a aplicação ICSpace – Interner Cultural Space, que é um ambiente virtual 

multiusuário, cuja principal funcionalidade é fomentar a disseminação cultural através da 

Rede. Neste capítulo apresentamos o projeto do sistema ICSpace e suas extensões, que 

foram realizadas no sentido de incorporar novas funcionalidades ao sistema original. 

Primeiramente apresentamos a visão do ICSpace como um portal multimídia, ou seja, 

um exibidor de conteúdo digital. Num segundo momento discutimos a incorporação do 

suporte multi-usuários e da arquitetura multi-agentes apresentada no Capítulo 4. Por 

fim, apresentamos a utilização de uma plataforma para RV Mista e o status atual de 

desenvolvimento da aplicação.

5.1. ICSpace – Portal Multimídia

A primeira versão do ICSpace baseou-se no desenvolvimento de interfaces não-

convencionais (tridimensionais) para um portal de mídia digital. Nesse sentido 

desenvolvemos uma versão do ICSpace ([1][67]) onde disponibilizamos três ambientes 

diferentes: hall (salão principal), sala de cinema e uma rádio virtual. Este protótipo foi 

todo desenvolvido em VRML. 

A Figura 5- 1(a) ilustra as funcionalidades dessa primeira etapa, onde a interação 

era apenas no sentido usuário-sistema. A interface, embora tridimensional, era estática e 

se limitava a exibir um número pré-definido de obras. Não existia a integração do 

VRML com as mídias, o que exigia uma reestruturação manual do código VRML a cada 

nova mídia inserida. Em seguida, foi concebida a 2ª versão do ICSpace ( Figura 5- 1(b)),

que acrescentou à versão inicial o suporte para uso de um banco de dados (inicialmente 

Oracle) e de Servlets na camada de apresentação. Essa proposta baseava-se na gravação 
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e recuperação de um modelo (template) do código VRML dentro do banco de dados. 

Neste template estavam especificadas as ligações (links) que apontavam para as mídias, 

também armazenadas no banco de dados. A publicação das páginas contendo o código 

VRML era função de um Servlet, conforme pode ser observado na Figura 5-2. Nossa 

solução permitia, então, dinamismo e reconfiguração e utilizava VRML, Banco de 

Dados e Servlets. Maiores informações desse trabalho podem ser encontradas na 

bibliografia nas referências ([40][55]). 

   (a)      (b) 

Figura 5- 1: Casos de Uso: (a) ICSpace Versão 1.0 (b) ICSpace Versão 1.1

Figura 5- 2: Esquema de Implementação do ICSpace 2ª Versão (dinamismo e reconfiguração). 
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5.2. ICSpace com suporte Multiusuário 

O suporte multiusuário foi integrado à interface 3D multimídia através do 

desenvolvimento de um servidor multiusuário VRML, que oferecia o suporte à 

percepção e à comunicação entre os usuários conectados ao espaço virtual. Nesse 

contexto, surgiu o servidor Vixnu, que foi implementado em Java, seguindo um modelo 

cliente-servidor baseado em troca de mensagens. A primeira versão do Vixnu trabalhava 

apenas com mecanismos de percepção e comunicação, via texto, como pode ser 

observado na Figura 5-3. Outro diferencial dessa versão foi o tratamento especializado 

dos usuários agrupados em: visitante, autor e curador. 

Figura 5- 3: Diagrama de casos de Uso – ICSpace Versão 2.0.

Em seguida foi incorporado suporte ao áudio, estendendo a ferramenta de 

comunicação para trabalhar com voz. Nessa etapa, foi introduzida a “Voz Virtual”, ou 

seja, a capacidade de atribuir propriedades de áudio a um avatar que era apenas visual. 

Para tanto, foram implementados mecanismos de síntese e, posteriormente, de 

reconhecimento de voz [2]. 

5.3. ICSpace com Agentes de Software 

A incorporação de agentes guias ao ambiente motivou a concepção de uma 

arquitetura multiagente para o ICSpace [71]. A arquitetura projetada (descrita no 

capítulo 4) suporta a captura das ações dos usuários, bem como, provê agentes para 
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sugestão de obras (guias), personalização de avatares e conversação (agentes 

comunicativos). Dessa forma, outras funcionalidades foram incorporadas à versão 

corrente do ICSpace como pode ser observado na Figura 5- 4.

Figura 5- 4: diagrama de Casos de Uso – ICSpace versão 3.0.

Visando adequar a implementação existente do ICSpace para incorporar as 

funcionalidades da arquitetura multiagente, foi necessário expandir a base de dados e 

estender o servidor Vixnu para o tratamento de eventos gerados pelos usuários. Nesse 

sentido, foram implementados um servidor de banco de dados e um sistema de agentes 

de serviço. O agente pessoal é implementado por um applet Java acoplado ao cliente 

Vixnu.

O SuperHits foi o primeiro agente de serviço implementado, o qual incorporava 

mecanismos de recomendação e avaliação de obras, possibilitando uma análise mais 

efetiva da interação (no sentido usuário-aplicação) dos usuários do ambiente. 

Atualmente estamos trabalhando na implementação do agente de personalização de 

avatares [19] e como já foi discutido no Capítulo 4, do agente de comunicação. 

5.4. ICSpace com suporte a Realidade Mista 

Na versão atual, o ICSpace oferece aos usuários a possibilidade de navegar em 

salas temáticas de espaços reais. Num primeiro momento nos preocupamos em 

digitalizar tanto a estrutura física desses ambientes através de modelos 3D quanto as 

suas obras. Como foi visto na Seção 1 do Capítulo 5, trabalhamos inicialmente com o 
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espaço cultural Casa da Riberia e depois com a Galeria Convivart (Núcleo de Artes e 

Cultura -UFRN). 

O trabalho com RV Mista tornou possível a manipulação de agentes robóticos 

autônomos pela interface virtual provida pelo ICSpace. Dessa forma, os usuários 

conectados ao ambiente poderiam controlar remotamente um robô posicionado no 

ambiente real. 

O primeiro ambiente desenvolvido foi uma arena, onde avatares representavam 

os robôs e os obstáculos. A funcionalidade básica era a visualização. A implementação 

possuiu duas abordagens: a real implementada em C e NQC (linguagem de programação 

dos robôs) e a virtual implementada em VRML e Java. O servidor Vixnu foi estendido 

para se comunicar com o software de controle dos robôs que repassava os dados da 

parte real para atualizar o virtual.

Nessa etapa foram adicionadas as funcionalidades mostradas na Figura 5- 5 para 

manipulação do robô e visualização. Também passamos a considerar mais uma categoria 

de usuários, os “visitantes reais”. Os experimentos realizados que ilustram essa versão 

do ICSpace são relatados no capítulo de resultados (Capítulo 6). 

Figura 5- 5: Diagrama de Casos de Uso ICSpace – Versão 4.0. 
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5.4.1. Visão Arquitetural da Plataforma de RV Mista 

A plataforma desenvolvida [24] ofereçe suporte as atividades de teste, verificação 

e validação de diferentes protocolos sociais de comunicação. A plataforma desenvolvida 

é integrada ao ambiente virtual ICSpace [1], ou Internet Cultural Space, que nada mais é 

que um projeto baseado em Internet, com possibilidade para conexão multi-usuários, 

envolvendo espaços culturais como museus e centros de arte digitalizados, em 

desenvolvimento do Natalnet, UFRN. Encontram-se digitalizados espaços culturais 

reais como a sala de exposições “conviv´art” do Núcleo de Artes Culturais (NAC-

UFRN) e a Casa da Ribeira que inclui uma sala de exposições e um espaço cultural 

(teatro) e em fase de estudos a digitalização do Museu Câmara Cascudo e do Forte dos 

Reis Magos. A integração do Hiperpresença foi realizada inicialmente com o NAC-

UFRN. Esta integração se dá através da sincronização do ambiente real de exposições 

com uma sala virtual no ICSpace denominada “Conviv´art Virtual”.

O Hiperpresença oferece aos usuários um ambiente tridimensional na Web onde 

a ferramenta de comunicação é implantada. Além disso, oferece também, um ambiente 

voltado para visualização através de periféricos de RV e um ambiente que integre o 

espaço virtual ao espaço físico correspondente. Dessa forma, integramos três 

abordagens diferentes de sistemas em RV: RV não-imersiva (para Web), RV imersiva e 

RV mista ou aumentada. A Figura 5- 6 ilustra os principais componentes dessa 

plataforma:

1. Ambiente Web – consiste na aplicação principal que gerencia os demais 

ambientes da plataforma. O ambiente Web é um AVC implementado (a priori) 

em VRML que utiliza o Vixnu Server [2] como servidor multi-usuário.

2. Ambiente de Visualização Imersiva – consiste em uma estação de visualização 

dotada de periféricos para RV imersiva, como óculos 3D, HMDs (Head Mounted 

Display), tracker e luvas; localizada no espaço real que possibilite aos usuários 

reais visitar o espaço virtual de forma efetivamente imersiva. 

3. Ambiente Real – consiste em uma parte do espaço real de exposição (no caso, a 

sala de exposição Conviv´art do NAC-UFRN) onde um agente móvel, que 

fisicamente consiste em um robô, “encarna” um agente virtual, integrando o 

ambiente Web ao ambiente real. Para tanto, são necessários os seguintes 

componentes:

Sistema Visual – o sistema visual [24] utiliza uma câmera de vídeo e tem por 

objetivo capturar os eventos dentro do espaço real, isto é, capturar 

informações de posicionamento e orientação dos agentes reais e enviá-los 

para outro sistema – a Torre. 
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Torre – é o sistema que gerencia a manipulação remota dos agentes 

robóticos móveis dentro do espaço real. Esse sistema utiliza um hardware 

especial que envia sinais infravermelhos para os robôs que executam os 

eventos desejados [24]. A Torre, por sua vez tem um papel integrador, pois 

sua função é receber dados do sistema visual e do Servidor Vixnu que faz a 

ponte com o ambiente virtual. 

Servidor Vixnu – o servidor Vixnu [2] é parte integrante da aplicação 

ICSpace [1] responsável pelo suporte multiusuário e mecanismos de 

percepção. Um tipo especial de avatar, suportado pelo Vixnu, é o avatar que 

representa um agente real no ambiente tridimensional. O Vixnu conecta-se a 

Torre, tanto para obter as informações de posicionamento e orientação 

(controle no real), como para enviar esses dados para a Torre (controle no 

virtual).

Agente Real – é uma entidade móvel, um robô, capaz de mover-se no 

espaço real. A versão atual do robô utiliza LegoKits e implementa apenas 

mecanismos de locomoção, porém, pretendemos adicionar uma câmera de 

vídeo e mecanismos multimídia a uma nova plataforma robótica, 

aumentando as possibilidades de interação com o ambiente e com seus 

usuários [25]. 

Visitante Real – pessoas, visitando o espaço real. Estamos trabalhando no 

sentido de permitir uma maior interação dessas pessoas com o ambiente 

virtual. Um idéia é utilizar o mesmo mecanismo de percepção dos agentes 

reais para capturar a presença desses usuários e integrá-los ao ambiente 

virtual.

Obras – No estudo de caso abordado neste trabalho uma obra é uma 

pintura ou fotografia, ou até mesmo, escultura, apresentada na sala de 

exposições onde está inserido o Ambiente Real que também deve ser 

digitalmente representada no Ambiente Virtual. 
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Figura 5- 6: Visão Geral do Ambientes da Plataforma Hiperpresença.

Uma visão arquitetural do um sistema consiste em apresentar o sistema numa 

visão de componentes interconectados e suas interfaces. Neste trabalho, utilizamos a 

linguagem de descrição arquitetural Acme [23] tida como uma linguagem de referência 

e o ambiente de desenvolvimento AcmeStudio. Nessa arquitetura, além de especificar 

componentes de software e suas interfaces, especificamos componentes de hardware e 

sua integração com o software. A configuração geral da plataforma proposta pode ser 

visualizada na Figura 5- 7 onde é possível observar os principais componentes e 

conectores.
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Figura 5- 7: Configuração Geral dos Componentes Arquiteturais da Plataforma.

Basicamente, quando um usuário conecta-se a um componente 3D_Interface, que

representa o ambiente tridimensional e seus objetos, ele é observado por um 

componente VRML_MultiUser_Client, que funciona capturando os eventos gerados 

pelo usuário no ambiente virtual e, em contrapartida, gerando eventos nesse ambiente. 

O lado servidor da aplicação é gerenciado pelo componente VRML_MultiUser_Server

(Servidor Vixnu), um servidor de ambientes multi-usuário com mecanismos de 

percepção (avatares) e conexão com a aplicação ICSpace. O componente 

VRML_MultiUser_Server conecta-se à Torre (Hardware_Server) através de um conector 

(VRML_MultiUser_Hardware). Por fim, o componente Real_Environment representa o 

mundo real e é acompanhado pelo  componente Visual_Servoing,  responsável por 

adquirir as informações de posicionamento e orientação do ambiente real. O 

componente 3D_Station representa a estação de visualização e seus periféricos: HMD,

3D_Gla (3D-Glasses), 3D_Glo (3D-Gloves) e Trac (Tracker).

5.5. Status Atual de Desenvolvimento 

Na sua versão atual, o ICSpace é uma aplicação de âmbito cultural, assistida por 

uma arquitetura multi-agentes e  por uma plataforma suporte para Realidade Mista. Para 

suportar as funcionalidades desejadas existem vários componentes de software e 

também de hardware que são utilizados. A Figura 5- 8 ilustra esses componentes e a 

evolução da arquitetura. 

A versão 1.0 apresenta apenas o componente “3D_environment” que 

corresponde ao mundo VRML incorporando as obras digitalizadas. A versão 2.0 

apresenta o componente “ICSpace_client”, implementado em JSP, HTML e VRML. O 
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componente “ICS_database” organiza os dados referentes aos usuários e as mídias do 

ICSpace. O “Vixnu_client”  e o “Vixnu_Server” (Java Applet/Java) são utilizados para 

promover percepção e comunicação entre os usuários conectados. 

Figura 5- 8: Diagrama de Implantação ICSpace.

Na versão 3.0 que implementa a arquitetura multi-agentes os componentes 

“Service_agents” e  “Personal_agents” são adicionados à arquitetura do ICSpace. A 

versão 4.0 atribui o caráter de Realidade Mista à aplicação. Para tanto, temos: o 

“MReality_Server”, que é um servidor que integra os elementos de realidade virtual aos 

agentes robóticos; o servidor “Visual_Servoing” que monitora as ações dos agentes 

robóticos no mundo real; o componente “Robotic_Agent” que representa o próprio 

agente robótico; o componente “Behavior_App” que corresponde ao sistema interno 

do agente robótico que define seu comportamento; e, por fim, o componente 

“Real_Environment” que corresponde ao ambiente real e os artefatos manipuláveis 

pelos demais componentes, por exemplo, câmeras de vídeo, fitas coloridas, luzes. 

A versão 5.0 ilustra planos futuros, tornando o ICSpace uma plataforma de RV 

mais completa, dotada de capacidade imersiva. Para tanto, utilizaremos componentes de 

hardware que compõe a “3D_Station”, como luvas (“3D_gloves”), head mounted 

displays (“HMD”), óculos tridimensionais (“3D_glasses”) e trackers de movimento 
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(“trackers”). O componente “CAVE” representa a associação do ICSpace com uma 

caverna digital como ponto de visualização, navegação e interação remota, também 

prevista em implementações futuras. 
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C a p í t u l o   6 

Experimentos e Resultados 

Os experimentos realizados durante o decorrer deste trabalho possibilitaram 

atingir vários resultados interessantes. Esses resultados podem ser verificados em 

contribuições para projetos de pesquisa, bem como em produtos frutos das pesquisas 

realizadas. Neste capítulo apresentamos os resultados obtidos a partir do 

desenvolvimento do tema de pesquisa proposto nessa tese e de suas ramificações.

6.1 Experimentos Realizados 

A primeira experiência com Realidade Mista foi realizada durante a disciplina de 

“Introdução à Robótica” (2002.1), quando foram projetadas e implementadas soluções 

para kits Lego® da linha Mindstorms [68]. A idéia era ter uma infra-estrutura que 

permitisse a visualização e interação (manipulação) de agentes robóticos através de uma 

interface tridimensional. A Figura 6-1 ilustra esse sistema de realidade mista, onde temos 

um plano real (Real World) com seus agentes robóticos e obstáculos reais; e um plano 

virtual (Virtual World) com os avatares representando os agentes robóticos e obstáculos. 

Nesse sentido, realizamos três experimentos básicos utilizando a plataforma 

Hyperpresença.
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Figura 6- 1: Visão geral do sistema de Realidade Mista.

O primeiro ambiente tridimensional desenvolvido foi uma arena, onde avatares 

representavam os robôs e os obstáculos. A funcionalidade básica era a visualização 

(ilustrando a flecha (1) da Figura 6-1). O plano real foi implementado em C e NQC 

(linguagem de programação dos robôs) enquanto o virtual em VRML e Java. Na Figura 

6- 2  (a) podemos visualizar a arena virtual e na (b) a arena real com os LEGOS e os 

obstáculos.

Figura 6- 2: Visualização 3D da Arena: (a) Visualização 3D (b) A arena real. 

Com a incorporação de novas funcionalidades realizamos um segundo 

experimento (ilustrando a flecha (2) da Figura 6-1) onde os robôs reagiam aos objetos 

que estavam também no mundo virtual. Detalhes da realização deste segundo 

experimento podem ser encontrados em ([24][25]). A interface de usuário ganhou novos 

modos de interação, como o modo “encarnar” que permite que um usuário assuma o 

agente robótico com seu “avatar” no ambiente real. O usuário também poderia 

controlar o agente robótico utilizando controles disponíveis na interface (direita, 

esquerda, frente, atrás). Esse experimento está ilustrado na Figura 6- 3 onde podemos 

visualizar a arena virtual na esquerda e a arena real na direita. 
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Figura 6- 3: Experimentos com a Arena e Controles.
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Na realização dos próximos experimentos utilizamos ambientes tridimensionais 

desenvolvidos para ambientes culturais reais, buscando a integração com um ambiente 

real dual. O primeiro experimento realizado considerou o espaço real “Casa da Ribeira” 

em Natal. Na realização desse experimento disponibilizamos a versão virtual do espaço 

“Casa da Ribeira” utilizando o servidor Vixnu para suporte multiusuário e o servidor de 

Hardware para suporte a realidade Mista. Maiores detalhes dessas soluções podem ser 

obtidos em ([24][42]). Na Figura 6- 4 apresenta screenshots desse experimento, onde 

podemos observar navegando no ambiente virtual diferentes avatares: avatares de 

agentes robóticos e de usuários interagindo no mesmo ambiente (Figura 6- 4-c).

Figura 6- 4: Casa da Ribeira Virtual e Avatares.

Num segundo momento adicionamos o suporte ao controle e manipulação do 

agente robótico através da interface tridimensional. Assim, realizamos outro 

experimento para testar as propriedades de Realidade Mista (controle) no mundo virtual 

da “Casa da Ribeira”. Esse experimento pode ser observado na Figura 6- 5. Por 

limitações da estrutura física de visualização (visual_servoing) não foi possível levar até 

o espaço real as câmeras e o servidor, dessa forma, a parte real do experimento utilizou 

ainda o espaço real do laboratório. 
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Figura 6- 5: Experimento Casa da Ribeira e controles.
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Um de nossos produtos foi a digitalização do acervo permanente do NAC-

UFRN (Núcleo de Arte e Cultura da UFRN) e disponibilização esse acervo via Internet 

e ICSpace. Criamos também uma sala tridimensional para abrigar as obras do acervo, a 

galeria Conviv´art , ilustrada na Figura 6- 6.

Figura 6- 6: Sala virtual NAC. 

Para o lançamento dessa parceria foi realizado um experimento envolvendo 

Realidade Mista e o agente robótico para apresentar a exposição. Utilizamos como 

recurso complementar uma apresentação multimídia síncrona, mesclando os mundos 

virtual e real. O experimento consistiu na utilização de um avatar robótico, ilustrado na 

Figura 6- 7, dentro da sala de exposições do NAC (Galeria Conviv’art, Centro de 

Convivência – UFRN) e outro no mundo virtual de forma que ambos pudessem 

reproduzir aos visitantes, reais e virtuais, a exposição artística “Do Espiritual em Zaíra”, 

da artista potiguar Zaíra Caldas ([29] [63]).

Figura 6- 7: Avatar Robótico utilizado no Experimento do NAC.

Os comportamentos permitiam a interação do avatar no ambiente real, segundo 

duas abordagens distintas: (1) o robô operando de forma autônoma, através de uma 

trilha demarcada no chão da galeria; (2) o robô seguindo comandos de um operador 

conectado ao ambiente virtual, local ou remotamente, através dos controles oferecidos 

pela aplicação virtual. 
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Na primeira abordagem, os comportamentos foram projetados para que o avatar 

seja capaz de andar sobre uma trilha demarcada no chão da galeria Conviv’art e, em 

frente a cada obra exposta, fornecer informações acerca da mesma. Isso é possível 

devido ao posicionamento de sensores de luz na porção inferior do protótipo robótico. 

O funcionamento do sistema nessa abordagem pode ser verificado através da 

Figura 6- 8. O robô inicia seu percurso na marcação amarela a direita, percorrendo a 

trilha no sentido anti-horário. O sistema é dotado de um operador remoto, ligado à 

máquina local através da Internet, sendo esta ligada a uma torre de comunicação via 

infravermelho (IR – Infra Red). Ao iniciar o percurso, o avatar mantém-se sobre a trilha 

e a cada marcação de localização (bolas pretas), envia ao Servidor de Integração um 

pacote a fim de atualizar no ambiente virtual sua localização, para que ele se encontre no 

mesmo local que no ambiente real. Tal medida é tomada uma vez que não há um 

sistema de visão que possa atualizar a posição e orientação, como acontece no 

HYPERPRESENCE.

Continua seu percurso normalmente, atualizando sua posição, até que encontra a 

marcação de obra (bola vermelha). Nesse momento, ele cessa os movimentos das rodas 

e envia um novo pacote para o Servidor de Integração avisando que encontrou uma 

obra. Essa informação é repassada ao visualizador virtual (Vixnu) para que nesse 

ambiente o avatar também mantenha-se parado diante da obra. A máquina local 

inicializa o procedimento responsável pelo fornecimento das informações sobre a 

referida obra. Esse procedimento utiliza-se de caixas de som ligadas à maquina local, por 

onde uma voz sintetizada é ouvida pelos visitantes da exposição. 

Figura 6- 8: Experimento NAC: Avatar-Guia seguidor de trilha.
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Utilizando as funções de controle do agente robótico, apenas dois 

comportamentos foram implementados: um para aguardar o recebimento de pacotes 

com os comandos direcionais do controle remoto e o outro para permitir o desvio de 

obstáculo, independente dos comandos remotos, com o intuito de garantir a integridade 

física do avatar no ambiente real em circunstâncias de má intenção do operador. A 

Figura 6- 9 ilustra o funcionamento do sistema nessa abordagem, onde pode-se 

perceber que a comunicação computador-avatar é unidirecional, ou seja, o robô apenas 

recebe informações do Servidor de Realidade Mista. 

Figura 6- 9: Experimento NAC: Avatar-Guia comandado por controles.

Conectado a uma máquina remota ou local, o operador entra no ambiente 

virtual tendo seu representante no mundo real. O sistema é dotado de botões direcionais 

(andar para frente, para trás, para direita, para esquerda e parar) para que o avatar 

navegue pelos ambientes real e virtual, de forma equivalente, ou seja, a localização do 

mesmo na sala virtual deve ser aproximadamente àquela do ambiente real. Isso deve 

acontecer para permitir que remotamente um visitante navegue, nesse caso, na Galeria 

Conviv’art virtual e possa visitar as obras, enquanto no mundo real o avatar robótico o 

representa. Essa característica pode ser observada a partir das imagens capturadas do 

real e virtual, conforme Figura 6- 10.
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Figura 6- 10: Experimento NAC: Avatar Guia – Mundo Virtual e Mundo Real.

6.2. Produtos 

O Capítulo 6 apresentou os produtos de software provenientes de experiências 

realizadas com a implementação do ICSpace (http://ICSpace.natalnet.br), um website-

3D que oferece a comunidade artística um portal para exibição das mais diversas 

manifestações artístico-culturais digitalmente representáveis. 

Atualmente, o ICSpace conta com seis templates de salas temáticas 

tridimensionais. Além disso, oferecemos funcionalidades de percepção através do 

Servidor Vixnu, de recomendação através do SuperHits e de personalização de avatares. 

Nossos usuários também podem fazer seu cadastro artístico diretamente no site.

A incorporação de conteúdo digital é uma atividade em andamento e conta com 

três fortes parceiros acadêmicos: 

NAC – Núcleo de Arte de Cultural da UFRN; 

TVU – TV Universitária UFRN 

FM Universitária 
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Dentro do ICSpace, merecem citação dois espaços virtuais temáticos “Casa da 

Ribeira” e “Galeria Convivart”.

O primeiro espaço “Casa da Ribeira” é uma casa de cultura da cidade de Natal. 

Essa casa ocupa um velho casario restaurado e retornado à comunidade como um 

marco da cultura regional no Estado. O espaço virtual “Casa da Ribeira” resgata 

também para a Web essa arquitetura colonial em todos seus detalhes. Na Figura 6- 11

podemos observar a evolução do casario nessas três etapas de preservação do 

patrimônio arquitetônico: em (a) observamos o casario antes da revitalização; em (b) o 

casario na sua forma atual totalmente recuperado e em (c) a versão digital do casario 

implementada em VRML [[19]. Infelizmente, a parte de digitalização e acervo foi 

interrompida, uma vez que, a “Casa da Ribeira” encontra-se fechada por falta de 

recursos e manutenção. A sua reabertura está prevista para abril, quando então 

retornaremos ao projeto de digitalização do acervo. 

(a)    (b)    (c) 

Figura 6- 11: Casa da Ribeira: (a) casario antes da restauração; (b) casario revitalizado e (c) 
casario digitalizado.

Uma experiência completa foi realizada na “Galeria Convivart” com êxito. As 

atividades de digitalização foram concluídas tanto no que retrata a construção real da 

galeria quanto nas obras que compõe o acervo desse espaço. A “Galeria Convivart” é 

um instrumento da universidade, através do NAC (Núcleo de Artes e Cultura) para a 

comunidade artística regional e nacional que viabiliza exposições itinerantes. Porém, a 

galeria também possui um acervo permanente que fisicamente está restrito as 

dependências da administração da galeria. Através do website (www.natalnet.br/~nac), 

possibilitamos que esse acervo além de ser digitalmente preservado, estivesse ao alcance 

de milhões de pessoas através da Rede (vide Figura 8- 1). O acervo permanente conta 
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hoje com 24 obras de artistas variados, principalmente regionais. Todas as informações 

sobre as obras podem ser consultadas no website, que desde seu lançamento em 

novembro de 2003 já contou com 200 acessos. 

Figura 8- 1: Site NAC-UFRN. 

Atualmente encontram-se em finalização as atividades de digitalização na TVU – 

TV Universitária da UFRN. A TVU, nascida em 1972, foi a primeira emissora geradora 

de televisão do Rio Grande do Norte, pioneira no fazer televisão, produzindo vários 

programas enfocando a realidade local do Rio Grande do Norte. Ao longo dos seus 30 

anos, vem formando profissionais na área de televisão, servindo de campo de estágio 

aos alunos da UFRN e produzindo material audiovisual de excelentes qualidade e 

importância. O acervo é composto em sua maioria por fitas Betacam (fitas magnéticas 

de alta qualidade de uso profissional em larga escala em redes de TV), algumas U-matic 

(antigo formato de vídeo utilizado em emissoras de TV) e uma minoria de miniDV.  

Além de fornecer subsídios digitais para o ICSpace, um objetivo da digitalização do 

acervo é oferecer um formato que tem maior durabilidade, além de ser mais confiável e 

de manter um bom padrão de qualidade. Hoje contamos com aproximadamente 30 

horas de vídeo digital de alta qualidade no acervo digital da TVU. Já estamos 

convertendo esse acervo para uma taxa de codificação que permita a distribuição na 

Web para que esse acervo também possa ser vinculado ao ICSpace em breve. 
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O conceito de “Função de Afinidade e Coeficiente Comunicativo” introduzidos, 

especificados e utilizados no trabalho proposto. Mesmo em sua fase inicial de discussão 

e implantação eles representam a incorporação de novas características às ferramentas 

de comunicação convencionais. Além disso, estão definidos genericamente podendo ser 

implementados em outras plataformas que não ambientes compartilhados 

tridimensionais.

municativo.
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C a p í t u l o   7 

Conclusão

Neste trabalho, estudamos, propomos e desenvolvemos arquiteturas, métodos, 

plataformas e ferramentas para dispositivos comunicacionais em ambientes virtuais 

compartilhados com interface tridimensional. Apresentamos, no Capítulo 2, uma revisão 

do estado da arte em “Ambientes Virtuais Compartilhados”. No Capítulo 3, discutimos 

o referencial teórico envolvido, introduzindo o conceito de protocolos sociais de 

comunicação e as ferramentas de comunicação em ambientes multi-usuários. 

Descrevemos também algumas idéias e teorias fundamentais na composição da solução 

computacional apresentada neste trabalho, como: Inteligência Coletiva, Área de 

Interesse, Teoria Proxêmica e Teoria das Necessidades. Uma das principais 

contribuições deste trabalho, apresentada no Capítulo 4, é a arquitetura multi-agentes 

para ambientes virtuais culturais. A definição dessa arquitetura nos permitiu o 

conhecimento dos componentes do problema estudado e introduziu entidades novas ao 

problema inicial que também foram tratadas na solução, tais como personalização e 

recomendação. O Capítulo 6 apresentou os principais resultados de um estudo de caso, 

a aplicação ICSpace, apresentando suas principais versões e funcionalidades. Por fim, 

descrevemos os experimentos realizados e resultados obtidos no Capítulo 6. 

7.1. Principais Contribuições 

A realização do presente trabalho deixa um legado de contribuições tanto no 

ramo prático (ferramentas e aplicação) quanto no teórico (científico). As contribuições 

práticas são resultantes dos experimentos realizados e dos produtos de software 

construídos durante o desenvolvimento do trabalho. Em âmbito teórico, apresentamos 
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uma série de idéias e teorias, cuja aplicação é inovadora para a grande área de Sistemas e 

Computação. Essas idéias produziram um dispositivo comunicacional que implementa 

mecanismos alternativos para ferramentas de comunicação na Rede, como a utilização 

de uma abordagem orientada a agentes de software. A execução deste trabalho também 

contribuiu para outros resultados que não estavam diretamente envolvidos com o 

objetivo geral do mesmo, sobretudo, no que tange a digitalização e divulgação de 

produtos artístico-culturais em espaços de arte e cultura de Natal. 

Destacamos como principais contribuições práticas, do ponto de vista 

aplicacional: desenvolvimento de produtos de software; aquisição e divulgação de 

produtos digitais; realização de experimentos práticos em espaços culturais; definição e 

implementação da plataforma Hiperpresença.

Destacamos como principais contribuições teóricas ou científicas: abordagem 

interdisciplinar baseada na investigação e discussão de teorias da Comunicação; 

definição e discussão do conceito e de uma taxonomia para Protocolos Sociais de 

Comunicação; definição e especificação de uma Função de Afinidade e do Coeficiente 

Comunicativo; definição e especificação de uma Arquitetura Multi-agentes para 

Ambientes Vituais Culturais; definição, especificação e implementação de um 

Dispositivo Comunicacional N-N em Ambientes Virtuais Compartilhados.

No desenvolvimento deste trabalho, foram produzidos várias ferramentas de 

software que foram disponibilizadas e estão em utilização pela comunidade. Esses 

artefatos não são contribuições pontuais do trabalho e continuam em desenvolvimento 

num modelo contínuo de aperfeiçoamento. 

A aquisição de um acervo digital é uma atividade secundária tendo em vista os 

objetivos deste trabalho, no entanto, a realização dessa atividade é responsável pela 

construção de uma atmosfera cultural que circunda nossa aplicação alvo. Esse fator 

coadjuvante nos proporcionou uma alternativa para disseminação de produtos artístico-

culturais produzidos regionalmente e digitalizados em convênios do projeto com órgãos 

da própria universidade. 
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7.2. Discussão das Contribuições e Questionamentos 

Os experimentos práticos foram importantes na realização do trabalho 

proposto, tanto por viabilizar a verificação de propriedades teóricas quanto para levar 

aos usuários finais (comunidade em geral) um resultado efetivo da pesquisa realizada, 

contribuindo para aproximação da produção cientifica e público em geral. Os principais 

experimentos realizados foram reportados no Capítulo 6. 

Destacamos o primeiro experimento de Realidade Mista utilizando a plataforma 

HIPERPRESENÇA realizado num centro cultural real. Essa experiência realizada 

durante o lançamento do website do NAC é um resultado importante do projeto. A 

solução utilizada baseada na funcionalidade de “encarnação” utilizou o mecanismo de 

avatares para viabilizar o experimento. Outro ponto importante observado foi a 

interação das pessoas com o agente robótico, a necessidade de torná-lo mais “humano” 

e equipado de outros protocolos de comunicação, como fontes internas de luz e som. A 

utilização da HIPERPRESENÇA tornou possível misturar realidade e virtualidade 

numa só aplicação. Essa plataforma viabilizou a realização dos experimentos práticos e 

reuniu nossas idéias num conjunto de pacotes de software e hardware implementados e 

de aplicação prática, os quais são úteis não só as nossas expectativas como também 

podem ser usufruídos por projetos com outros enfoques e objetivos. 

Outro fator inovador dessa proposta é sua natureza interdisciplinar. O ponto de 

partida do nosso trabalho é uma busca de teorias e idéias em Comunicação, mais 

especificamente em Sociologia da Comunicação que possam ser absorvidas em soluções 

das áreas de Ciência e Engenharia da Computação, através de modelos e especificações 

de arquiteturas. Na Computação envolvemos as áreas de Realidade Virtual, Engenharia 

de Software, Linguagens de Programação, Sistemas Inteligentes, Redes de 

Computadores e Multimídia. Nesse sentido vários pontos foram investigados: 

Aplicação de teorias (não-computacional) num artefato computacional. 

Protocolos Sociais de comunicação multidialogada em ambientes virtuais 

compartilhados.

Concepção de uma arquitetura multiagente para ambientes culturais 

Projeto de um dispositivo comunicativo “todos-todos” em AVCs. 

Avaliação da Comunicação multidialogada, suportada por AVCs. 
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A introdução do conceito de “protocolos sociais de comunicação” para 

descrever como as pessoas se comunicam em ambientes virtuais compartilhados é outro 

aspecto pioneiro do trabalho realizado. Embora, tenhamos apresentado uma proposta 

empírica, contribuímos para efetivação desse conceito na área e propomos também uma 

taxonomia para auxiliar no entendimento do mesmo. Nossa intenção é tornar esse 

conceito não um fruto empírico, mas embasado em experimentos que ainda devem ser 

realizados até o final do projeto ICSpace. Dessa forma, será possível efetivar nossas 

afirmações e até mesmo incorporar novos protocolos baseados na observação e coleta 

de dados dos usuários. A implantação dessas novas ferramentas pode tornar-se mais 

adequada ao meio digital de comunicação, caracterizando inclusive uma nova classe de 

dispositivos comunicativos para ambientes virtuais compartilhados, como já defendia 

Lévy em Cybercultura. 

Por fim, definimos e apresentamos a arquitetura do agente de comunicação que 

incorpora as funcionalidades do que chamamos de Dispositivo Comunicacional N-N. 

Acreditamos que esse agente responde aos questionamentos iniciais colocados por 

Castells e Lévy, descritos no Capítulo 3, sobre dispositivos de comunicação em 

ambientes virtuais compartilhados: 

Será que as potencialidades dessas novas alternativas de comunicação se transformarão em 

novos padrões de comunicação? 

Em AVCs podemos deflagrar novos padrões de comunicação, aspectos como 

aparência física, nacionalidade, escolaridade, idioma, proximidade, podem ganhar novas 

roupagens em AVCs. O primeiro ponto é termos um espaço mundialmente 

compartilhado que unifica pessoas de diferentes características. A opção de avatares 

mascara a identidade real dos usuários que podem assumir a identidade digital que 

desejarem. No caso da utilização dos agentes de comunicação, ainda incorporamos mais 

um diferencial nos padrões de comunicação, que pode ser verificado na transformação 

da ativação de uma conversa, uma vez que ela independe dos usuários para acontecer, 

como ocorre usualmente. 
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Quais são os atributos culturais emergentes do processo de interação eletrônica? 

Hoje podemos observar um crescimento no numero de ambientes de cunho 

artístico-cultural que fazem da Rede uma extensão de seus muros reais. O interessante é 

que  podemos viajar por diferentes culturas pelo monitor do computador e até mesmo 

acompanhar esse desenvolvimento. Além de adquirir conhecimento, uma nova área 

tem-se desenvolvido bastante que é a “Arte Digital” produzida originalmente em meio 

digital. Nesse caso, nossa colaboração é prover mecanismos que favoreçam essa troca de 

experiências aproximando, por exemplo, artistas afins de visitantes, ou artistas de artistas 

através da detecção de perfil durante a interação com o ambiente. 

Qual o impacto da comunicação via Internet sobre a intimidade física e sociabilidade? 

Esse questionamento exige uma maior utilização do sistema que ainda está em 

fase final de desenvolvimento. Uma alternativa é propor questionários que possibilitem 

uma avaliação subjetiva da interação com a ferramenta de comunicação. Dessa forma, 

ainda não possuímos respostas, ficando aqui uma indagação para um trabalho futuro. 

Falar de interatividade é dizer que o canal de comunicação funciona nos dois sentidos? 

Nesse trabalho utilizamos uma abordagem de comunicação bidirecional 

(interpessoal) como forma de implementar um dispositivo segundo o modelo n-n. Em 

AVCs admitimos as duas abordagens: interatividade e comunicação bidirecional. A 

interatividade pode caracterizar a interação no sentido convencional: usuário-aplicação, 

ou seja, o usuário interagindo com os objetos do meio virtual onde se encontra, como 

também a interação usuário-usuário. Nesse caso, a utilização de um canal bidirecional é 

fundamental e unifica os conceitos de interatividade e comunicação. 

Devemos conceber comunidades virtuais no mesmo modelo de cidades convencionais? 

Esse questionamento também requer dados de uso da aplicação, ficando como 

destino para trabalhos futuros. 

7.3 Limitações 

Tomando por base os objetivos iniciais do trabalho, acreditamos que os testes 

realizados não foram totalmente suficientes para tornar nossa experiência menos 
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empírica e mais comprovada na prática. Ainda, não contemplamos em sua plenitude a 

implementação da arquitetura multi-agentes o que dificulta a execução dos testes. 

Todavia, como o alvo principal do trabalho é o agente de comunicação, essa carência, 

apesar de ser um fator limitante, não compromete os resultados obtidos. 

Outra limitação refere-se a abordagem utilizada para implementação dos 

ambientes virtuais compartilhados. Utilizamos uma abordagem tridimensional e 

dependemos de uma gramática baseada em eventos os quais são gerados pelos usuários 

nesse tipo de ambiente virtual.  Dessa forma, não atingimos o universo dos AVCs em 

sua plenitude. A solução implementada não é genérica (para qualquer ambiente 

compartilhado 3D) e utiliza um servidor multiusuário especifico (o Vixnu) além de ser 

destinada ao ICSpace. Essa limitação está sendo explorada em um trabalho de Mestrado 

em desenvolvimento que transforma a arquitetura multiagente implementada em um 

framework genérico. 

7.4 Perspectivas 
Neste trabalho, diferentemente da maioria dos sistemas, que consideram 

geralmente a interação usuário-sistema, nós abordamos interatividade do ponto de vista 

usuário-usuário, abrindo uma ponte para novos trabalhos que explorem mais 

efetivamente as potencialidades da Rede como dispositivo comunicativo. Nesse 

contexto, encorajamos o desenvolvimento de trabalhos que investiguem mais 

plenamente o conceito de protocolos sociais de comunicação, por exemplo, sugerindo 

uma taxonomia para classificar os protocolos identificados nesse trabalho. Outra área 

que merece atenção é definir políticas de agrupamento de usuários, estudando outros 

parâmetros (que não os abordados aqui) e outras técnicas que implementem essas 

estratégias.

E ainda podemos explorar outros pontos de pesquisa a partir desse estudo 

inicial, tais como: 

Metodologias para o projeto e implementação de Ambientes Virtuais 

Compartilhados (visão de Engenharia de Mundos Virtuais) 

Exploração de Artifícios de Comunicação Não-Verbal em AVCs (luzes, 

sons, projeções) 

Mecanismos de avaliação da comunicação multidialogada e suas relações 

com as formas de percepção fornecidas pelo ambiente. 

Na parte mais prática, atualmente, estamos trabalhando na incorporação de 

novos recursos, sobretudo, de visualização a essa plataforma. Por exemplo, recursos de 
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Realidade Virtual, como óculos e luvas, e também, o envolvimento de uma CAVE 

(caverna digital) como forma de integração. Dessa forma, estamos trabalhando na 

reformulação e otimização dos componentes do HYPERPRESENÇA, no intuito, de 

incorporar novas funcionalidades. 

Nossos futuros experimentos visam contemplar outras funcionalidades para o 

agente robótico, como por exemplo, mais autonomia e recursos de comunicação 

(incorporação de fontes de áudio e luzes). Essas funcionalidades seriam utilizadas no 

desenvolvimento de técnicas para inserção de agentes robóticos em perfomances 

teatrais, por exemplo. Essa atividade já está em andamento. Por fim, as atividades de 

digitalização também encontram-se em andamento, o acervo da Casa da Ribeira e TVU. 

Para o próximo semestre pretendemos iniciar as atividades de digitalização no NAC 

(Núcleo de Arte Contemporânea) da UFPB. 
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