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ABSTRACT

1. INTRODUÇÃO

The work objective of this is to develop a distributed Virtual
Reality and Augmented Reality system, where the environment
virtual objects will be more flexible, allowing to open the virtual
model, distribute and also convert it into Augmented Reality. Will
be possible to modify a higher parameters amount of the object
and the virtual environment. Will be developed a VRML editor to
edit and create virtual objects. Thus, this research has the target to
present an architecture to support the Virtual Reality Environment
and Distributed Augmented Reality. The main objective is to
investigate how to allow such distribution, especially augmented
environments, in Distance Learning projects

A quantidade de Ambientes Virtuais Distribuídos (AVDs) vêm
crescendo e apresentando um elevado potencial de aplicação [1].
Eles são caracterizados por cenários tridimensionais com alto
índice de interação onde usuários, dispersos geograficamente,
podem cooperar e compartilhar dados e informações em tempo
real. Para tal, é necessário o suporte de rede de computadores,
visando à melhoria do desempenho coletivo [2]. Contudo, a
maioria destes sistemas apresenta algumas limitações:
Distribuição somente em rede locais: ambientes virtuais
distribuídos em rede local implica na utilização somente em um
local físico (laboratório), por exemplo, sendo assim não permite a
utilização adequada em ambientes em Educação à Distância [3].
Distribuição ora de RV ora de RA: não contemplando as duas
tecnologias simultaneamente [3] A vantagem de utilizar as duas
tecnologias é o melhor aproveitamento ou entendimento de um
modelo virtual e um ambientes mais rico de aprendizado, como
por exemplo em modelos atômicos deixam de ser apenas descritos
ou ilustrados pelo professor através da lousa. A interatividade
efetiva das técnicas de RV e RA propiciam ao estudante acesso,
facilitando a compreensão em nível teórico.
Este trabalho propõe uma arquitetura flexível tanto para o uso de
ambientes RV e RA distribuídos e promover a distribuição não só
em Redes Locais (LAN) como também na Internet, assim
possibilitando a aplicação em ambientes de Educação à Distância,
será desenvolvido um editor VRML para editar e criar objetos
virtuais.

RESUMO
Este artigo descreve uma aplicação de Realidade Virtual e
Aumentada Distribuída. Neste projeto o ambiente virtual terá uma
maior flexibilidade, onde será possível abrir um modelo virtual,
distribuí-lo e também convertê-lo em Realidade Aumentada. Será
desenvolvido um editor VRML para editar e criar objetos virtuais.
Assim, esta pesquisa tem o objetivo apresentar uma arquitetura
para educacional utilizando ferramentas de Realidade Virtual e
Aumentada Distribuída.

Descritor de Categorias e Assuntos
H.5.1 [HCI]: Multimedia Information Systems – Artificial,
augmented, and virtual realities.
K.3.2 [Computers and Education]: General

Termos Gerais

2. MOTIVAÇÃO

Algorithms, Experimentation, Human Factors, Languages,

Uma das motivações para o desenvolvimento de ambientes
virtuais de RV e RA distribuídos na Web está na possibilidade de
transformar o mesmo em um lugar social onde uma comunidade
de usuários que compartilham e interage essa informação [4].
Sendo que a educação deve ser um processo de construção de
conhecimento
ao
qual
ocorrem
em
condição
de
complementaridade, por um lado, os alunos e professores e, por
outro, os problemas sociais atuais e o conhecimento já construído
[2].
Entretanto, se comparado com sistemas de jogos distribuído os
sistemas de RV e RA hoje estão muito aquém, pois os jogos
possuem uma escabilidade de usuários bem superior a estes, além

Palavras Chaves
Augmented Reality, assistive Technologies, Human-computer
interaction,

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for
personal or classroom use is granted without fee provided that copies are
not made or distributed for profit or commercial advantage and that
copies bear this notice and the full citation on the first page. To copy
otherwise, or republish, to post on servers or to redistribute to lists,
requires prior specific permission and/or a fee.

509

Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2014

de interface gráfica rica em detalhes, não comprometendo a
performace em tempo real. Pode-se citar, por exemplo, o jogo
World of Warcraft que possui mais de 11 milhões de usuários [6].
Contudo, estes jogos não têm a flexibilidade de permitir que o
usuário altere as regras e o mundo do jogo e também não
permitem inserir elementos externos, como um novo objeto
virtual ou o uso de RA, o que possibilitaria uma faixa de
aplicação e investigação muito mais ampla do sistema.
Nesse sentido, o objetivo desse projeto é desenvolver um sistema
para distribuição de RV e RA, onde os objetos virtuais do
ambiente terão maior flexibilidade, podendo-se abrir um modelo
virtual qualquer, distribuí-lo e convertê-lo em RA. E ainda poderse-á alterar uma quantidade maior de parâmetros da cena ou do
ambiente virtual.

3. ARQUITETURA PROPOSTA
A arquitetura proposta permite a conexão de vários (n) usuários
conectados a um Ambiente de Distribuição de Realidade Virtual e
Aumentada, utilizando de uma interface que permita a
manipulação de objetos virtuais. A Figura1 apresenta esta
arquitetura.

Figura 2 – Interface Servidor
Cliente: este módulo possui a parte de conexão do cliente através
do endereço IP do servidor (1), uma aba de visualização da
interface RV e RA (2) e ainda um chat que permite a comunicação
via texto (3), como pode ser visualizado na Figura 3.

Figura 3 – Interface Cliente

4. IMPLEMENTAÇÕES E RESULTADOS
Figura 1 – Arquitetura do Protótipo
A arquitetura proposta é composta pelos seguintes módulos:
Interface Gráfica com o usuário (GUI): possui o módulo de
conexão do sistema, e a interface de visualização RV e RA.
Servidor: Servidor da aplicação recebe dos clientes e distribuí na
rede de computadores as informações acerca dos objetos que
devem ser editados e distribuídos. A interface do servidor é
subdividida em três partes, a primeira é responsável por (iniciar
ou finalizar o Servidor), a segunda controla a quantidade de
clientes conectados e a terceira tem a função de receber as
mensagens e propagar para todos os clientes conectados ao
servidor. A Figura 2 mostra cada parte.

O sistema desenvolvido permite a distribuição de ambientes de
RV e RA, como também a interação dos objetos usando uma
plataforma Cliente-Servidor.
Um instalador foi providenciado para o sistema e contém os
seguintes módulos: interface com o usuário RV, módulo
ARtoolKit para RA e uma biblioteca comum com objetos VRML.
Foi desenvolvido os seguintes módulos:
Ambiente Virtual- a aba de visualização da interface RV (2) da
Figura 3 possui uma biblioteca comum (4) Figura 3 contendo
todos os modelos cadastrados. Essa biblioteca é comum a todos os
usuários, faz parte do pacote de instalação.
No módulo de edição (6) Figura 3 é possível fazer a manipulação
do código do objeto VRML. A biblioteca comum contém modelos
cadastrados, que é acessível por todos os usuários, fazendo parte
do pacote de instalação. Estes modelos podem ser editados. Ao
clicar no botão VRML abrirá outra janela que será responsável
pela manipulação do código do objeto, como mostra a Figura 4.
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Figura 4 – Editor VRML
No editor o usuário poderá tanto alterar o código do objeto, como
criar novos objetos através de algumas primitivas que o editor
fornece. Após criar ou alterar o objeto ele poderá salvar local e
depois distribuir.
Na aba de visualização do RA, o usuário encontrará três pontos
principais (1) a área de visualização do RA, (2) botão converter
RV/RA onde o modelo virtual distribuído em RV será visualizado
em RA, e ainda (3) o botão RA, responsável por ativar o módulo
de Realidade Aumentada, como é ilustrado na Figura 5.

Figura 7 - Novo Objeto
Na Figura7 pode-se observar que a biblioteca comum possui
apenas 5 objetos, já na Figura 8 abaixo, após o envio do novo
objeto ela possui 6 objetos. O tempo de envio foi de 5
milissegundos.

Figura 5 – Interface RA
Novo Objeto: Ao clicar no botão novo o usuário poderá estar
enviando um novo objeto para todos estarem compartilhando.
Este objeto pode estar na máquina local do usuário ou poderá ser
baixado de algum site, que possua modelos VRML, como mostra
a Figura 6.

Figura 8 - Novo Objeto Biblioteca
É importante destacar que esta funcionalidade não é observada
com freqüência em sistemas tradicionais relacionados com
distribuição de RV e RA. De fato, tais sistemas, usualmente,
concentram-se na distribuição de objetos previamente
armazenados. Para inserir novos objetos, via de regra, o controle
da distribuição precisa ser interrompido para que a biblioteca de
distribuição de objetos virtuais seja atualizada.

Figura 6 - Download Modelos VRML
Neste exemplo, o usuário fez o download do modelo e salvou na
sua máquina, depois clicou no botão Novo, como mostra a Figura
6 abaixo.
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5. VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DO
PROTÓTIPO

6. CONCLUSÕES E TRABALHOS
FUTUROS

A verificação de software tem o objetivo de avaliar se o planejado
realmente foi realizado. Já a validação é realizada pelo usuário,
onde ele analisa se o que foi entregue atende as expectativas.
Normas como a ISO 9126-1 [7] facilitam a validação de software,
pois ela esclarece os benefícios de medir a usabilidade em termos
de desempenho e satisfação do usuário.
Com base na ISONORM 9126-1 elaborou-se um questionário de
forma de um checklist onde os usuários puderam informar suas
opiniões.
Após realizar os gráficos de cada item da NORMA ISO 9126, foi
realizado a média. Os resultados obtidos são representados na
Figura 9.

Com os resultados obtidos através dos testes realizados com
usuários, foi possível verificar que o protótipo atingiu os pontos
propostos, como: uma arquitetura que suporte simultaneamente a
distribuição de RV e RA. A inserção de novos modelos virtuais na
biblioteca com e ainda a alteração de uma quantidade maior de
parâmetros do modelo virtual.
Apesar de ter atingido os objetivos propostos a esta pesquisa,
diversas melhorias podem ser contempladas, como por exemplo.
A distribuição de objetos com um cliente especifico isso facilita a
comunicação do servidor com um único cliente. No protótipo
desenvolvido a distribuição ocorre para todos os clientes
(broadcast).
O uso de Java ao invés de C++, para ter acesso a recursos de
manipulação do ambiente que em C++ são pagos.
A utilização da biblioteca FlarToolKit para permitir o uso da
Realidade Aumentada pela Internet através de um browser
independente do Sistema Operacional utilizado. O protótipo
trabalha somente em ambiente Windows devido à linguagem
escolhida para seu desenvolvimento ser em C++ que é bastante
robusto na comunicação via sockets e também faz ótima
integração com o ARToolKit.
Este trabalho objetivava apresentar um protótipo para distribuição
de RV e RA, neste sentido pode-se dizer que foram cumpridas as
metas.
O artigo apresenta uma arquitetura que suporta o funcionamento
de um Ambiente de Realidade Virtual e Aumentada Distribuída.
Ainda permite a visualização de modelos virtuais RV e RA e a
inserção de novos modelos virtuais na biblioteca comum e
alteração parâmetros dos objetos virtuais.
Além da teoria apresentada, este trabalho contribuiu com um
desenvolvimento de um protótipo que pode ser considerado um
embrião para auxiliar no aprendizado tanto presencial e para a
Educação à Distância.

Figura 9 - Dados Gerais Norma ISO 9126
Quatro questões foram colocadas para finalizar a avaliação do
protótipo. A primeira atribui a importância do protótipo para o
aprendizado em geral. A segunda a importância de distribuição de
modelos somente em RV, já a terceira a importância de
distribuição de modelos somente em RV e a ultima questão
perguntava se quando utiliza RV e RA, a visualização e o
entendimento do modelo virtual é melhor. A Figura 10 apresenta
os resultados.
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De acordo com o gráfico da Figura 10 podemos analisar os
resultados das questões apresentadas para a avaliação do
protótipo.
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