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Resumo 

A simulação e a interacção virtual são, nos dias de hoje, aspectos indispensáveis aos quais 

diversas áreas da engenharia recorrem de forma a obter e prever resultados que de outro 

modo não seriam possíveis. Tarefas como a identificação, navegação e movimentação de 

elementos num cenário, bem como a simulação da montagem de equipamentos estão 

continuamente a serem desenvolvidas e aperfeiçoadas na tentativa de melhorar as interfaces 

3D.  

 

Todavia, este esforço revela-se ainda insuficiente. Existem diversos estudos sobre a 

movimentação de câmaras virtuais e manipulação tridimensional, no entanto apresentam 

demasiadas limitações.  

 

Com o objectivo de ultrapassar estas limitações foi desenvolvida, no âmbito desta dissertação, 

uma plataforma que transfere o conhecimento e a tecnologia aplicada nos jogos para a 

visualização e integração de componentes, em ambiente virtual.  

Esta plataforma possibilita a visualização de geometrias complexas e simula, com precisão, o 

seu comportamento físico. Suporta ainda diferentes controladores e mecanismos para a 

verificação da integração de componentes. Um destes mecanismos é a recriação de duas 

mãos virtuais manipuladas por controlos remotos de baixo custo utilizando os comandos da 

consola de jogos Wii. 

 

Esta dissertação ao propor novos mecanismos melhora a interacção com utilizador tendo 

aplicabilidade em diversos sectores da engenharia, como por exemplo na engenharia 

aeroespacial onde os conceitos são aplicados. 

 

Palavras-chave: ambiente virtual, interacção, navegação, manipulação, mãos virtuais, 

controladores genéricos 
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Abstract 

Nowadays, simulation and virtual interactions are essential aspects on which several 

engineering areas require in order to obtain and predict results, which otherwise would not be 

possible to achieve.  

Tasks such as identification, navigation and handling of elements in a scenario, as well as the 

simulation of the assembly of equipment, are continually being developed and improved in order 

to enhance 3D Interfaces. 

 

But despite the efforts being made, those endeavours, so far, have proven to be insufficient. 

Although there are several studies about virtual camera movements and tri-dimensional 

manipulation, they still have several limitations. 

 

With the propose to overcome these limitations was developed, within this thesis, a platform 

able to transfer the knowledge and the technology applied in the videogames, to the 

visualisation and integration of components in virtual environments. 

 

This platform allows the visualisation of complex geometries and simulates with high precision 

the physical behaviour of elements. It is still allows the management of several devices and 

different mechanisms for the verification of components integration. One of these mechanisms 

is the use of two virtual hands that employ more accessible and affordable remotes, like Wii 

Remotes. 

 

By proposing new tools, this thesis improves user‟s interactions in several engineering domains, 

such as Space engineering, where this platform can be applied in the assembling and 

integration of components in space vehicles. 

 

Keywords: virtual environment, interaction, navigation, manipulation, virtual hands, generic 

controllers
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Glossário 
Termo Descrição 

AIT Tecnologias e Técnicas para a montagem de todas as unidades do spacecraft, a 
integração mecânica e eléctrica e testes de actividade subsequências do spacecraft 

completo.   

VAIT  
(AIT Virtual) 

Simulação manual ou automática de actividade de AIT usando modelos 3D e 
ambiente de realidade virtual para fornecer interacção com os utilizadores. Além das 
componentes do spacecraft o ambiente inclui a simulação de equipamento MGSE e 
EGSE assim como o uso de manequins virtuais para verificar a acessibilidade 
humana e o grau de risco. 

Engenharia 
Estrutural 

Tecnologias e Técnicas para todas as áreas relacionadas com os sistemas de 
engenharia para configuração mecânica do S/C, desenho estrutural (incluindo vigas, 
paneis e acessórios móveis ou equipamentos de separação). 

Kinematic  

(Cinemática) 
Conjunto clássico de mecanismos que descrevem o movimento dos elementos sem a 
consideração das causas do movimento. 

TOF- time of 
flight 
(Tempo de voo) 

Tempo de voo descreve uma variedade de métodos que medem o tempo que um 
objecto, partícula ou onda leva a viajar no espaço. Esta medida pode ser usada para 
normalizar o tempo para medições de velocidade ou comprimento de um caminho. 

Propriocepção A propriocepção é também denominado por Cinestesia, é o termo utilizado para 
nomear a capacidade de reconhecer a localização espacial do corpo, a sua posição e 
orientação, a força exercida pelos músculos e a posição de cada parte do corpo em 
relação às outras, sem utilizar a visão. 

Eclipse IDE O Eclipse é um IDE multi-língua e um gestor de plug-ins extensível. Além de suportar 
o desenvolvimento de software em Java, também suporta as linguagens C, C++, 
COBOL, Python, Perl, PHP, entre outras. 

Eclipse’s 
Workbench 

O termo Workbench refere-se ao ambiente de trabalho da aplicação. O Workbench 
pretende ser a ferramenta perfeita para a integração de componentes standards e é 
gerido por um paradigma de criação, gestão e navegação de recursos. Cada janela 
Workbench contém uma ou mais perspectivas. É possível ainda ter mais do que uma 
janela Workbench na área de trabalho. 

Eclipse’s 
Perspective 
(Perspectiva) 

Uma perspectiva define um conjunto de posições e configurações de vistas numa 
janela Workbench. Cada perspectiva fornece um conjunto de funcionalidades que 
visam realizar um tipo específico de tarefa ou trabalha com um tipo específico de 
recursos. No Workbench as perspectivas podem ser trocadas com frequência. Cada 
perspectiva pode ser guardada, assim o utilizador pode personalizar cada uma delas 
e mais tarde carrega-las. 

Eclipse’s View  
(Vistas) 

As vistas do Eclipse fornecem apresentações alternativas assim como também meios 
para navegar na informação. Uma vista pode aparecer só por si, ou empilhada com 
outras vistas. O layout de uma perspectiva pode ser alterada fechando e abrindo 
novas vistas e colocando-as em diferentes posições de uma janela Workbench. 



1. Introdução  

A simulação e a interacção virtual são, nos dias de hoje, aspectos indispensáveis aos quais 

diversas áreas da engenharia recorrem de forma a obter e prever resultados que de outro 

modo não seriam possíveis. Tarefas como a identificação, navegação e movimentação de 

elementos num cenário, bem como a simulação da montagem de equipamentos estão 

continuamente a serem desenvolvidas e aperfeiçoadas na tentativa de se alcançar esses 

objectivos.  

 

O desenvolvimento de novas tecnologias para consola de jogos fez-se acompanhar de novas 

técnicas de interacção em mundos virtuais. Estas técnicas, por sua vez, permitem a captura da 

posição dos membros do utilizador, possibilitam o reconhecimento de emoções a partir de 

câmaras e recebem comandos por gestos. Um dos factores motivadores para o 

desenvolvimento nesta área é possibilitar ao utilizador experiências mais reais e divertidas. 

 

Todavia, esta experiência ainda não é correctamente conseguida em muitas áreas, apesar de 

existirem diversos estudos sobre a movimentação de câmaras virtuais e manipulação. 

 

Na área aeroespacial a interacção é um problema actual, não existe ainda investigação 

suficiente sobre este tema nem existem soluções que resolvam o problema da integração. Esta 

dissertação justifica-se ao demonstrar que contribui para a ciência com soluções que cobrem 

problemas correntes. 

1.1. Problema 

Existem numerosos estudos sobre o controlo de cenários em ambientes tridimensionais no 

entanto a navegação e a interacção continuam a ser uma tarefa complexa para os utilizadores 

menos experientes. 

 

Os principais problemas de usabilidade e de interacção encontrados em diferentes aplicações 

e que se pretendem resolver são: 

 Navegação - a má orientação e navegação sobre a cena virtual é recorrente, assim como 

o descontrolo e falta de precisão nos movimentos da câmara virtual; 

 Manipulação - existe dificuldade na movimentação de geometrias no espaço 3D quando 

os dispositivos são mapeados apenas em duas dimensões; 

 Identificação - existe uma má identificação da estrutura da cena - é fundamental que o 

utilizador identifique e entenda a hierarquia dos objectos antes de os manipular; 

 Aprendizagem - existe uma grande resistência e desanimo por parte de utilizadores 

inexperientes no início da utilização das ferramentas 3D, tal deve-se ao facto de as 

funções não serem claras ou devido à existência de mais do  que um método para fazer o 

mesmo procedimento; 

 Assistência - existe pouca assistência no modo de análise geométrica – deve ser 
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possível dar toda informação necessária ao utilizador para este poder realizar as tarefas, 

no entanto nem sempre isso acontece; 

 Complexidade - existem demasiadas oclusões, colisões e ainda peças geométricas 

pequenas que ficam escondidas ou presas nas estruturas maiores. Com isto o utilizador 

comete erros inevitavelmente; 

 

Muitos destes problemas estão presentes nas tarefas de desenho de equipamentos e viaturas, 

processo esse constituído pelas seguintes actividades: 

 Revisão do desenho - inspecção das formas geométricas e correlação entre os 

elementos constituintes; 

 Construção de cenários - criação de cenas 3D representativas do ambiente de 

inspecção e de montagem; 

 Simulação da integração - simulação dos procedimentos que incorporaram os diversos 

elementos, de forma rigorosa, e de modo a permitir a construção e validação dos 

equipamentos. 

1.2. Contribuições 

O objectivo principal desta dissertação é desenvolver ferramentas que contribuam para 

melhorar o desempenho das actividades de montagem de componentes. Para este efeito, 

tenta-se replicar o conhecimento e os bons resultados alcançados com os jogos e com outros 

sistemas.  

 

Muito dos problemas referidos anteriormente são também verificados no processo de desenho 

de estruturas, equipamentos e viaturas, no qual esta dissertação se baseia para demonstrar os 

resultados. A dissertação contribui assim para: 

 Acelerar e melhorar o desenho de equipamentos e o seu processo de 

desenvolvimento; 

 Melhorar a integração dos dados de desenho, análise e verificação. 

Depois de analisados diferentes métodos utilizados por outras aplicações para o controlo de 

objectos e movimentação virtual, demonstra-se, com o protótipo desenvolvido, que é possível 

executar tarefas como a montagem de peças complexas com auxílio de diferentes controlos de 

baixo custo. 

 

A solução proposta utiliza dispositivos de baixo custo: dois controlos remotos da Nintendo Wii 

Remote para conduzir duas mãos virtuais; e um rato de 6 eixos 3D Space Navigator para 

movimentar a câmara e os elementos. Esta dissertação baseia-se na construção de um 

interpretador de comandos genéricos para interagir com o ambiente virtual e num conjunto de 

técnicas que permitem controlar os elementos com precisão. A plataforma foi desenvolvida 

com o intuito de receber múltiplos controladores podendo mesmo comporta-se como uma 

ferramenta de multi-input. Para além disso foram desenvolvidos cenários e ambientes de teste 
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com características diversificadas que possibilitam a análise da interacção com geometrias e 

física. 

1.3. Contexto 

O desenvolvimento do protótipo iMoted
1
 foi iniciado em 2008 [Duro, 2008] sobre o visionamento 

da empresa EVOLVE que se destaca com o seu trabalho no domínio aeroespacial. Em 

Novembro de 2009 o protótipo iMoted transforma-se na plataforma base para o protótipo Space 

System Visualisation Tool (SSVT) [TAS-I, 2008] tendo como cliente a ESA. 

 

O fundamento desta dissertação teve contributos do estudo Virtual Spacecraft Design (VSD) 

iniciado pela Agência Espacial Europeia (ESA). Foi desenvolvida com o intuído de contribuir 

com técnicas de interacção para aperfeiçoar as tarefas de construção de cenários 

tridimensionais e montagem de componentes em veículos espaciais. A plataforma 

desenvolvida apesar de ter uma aplicabilidade em diferentes sectores da indústria foi testada 

especificamente na área da engenharia aeroespacial (Figura 1).  

  

Figura 1 - Contexto da dissertação. 

Na engenharia aeroespacial a concepção de um spacecraft desencadeia-se com o processo de 

desenho (Figura 2). 

 

Figura 2 - Processo de desenho de veiculos espaciais divido em fases. 

Este é um processo segmentado que se inicia com a configuração do projecto e consolida-se 

com os equipamentos e documentos produzidos e validados. Para âmbito da dissertação, a 

fase de Revisão do desenho e a Montagem, Integração e Teste Virtual (VAIT) são as mais 

relevantes, aqui são feitas as análises estruturais ao veículo em 3D e são simulados os 

encaixes de diversos componentes de forma a imitar o comportamento da montagem. 

Equipamentos de apoio como MGSE e EGSE são também considerados pelos especialistas 

em VAIT e simulação. A fase de VAIT define ainda os processos para a integração e para a 

                                                           
1
 Descrição da solução iMoted no site da EVOLVE: http://www.evolve.pt 
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simulação, descrevendo uma ordem de montagem, documenta as operações e produz a 

relatórios para auxiliar a montagem do equipamento real [TAS-I, 2008]. 

 

Esta dissertação contribui assim para a melhoria das interfaces dos sistemas utilizados 

actualmente pela Agencia Espacial Europeia (ESA). 

1.4. Estrutura do documento 

Esta dissertação está organizada da seguinte maneira: no capítulo 2 são analisadas as novas 

interfaces assim como os controladores, as tecnologias necessárias e de técnicas de 

interacção. Neste capítulo introduzimos a importância da interacção nos sistemas de Realidade 

Virtual e revelam-se os problemas chave da sua implementação. São também descritas 

soluções já existentes. No capítulo 3 esclarece-se as suposições e descreve-se a arquitectura 

proposta apresentado-se o desenho da arquitectura. O capitulo 4 descreve-se as técnicas 

implementadas e as suas vantagens. A solução é avaliada no capítulo 5 e por fim as 

conclusões e trabalho futuro no capítulo 6. 
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2. Trabalho Relacionado 

Este capítulo inicia-se com a explicação da importância das interfaces 3D e da relevância das 

interacções no mundo virtual. Logo depois é feita uma análise a uma série de sistemas e 

controladores com o objectivo de aferir as capacidades de cada um a fim de contribuir para o 

desenho de um controlador genérico definido em software. Os subcapítulos seguintes fazem 

uma análise às tecnologias a serem usadas, são avaliados os motores gráficos e os principais 

formatos de dados 3D. De seguida é feita uma análise às técnicas de interacção utilizadas em 

aplicações 3D e em estudos mais aprofundados. No final são reunidas as conclusões e é 

descrita a solução proposta. 

2.1. Trabalho desenvolvido anteriormente 

 

De forma a se entender as limitações e desafios presentes nos sistemas de realidade virtual 

procurou-se conhecer teorias e métodos para a criação de interfaces 3D. Foram analisadas 

aplicações comerciais e acessíveis que possibilitam identificar as dificuldades do desenho e do 

desenvolvimento destas interfaces.  

 

A maioria das investigações sobre as novas interfaces 3D circulam em torno dos grandes 

ecrãs, da robótica e, mais recentemente, dos dispositivos móveis e dos comandos para as 

consolas de jogos. 

 

Estão reunidas actualmente as condições tecnológicas, com surgimento em massa de novos 

dispositivos multi-toque (e.g. Microsoft Surface), para que a investigação progrida ainda mais 

rapidamente no desenvolvimento de novas técnicas para a manipulação. Além disso, as novas 

tecnologias, tais como a anterior e a realidade aumentada, estão se a expandir também para 

as plataformas móveis (e.g. iPhone e o iPad) e isto possibilita um número ilimitado de 

combinações possíveis. 

 

As interfaces tridimensionais cresceram nos nichos da investigação em laboratórios e estão 

agora prontas para ser comercializadas ao público como forma de entretenimento. Alguns 

casos mais revolucionários foram revelados na feira da E3
2
 em 2009 pelos principais 

fabricantes de consolas: a Nintendo apresentou o seu novo adaptador de comando MotionPlus 

que permite melhor precisão dos movimentos; a Sony apresentou o novo comando para a 

Playstation que utiliza uma câmara especial para o mapeamento 3D; e por fim, a Microsoft 

apresentou a fantástica câmara com reconhecimento de profundidade. Fica evidente o 

interesse geral destes novos modos de interacção.  

 

                                                           
2
 E3 - Electronic Entertainment Expo, http://www.e3expo.com/ 
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Nesta dissertação considera-se a utilização destes novos dispositivos para oferecer ao 

utilizador a oportunidade de experienciarem novos mecanismos imersivos quando aplicados a 

tarefas exigentes.  

 

2.2. Futuro das novas interfaces 

Temos assistido à uma mudança drástica na utilização das interfaces. As interfaces touch 

estão cada vez mais acessíveis e os novos controladores são tão precisos que funcionam 

como extensão do corpo humano. Um dos desafios desta dissertação é empregar estas novas 

tecnologias e abrir portas às suas aplicabilidades. 

 

Os novos periféricos e métodos de entrada de sinal estão a substituir os métodos tradicionais 

de interacção com os computadores, muitos dispositivos estão a surgir melhorando a 

usabilidade no plano (2D) e no espaço (3D). Alguns analistas, tais como Steven Prentice
3
da 

empresa Gartner prevê que o rato tradicional, tal como o conhecemos, deverá desaparecer em 

cinco anos, isto porque deverá haver um forte investimento no desenvolvimento nos próximos 

anos. Uma interface adaptada deverá permitir aos humanos interagir com dispositivos 

electrónicos tais como computadores, dispositivos de mão, aparelhos ou equipamentos de 

escritório. 

 

Os problemas técnicos são bem conhecidos e existe um grande esforço em geral para 

ultrapassar essas limitações, no entanto melhores tecnologias, só por si, não garantem uma 

melhor usabilidade. 

 

Os sistemas imersivos procuram utilizar todos os sentidos dos humanos. Existem ecrãs curvos 

e esféricos que inundam a visão do utilizador com imagens profundamente realistas e com 

opção de gráficos em estéreo; áudio 3D; e também sistemas tácteis que exibem texturas em 

superfícies tais como ecrãs com botões com relevo modificável. Contudo os outros sentidos 

como o cheiro e o paladar, estão ainda pouco explorados mas já começaram a surgir cinemas 

e jogos com este tipo de atenção. Os sistemas tácteis deverão ainda evoluir em direcção a 

outros tipos diferentes de sensações: resistência, elasticidade, textura ou temperatura. O tacto 

deverá ser integrado com os sistemas visuais e os ecrãs imersivos deverão sofrer uma redução 

de tamanho e poderão também ser embebidos nas retinas e integrar realidade aumentada.  

 

Actualmente os sistemas virtuais imersivos e a realidade aumentada requerem muitos fios 

entre o utilizador e a electrónica. Os fios e o equipamento pesado não são considerados parte 

do desenho da interface e destroem por completo a usabilidade. As futuras soluções deverão 

considerar comunicações em rádio frequência e electricidade móvel para evitar este problema. 

 

                                                           

3
 "Say goodbye to the computer mouse", por Maggie Shiels, Technology reporter, BBC News, Silicon Valley 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/7508842.stm 
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Os verdadeiros ecrãs 3D deverão se tornar mais práticos e ao mesmo tempo confortáveis. Se 

um objecto virtual se mover em profundidade e se o ecrã apresentar uma profundidade 

diferente, os olhos do utilizador enviam sinais conflituosos ao cérebro sobre a distância do 

objecto. O desafio geral é desenvolver dispositivos que possam funcionar em ambientes 

imersivos em larga escala ou em contextos com realidade mista. 

 

Actualmente, não existem normas definidas para mapear dispositivos, tarefas e técnicas de 

interacção às aplicações. Por esse motivo, é necessário avaliar a usabilidade de vários 

dispositivos e estudar as principais tarefas, na tentativa de encontrar uma possível solução 

compatível e ajustável às necessidades dos utilizadores..  

 

No capitulo seguinte é feito um levantamento de controladores para entender que 

funcionalidades são necessárias, em geral, para desenhar um controlador genérico para que 

se possam reter as principais características e capacidades de cada dispositivo 

2.3. Controladores 

 

Neste capitulo são feitas análises aos controladores de  forma a que se possa definir principais 

características e capacidades de cada dispositivo, assim como escolher a interface mais 

adequada para a solução. 

 

Os controladores são dispositivos de captura de sinal (input devices) e são equipamentos 

electrónicos que fazem a interface entre o computador e o humano. As técnicas aqui discutidas 

capturam e processam os movimentos do ser humano.  

 

2.3.1 Dispositivos para computadores de secretária 

Os controlos de secretária mais populares são os ratos 3D que fornecem seis graus de 

liberdade, um exemplo é o 3D Space Navigator
· 
(Figura 3). Este equipamento possibilita que o 

utilizador possa puxar, empurrar e rodar o manípulo para efectuar translações e rotações sobre 

os 3 eixos. 

 

Figura 3 - Rato 3D (3D Space Navigator). 

Este dispositivo apresenta bastantes vantagens em termos de precisão muito devido à sua 

maturidade: os controladores baseados em joysticks já há muito tempo que são produzidos.  
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Com esta análise entendeu-se que é necessário que um controlador genérico deve 

suportar a incrementação dos valores relativos à força expressa sobre o joystick. 

Devido a este facto achou-se relevante testar este dispositivo na plataforma iMoted 

frente a outros controladores para efeitos comparativos.  

 

2.3.2 Captura de movimento 

A captura posicional é fundamental nas interfaces de espaço aberto. Nos ambientes virtuais 

estes equipamentos são frequentemente utilizados para capturar os movimentos da cabeça, 

das mãos ou do corpo humano. Eles podem capturar objectos em movimento com o fim de 

análise ambiental. É possível capturar pessoas em movimento e determinar que gestos estão a 

ser executados. Existe bastante investigação feita no reconhecimento gestual baseada em 

imagens e vídeos. Existem várias soluções implementadas, que variam desde as técnicas, as 

ferramentas utilizadas e os ambientes alvo. Devido ao facto da investigação ser mais forte no 

reconhecimento de gestos baseados em imagens e vídeo, a descrição seguinte foca-se 

essencialmente na captura óptica [Foxlin, 2002]. Podemos dividir a caputra de movimento em 

diferentes categorias: 

 Captura por magnetismo; 

 Captura mecanica; 

 Caputra via acustica; 

 Captura inercial; 

 Captura optica; 

 Captura hibrida. 

 

Podemos concluir com esta análise que um controlador genérico deve suportar 

movimentos ao longo do tempo e possuir conhecimento sobre a sua posição no espaço 

tridimensional. 

2.3.3 Câmaras com reconhecimento de profundidade 

Estas câmaras contêm sensores especiais que geram mapas com profundidade a partir da 

captura a uma curta distância. Estes dados são usados para sobrepor imagens em vídeo sobre 

uma representação geométrica. Isto pode ser útil para a detecção dos gestos feitos com as 

mãos ou com todo o corpo. 

 

Figura 4 - Processamento das câmaras de profundidade. 

A ZCam
5
 (Figura 5) é a primeira câmara de baixo custo disponível aos utilizadores. Esta 

câmara pode capturar vídeo com informação de profundidade e é provavelmente o grande 

desafiador real dos comandos da Nintendo. Com esta capacidade de captura de informação 3D 

                                                           
5
 3DVSystems -  http://www.3dvsystems.com 
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é possível obter resultados ainda melhores do que com a Wii e sem necessidade de qualquer 

aparelho nas mãos. De facto, são tão precisas que poderão reconhecer a postura dos dedos 

para disparar eventos ou para manipular aplicações inspiradas no filme Minority Report
6
 sem a 

necessidade da utilização de luvas ou qualquer aparelho externo: a câmara tem sensores que 

estão aptos para calcular a distância da profundidade por cada pixel capturado usando o 

princípio TOF. 

 

Figura 5 - Câmara de profundidade (ZCam da 3DVSystems). 

 

Esta tecnologia inspira-nos para a utilização de mãos virtuais para manipular objectos 

com precisão como na realidade. Para além disso conclui-se que é possível transformar 

este equipamento num controlador genérico que, para além da noção da posição vertical 

e profundidade, tem conhecimento das posturas das mãos. 

 

2.3.4 Câmaras duplas 

A utilização de duas câmaras com posições conhecidas possibilita uma representação 3D 

utilizando apenas output delas. Este método (Figura 6) pode utilizar as câmaras tradicionais 

conseguindo manter assim o baixo custo da técnica e tornando-se uma técnica acessível e 

aplicável em sistemas como os robôs.  

 

Figura 6 - Método para se obter a profundidade com duas câmaras. 

Para se obter a relação das câmaras pode ser utilizado posicionamento de referência como o 

lexian-stripe ou emissores de infravermelhos.  

 

Figura 7 - Câmara dupla (Anova para a XBox360). 

A Microsoft encontrou bastantes vantagens na utilização deste tipo de instrumentos para a 

interacção nos seus jogos da Xbox (Figura 7). 

 

Tal como nas câmaras com detecção de profundidade é possível aqui inferir a posição e a 

profundidade dos membros para lançar acções. 

                                                           
6
 Referencia ao filme Minority Report - http://www.imdb.com/title/tt0181689/ 
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2.3.5 Câmaras simples 

Uma simples câmara pode ser utilizada para fazer o reconhecimento dos gestos (Figura 8) 

desde que haja condições ambientais adequadas, como o nível de intensidade da luz e 

ausência de obstruções. Para fazer o reconhecimento de formas a partir das imagens não é 

necessária a utilização de duas câmaras sincronizadas ou câmaras com sensores de 

profundidade, os métodos anteriores são úteis para as aplicações que queiram utilizar 

informações dos gestos nos três eixos. Este método é o mais apropriado para quando se 

pretende obter o reconhecimento de formas a partir de um plano 2D. Existem ainda 

implementações que utilizam marcadores sobre os objectos para referenciações ainda mais 

precisas. 

 

Figura 8 - Reconhecimento de gestos a partir de formas geométricas. 

 

Nem sempre é possível obter directamente a profundidade dos membros mas a 

verificação da alteração do tamanho das geometrias podem ajudar a inferir esta 

informação. Devido a este facto os controladores genéricos devem possuir a informação 

da posição dos membros definidos também no plano 2D. 

 

2.3.6 Controladores baseados em gestos 

Os gestos são definidos por posições e direcções da trajectória que variam por um período de 

tempo. Os gestos feitos com o rato do computador são um bom exemplo, os seus movimentos 

estão correlacionados com símbolos que são desenhados pela mão do utilizador. Outro 

exemplo é o Wii Remote (Figura 9). O Wii Remote que pode analisar as mudanças da 

aceleração dos movimentos para representar os gestos. Os controladores como a Wii Remote 

são controladores que actuam como extensão do corpo humano, isto porque sempre que um 

gesto é executado sensores são disparados para determinar a sua orientação. 

 

Figura 9 - Controlador baseado em gestos (Wii Remote). 

Uma análise sobre o comando Wii Remote permite concluir que um controlador genérico deve 

possuir, para além da informação concluída anteriormente, dados sobre a sua orientação. Além 

disso este dispositivo tem a capacidade de medir a sua distância ao sensor, através de uma 

câmara de infravermelhos embebida, permitindo inferir a profundidade dos gestos. Com esta 
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análise os botões pressionados e um ponteiro definido no plano 2D são também considerados 

no controlador genérico. 

2.3.7 Monitorização híbrida 

Um tipo popular de monitorização espacial utilizada actualmente é uma solução híbrida que 

funde a monitorização inercial, para a orientação, e a acústica (ultra-sons), para rastreamento 

posicional. Este tipo de sensores têm geralmente boa precisão, baixa latência e podem utilizar 

wireless. Recentemente, surgiu uma solução híbrida chamada Sixense TrueMotion 3D
7
 que 

ultrapassou os problemas encontrados no Wii Remote. O TrueMotion 3D é um dispositivo com 

monitorização da posição relativa a uma estação base com a qual rege uma comunicação ao 

estilo pingue-pongue para obter movimentos precisos em 6 graus de liberdade. Ao contrário do 

Wii Remote este controlador opera com campos magnéticos em vez da tecnologia de 

infravermelhos para encontrar a sua posição 3D. O grau de precisão está perto dos milímetros 

e é actualizado em cada 10 milissegundos. O resultado é fluido e altamente preciso e pode 

revolucionar o modo como se interage nos ambientes tridimensionais. Este sistema está virado 

para os jogos mas pode ser aplicada noutras áreas. 

 

Dados estes factores é importante considerar a frequência de dados a serem recebidos 

num controlador genérico. 

2.3.8 Sensores vitais 

Os membros do corpo humano e o cérebro são também boas fontes de sinal. Em particular o 

BCI tem um grande potencial e pode se tornar na interface preferida no futuro. Alguns sensores 

vitais são (Figura 10): 

 Sinais fisiológicos; 

 Monitorização dos olhos; 

 Interface cérebro computador. 

 

Figura 10 - Alguns sensores vitais. 

 

                                                           
7
 Sixense: http://sixense.com/ 
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O controlador genérico deve ser flexível o suficiente para suportar equipamentos 

diversificados e que ainda não foram desenvolvidos. 

 

2.3.9 Luvas electrónicas 

As luvas electrónicas conseguem medir os movimentos dos dedos utilizando vários tipos de 

sensores. Estes sensores estão embebidos nas luvas ou são colocados por cima delas. O 

número de sensores por luva pode variar dependendo dos fabricantes. As empresas Meta 

Motion
8
e a Fifth DimensionTechnologies

9
dispõem de luvas com 18 a 22 sensores 

respectivamente e podem medir as rotações e os ângulos de várias junções (cada dedo e 

punho). Este tipo de luvas é normalmente usado para o reconhecimento dos gestos usando as 

mãos e as posturas. Esta tecnologia tem imensa utilidade nos ambientes virtuais onde os sinais 

podem ser convertidos para desenhar mãos virtuais para interagir com o meio. 

 

Estas luvas são outra ferramenta que permitem obter bons resultados quando se 

pretende inserir mãos virtuais para manipulação de objectos. As posturas devem assim 

ser reconhecidas pelo receptor dos sinais provenientes dos sensores das luvas. 

 

2.3.10 Conclusões sobre os controladores 

O grau de liberdade detectado pelos dispositivos é uma característica significativa pois podem 

permitir a livre movimentação no espaço e por sua vez o reconhecimento de gestos em 3D. 

Enquanto alguns dispositivos apenas podem ser usados como ponteiros, outros são mais 

adequados para rodar e movimentar a câmara ou objectos virtuais. Normalmente os 

dispositivos que apresentam mais graus de liberdade são os que tipicamente são usados em 

CAVEs, onde é necessário uma grande liberdade na movimentação. Outros sistemas imersivos 

são as luvas sem fios e o cálculo do posicionamento usando IR, campos magnéticos ou ultra-

sons. 

 

Os dispositivos em geral podem ser classificados de acordo com: a modalidade do input, o tipo 

de sinal de entrada (discreto ou contínuo) e de acordo como os graus de liberdade que 

detectam. Os apontadores são mecanismos que são usados para especificar uma posição no 

espaço. Podem ser classificados de acordo com as coordenadas relativas e absolutas ou por 

sinais directos ou indirectos. Os dispositivos com sinais directos são necessariamente 

absolutos mas os sinais indirectos podem ser absolutos ou relativos. 

 

A tabela seguinte (Tabela 1) classifica para cada controlador analisado o tipo de valor 

observado (preciso ou calculado). Os valores são precisos quando o sinal é tratado tal como é 

recebido pelo dispositivo, e calculado quando é necessário efectuar um processamento para 

                                                           
8
 Meta Motion: http://www.metamotion.com 

9
 Fifth Dimension Technologies: http://www.5dt.com 
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inferir tal informação. Os espaços deixados em branco indicam que essa capacidade não é 

aplicável para o controlador. 

 

Controladores 
(exemplares) 

Posição Orientação 
 

Botões 
 

Postura 
da mão 

2D  3D  2D 
 

3D 

3D Space 
Navigator 

 Preciso  Preciso Preciso  

IR, C.magnétic. 
ou Ultra Sons 

 Preciso  Calculado  Calculado 

ZCam Calculado Calculado Calculado Calculado  Preciso 

Anova  
(câm. dupla) 

Calculado Calculado    Preciso 

WebCam Calculado Calculado Calculado Calculado  Preciso 

Wii Remote Calculado Calculado Preciso Preciso Preciso  

Luvas 
electrónicas 

   Preciso  Preciso 

Tabela 1 – Tipo de valores obtidos para cada controlador. 

Conclui-se, a partir da tabela anterior, que um controlador genérico deve ser flexível o 

suficiente para hospedar informações tais como Posição, Orientação e Botões pressionados. A 

postura da mão é mais específica e pode ou não estar incluída no controlador genérico, sendo 

mais adequado o envio desta informação para o gestor de mãos virtuais. 

 

A solução encontrada utiliza dois comandos Wii Remote e um comando 3D Space 

Navigator. O controlador Wii Remote representa muito bem o sentido de imersividade e 

tem óptimos resultados na interacção com os utilizadores. Para além disso este 

dispositivo é bastante acessível e tem um grande potencial pela quantidade de sensores 

embebidos nele. O controlador 3D Space Navigator apesar de não oferecer a mesma 

sensação que o Wii Remote, produz sinais com mais precisão. 

 

2.4. Novas interfaces 

Neste secção é feita uma análise às novas interfaces e como elas podem influenciar o desenho 

de novos sistemas. Ainda nesta secção procura-se avaliar a importância da integração destas 

interfaces no iMoted. Dividiu-se as novas interfaces em três pequenas secções: 

 Pequenos ecrãs; 

 Grandes ecrãs; 

 Robots. 

No final é feita uma análise à integração destas interfaces. 

2.4.1 Pequenos ecrãs 

Os pequenos ecrãs são muito frequentes em telemóveis e é a interface mais comum no 

momento. Alguns investigadores fizeram estudos
10

 interessantes que relacionam os efeitos da 

usabilidade do iPhone () com os utilizadores. Devido ao seu tamanho é importante ter um 

                                                           
10

 Estudo sobre a usabilidade do iPhone: http://blogs.oreilly.com/iphone/2008/11/an-interesting-study-on-
iphone.html 
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cuidado especial com o desenho da interface. Ao longo dos anos os designers aprenderam 

com o processo de transição e formaram um conjunto de regras básicas que devem ser 

seguidas como guias: 

 Encolher apenas o interface gráfica não funciona; 

 Não confundir o utilizador com muitos menus e botões; 

 Minimizar os dados de entrada, os ecrãs multi-toque ainda não funcionam bem; 

 Usar informação em gráficos em vez de texto. 

 

Figura 11 - Exemplo de um ecrã pequeno (iPhone). 

É importante salientar que a velocidade de resposta neste tipo de interfaces é um dos factores 

mais importantes [Kruijff, 2008]. 

 

Apesar do protótipo iMoted ter sido confeccionado para ecrãs médios e grandes, pelo 

nível de detalhe das geometrias, não se impossibilita de utilizar estes ecrãs pequenos 

como controladores da plataforma ou como visualizadores mais segmentados. Janelas 

com pequenas informações sobre os elementos seleccionados ou vistas 3D menos 

detalhadas poderão aparecer como extensão da solução iMoted. 

 

2.4.2 Grandes ecrãs 

Os ecrãs grandes () estão bastante presentes à nossa volta. As pessoas focam-se mais 

facilmente neste tipo de ecrãs em vez dos pequenos e é por isso que eles são largamente 

usados em publicidade. Estes monitores são também utilizadas no mundo artístico como forma 

de preencher o plano de fundo num cenário ou apresentar um filme numa sala de cinema, no 

entanto o seu potencial é bem mais abrangente. As telas gigantes são frequentemente 

integradas nas frentes de edifícios e são conhecidos como fachadas média (media facades). A 

interacção neste tipo de ecrãs está ainda limitada ao multi-toque, não existe ainda no mercado 

manipulação espacial apesar de já existir investigação nesta área. Os ecrãs com dimensões 

exageradas permitem que várias pessoas possam utilizar ao mesmo tempo a interface 

enquanto um público assiste à exibição das imagens [Kruijff, 2008]. Algumas considerações a 

ter para este tipo de interfaces: 

 Ter em conta que uma ou mais pessoas poderão usar o ecrã na totalidade, mesmo que 

não seja o desejado; 

 Consideração da privacidade: pessoal ou ecrãs públicos; 

 Consideração da possibilidade da interacção sem um mediador; 

 Identificação do utilizador para entrega da informação; 

 Consideração de que a maioria dos ecrãs gigantes tem baixa resolução; 
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 Consideração da distância ao edifício e possíveis oclusões; 

 

 

Figura 12 - Exemplo de ecrã grande (Panasonic). 

 

Estes ecrãs são adequados para a visualização de grandes volumes de informação, 

informação pormenorizada e para a utilização simultânea, tornando-se assim numa das 

ferramentas desejadas para o iMoted. 

 

2.4.3 Robôs 

As interfaces tele-operacionais são predominantes nas indústrias, onde os robôs podem ser 

controlados directamente, no entanto a sua autonomia está a aumentar. Eles são socialmente 

interactivos mas também já executam tarefas sozinhos e com outros robôs. No entanto o seu 

aproveitamento não está apenas na indústria, eles estão também presentes no quotidiano e 

são usados no ensino, na assistência terapêutica e até são usados como brinquedos. 

 

Alguns dos problemas de desenho dos robôs estão relacionados com o seu sistema cognitivo, 

utilizado nas decisões, junto com os mecanismos de percepção, usados na navegação e na 

recolha de informações de ambiente. 

 

O modo como os humanos e os robôs interagem pode divergir, variando desde um quase 

controlo completo pelos humanos até uma total autonomia no comportamento. Os controlos 

típicos dos robôs são os joysticks, controladores tácteis, luvas, dispositivos móveis, gestos 

reconhecidos por câmaras ou até mesmo por via internet [Kruijff, 2008]. Algumas dicas para o 

desenho tele-operacional foram formuladas para o desenho destas interfaces:  

 Manter a consistência e a simplicidade; 

 Suportar sistema de decisão; 

 Manter o utilizador no controlo e permitir recuperação de erros; 

 A entrada/saída de informação deverá ser o apropriado para o ambiente de trabalho. 

 

O desenvolvimento dos robôs têm progredido bastante mas ainda carece de melhoramentos ao 

nível da comunicação, na aparência, na mobilidade e na agilidade. No âmbito desta 

dissertação podemos considerar os robôs como um simples tradutor de comandos que 

desperta acções. 
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2.4.4 Integração das interfaces 

A integração das interfaces continua a ser uma tarefa importante. As tecnologias mencionadas 

acima podem ser combinadas e introduzidas futuramente no iMoted. Existe contudo muitos 

problemas na adaptação por não existir regras de integração e devido a esse facto a 

combinação de diferentes técnicas pode variar largamente. 

2.5. Motores gráficos 

Neste tópico faz-se uma análise pouco pormenorizada de alguns motores destacando as 

principais características. 

A maioria dos motores gráficos está desenvolvido em C ou em C++, mas recentemente 

surgiram alguns motores assentes em Java. Nos motores analisados procurou-se encontrar 

uma licença de utilização de código aberto, dando prioridade à licença LGPL e derivados. 

Procurou-se também um motor que respondesse bem na performance a fim de ser capaz de 

responder às condições mais exigentes na fase do desenvolvimento. Para isso, o motor deverá 

ser eficiente, fornecer gráficos precisos e complexos, com texturas e efeitos visuais tais como 

luzes, sombras, nevoeiro, sistema de partículas e deverá permitir a integração de física nos 

elementos. A inclusão de física vai permitir a interacção com os elementos mais 

realisticamente. 

O nível de maturidade para cada motor foi concluído a partir de investigações on-line, a 

pontuação varia entre 1 a 5 pontos, onde 5 é muito bom. 

Motor gráfico e 
Data inicial 

Multi-
plataforma 

Linguagem 
desenvolvi
mento 

Maturi
dade 

Licença de 
utilização 

Principais funcionalidades ou 
objectivo principal 

3Ddrome 
2003 

Sim C++ 2 BSD Perspectiva de 1º pessoa 

Ardor3D 
2009 

Sim Java 3 CLA (derivado da 
Apache) 

Em desenvolvimento 

Agar 
2002 

Sim C,  
C++,  
Obj-C 

3 BSD API, Simulação, CAD 

APOCALYX 
2002 

Não Linguagem 
script LUA  

2 GPL Corridas, Perspectiva de 3º 
pessoa 

Allegro 
1998 

Sim C/C++ 3 v.4-GiftWare 
v5-zlib 

RPG 

ClanLib 
1999 

Sim C++ 2 BSD Jogos 2D 

Crystal Space 
1997 

Sim C++ 4 LGPL 3D, Blender, Modularidade 

Espresso3D 
2004 

Sim Java 3 LGPL Sistema de partículas, 
Animação  

Irrlicht Engine 
2002 

Sim C++ 4 zlib/ libpng Desenvolvido correr em Xbox, 
PSP e SymbianOS  

jMonkeyEngine 
2003 

Sim Java 5 BSD Boa performance, integração de 
física e grande comunidade de 
programadores 

Lightfeather 
2004 

Sim C++ 4 zlib Shaders, Arquitectura e Físca 

Neo Engine 
2003 

Sim C++ 3 GPL e comercial  Animação e jogos 
2D/3D 

OGRE 
2005 

Sim C++ 5 LGPL e OUL Arquitectura por plug-ins, 
comunidade activa 

Ogre4J 
2005 

Sim Java 3 GPL Baseado no Ogre3D mas mais 
lento 

Panda3D 
(Data não 
disponível) 

Sim C++ 4 BSD Gerador de Shader, monitor de 
performance 

Radium  
2001 

Sim C 3 BSD AR, física, HDR 

Spring Não C++ 3 GPL Jogos RTS, Multiplayer  
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(Data não 
disponível) 

 

SFML 
2007 

Sim C, C++ 2 Free personal 
licence 

Alternativa SDL, Jogo e 
Programas 

Xith3D 
(Data não 
disponível) 

Sim Java 4 BSD Jogos, Aplicações, Interface de 
utilizador 

Tabela 2 - Comparação dos motores gráficos. 

Em geral existem muitos motores gráficos de código aberto e todos eles com objectivos 

diferentes. O jME
11

 é baseado na plataforma NetImmerse (precedente do Gamebryo), um 

pacote de desenvolvimento profissional, já conhecido e bastante testado. O motor Ardor3D 

está ainda em desenvolvimento e foi iniciado também pelo criador do jME, este motor promete 

grandes melhorias na performance e nas funcionalidades em relação ao procriador, mas por 

enquanto está inacabado.  

O motor Xith3D é baseado no Java3D da Sun Microsystems que é lento, tem muitos problemas 

e a implementação é difícil com o seu sistema. O OGRE é uma excelente plataforma e tem 

funcionalidades muito diversificadas. Contudo se consideramos a sua versão em Java então 

este motor não é adequado. A versão em Java (Ogre4J) é um motor construída em camadas 

de conversão por cima da versão original, tornando-o lento. O OGRE em si tem bases sólidas, 

no entanto  este motor é tão avançado como jME, o seu gestor de cenas e o sistema de 

materiais é tão bom como o do jME .  

O motor Xith3D utiliza a tecnologia JOGL que é rápida, no entanto o motor jME para além de 

suportar LWJGL também implementa JOGL. O JOGL está integrado de forma clara em AWT e 

em Swing. Alguns estudos feitos com o motor Xith3D evidenciam que este motor é duplamente 

mais rápido que o Java3D mas é ultrapassado pelo motor jME que chega a ser 4 vezes mais 

rápido que o Java3D.  

Podemos concluir assim que o motor mais apropriado é o jMonkeyEngine (jME). 

2.6. Formatos de dados 3D 

A troca de informação 3D é uma tarefa frequente nas organizações que produzem 

massivamente este tipo de conteúdos, é por isso essencial a utilização de formatos 

compatíveis entre as várias aplicações de criação e visualização destes conteúdos de modo 

oferecer a melhor integridade. 

A escolha do formato, a ser suportado pelo protótipo iMoted, é então uma tarefa importante 

onde se tem em conta o tipo de formato e a sua especificação, a fim de definirem aspectos 

como a aplicação de texturas e animações. Os formatos mais utilizados são descritos de 

seguida.  

COLLADA (.dae) 

O formato COLLADA
12

 é um dos standards abertos do momento, define um esquema definido 

em XML tornando mais fácil o transporte dos dados em 3D entre aplicações e sem perda de 

informação. Permite que diferentes autores e ferramentas 3D possam combinar o conteúdo 

produzido. A versão 1.5 é a ultima especificação e acrescenta novidades para os utilizadores 

                                                           
11

 jMonkey Engine: http://www.jmonkeyengine.com/ 
12

 COLLADA.org community: http://www.collada.org 
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de CAD, GIS e para as aplicações de automação. Os ficheiros COLLADA descrevem conjuntos 

digitais definidos em XML e são frequentemente identificados com a extensão .dae (digital 

asset exchange). 

Wavefront OBJ (.obj) 

O formato Wavefront OBJ foi criado para o uso do visualizador Wavefront’s Advanced. Os 

ficheiros Object são baseados em texto e suportam geometrias poligonais para além das 

formas livres, como curvas e superfícies. O Wavefront é uma das melhores formas para trocar 

dados entre ferramentas gráficas, incluindo modelação, animação e composição de imagens. 

VRML (.wrl) 

O VRML (Virtual Reality Modelling Language) é um formato padrão para representar 

dimensões em três eixos e foi desenhado particularmente para a WEB. Foi substituído 

recentemente pelo formato X3D por ser facilmente estendido mas alberga os mesmos 

princípios. O VRML é um ficheiro em forma de texto onde os vértices e os lados de cada 

polígono 3D podem ser especificados com cores de superfície, mapeamento de texturas UV, 

brilho, transparência e outros. Ligações URL podem ser associadas a componentes gráficas 

para que os navegadores WEB possam capturar informações online ou carregar novos ficheiro 

em VRML. As animações, sons, luzes e outros aspectos do mundo virtual podem interagir com 

o utilizador. Existe um nó específico que permite a programação de código Script (Java ou 

JavaScript) para adicionar comportamentos aos elementos. 

X3D (.x3d) 

O X3D é um formato padrão ISO baseado em XML para representar gráficos 3D. Este formato 

é o sucessor do VRML. As funcionalidades do X3D estendem-se do VRML, sendo possível a 

codificar a cena com sintaxe de VRML e em formato XML.  

3DXML (.3dxml) 

O formato 3DXML é proprietário da Dassault Systemes
13

 e utilizado nas aplicações da 3DVIA
14

. 

Este formato utiliza um contentor definido em XML cuja especificação é pública. Este formato 

não deve ser confundido com o X3D pois não é aberto e apenas é reconhecido na linha de 

produtos da Dassault Systemes. Apenas um visualizador 3D deste formato é oferecido. 

3DS (.3ds or .max) 

O formato 3DS é um dos formatos utilizados pelo modelador Autodesk© 3ds Max©
15

 para 

animações e rendering. Este formato é binário e por isso mais rápido de ser carregado e mais 

pequeno que os formatos de texto. O formato é baseado em pedaços, onde cada secção está 

embebida num bloco que contêm um identificador e o tamanho dos dados. Isto permite saltar 

secções ou saltar partes não reconhecidas, além de permitir extensões
16

.  

STEP (.stp) - AP203/AP214 and STEP-TAS 
                                                           
13

 Dassault Systemes: http://www.3ds.com/ 
14

 3DVIA: http://www.3dvia.com/ 
15

 Autodesk 3ds Max: http://www.autodesk.pt/adsk/servlet/index?siteID=459664&id=12438191 
16

 Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/.3ds 
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O formato STEP17 é padrão ISO 10303 é foi desenhado para representar e trocar dados e 

informação diversa. O título oficial é “Industrial automation systems and integration - Product 

data representation and exchange” mais conhecido por STEP ou “Standard for the Exchange of 

Product model data". A palavra STEP é usada informalmente para referir a um conjunto de 

protocolos que acompanham um larga variedade de domínios diferentes. Os sistemas CAD 

tipicamente usam um ou dois protocolos aplicacionais (AP203 e AP214).  

O formato STEP-TAS é um protocolo ligeiramente diferente escrito especialmente para 

análises térmicas aplicadas ao espaço. O STEP-TAS utiliza alguns dos blocos do AP203 e 

AP214 tal como a codificação textual do Part21. Passada uma década depois da sua criação, o 

formato STEP é ainda promissor e substitui o antigo IGES que continua a ser o mais usado em 

aplicações de CAx. 

IGES (.igs) 

O formato IGES (Initial Graphics Exchange Specification) define um formato neutro de dados 

que permite trocar digitalmente informações entre sistemas de desenho CAD. A utilização do 

IGES permite ao utilizador de CAD poder trocar modelos de produtos em forma de diagramas, 

em wireframes ou em modelos sólidos. Este formatado é utilizado normalmente no desenho de 

engenharia tradicional, nos modelos de análise e na manufactura. Depois do lançamento do 

STEP em 1994 o interesse do desenvolvimento em IGES desfaleceu e a versão 5.3 (em 1996) 

foi a ultima publicação deste formato. 

Resumo dos formatos 

Existem ainda muitos mais formatos 3D além dos apresentado, tais como .kml, .kmz, .md5, 

.bsp entre outros. No entanto resumimos os formatos aos mais utilizados, a tabela seguinte 

salienta as principais características. 

 

Nome Extensão Textura Animação por 
frame 

Animação por 
esqueleto 

Padrão 
aberto 

COLLADA v1.5 .dae Sim Sim Sim Sim 
Wavefront OBJ 
v3.0 

.obj Sim Não Não Sim 

VRML v2.0 .wrl Sim Sim Não Sim 
X3D v3.2 .x3d Sim Sim Sim Sim 
3DXML .3dxml Sim Não Não Não 
3DS .3ds, .max Sim Sim Sim Não 
STEPAP203/AP2
14 

.stp Sim Não Não Sim 

IGES v5.3 .igs Não Não Não Sim 

Tabela 3 - Resumo dos formatos 3D. 

A maioria dos formatos da tabela em cima são abertos mas nem todos suportam animações 

por frame ou por esqueleto. Os formatos X3D e o COLLADA são os que apresentam as 

melhores características ao colmatarem um conjunto de necessidades para dissertação. 

Estes formatos definem: 

 Cenários em hierarquia; 

                                                           
17

 STEP specification: http://www.tc184-sc4.org/ 
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 Elementos geométricos, aplicações de texturas, luzes, condições ambientes; 

 Elementos com física; 

 Nós de junção para a simular cinemática entre geometrias; 

 Manequins e animações; 

2.7. Ambiente imersivo 

O ambiente, em geral, é tudo o que rodeia o utilizador. Ou seja, é sala incluindo 

electrodomésticos e objectos comuns, e tudo o que envolve o utilizador, desde prédios, ruas, a 

cidade ou a natureza. As interacções estão por agora limitadas por razões tecnológicas mas 

estamos a trabalhar afincadamente para que isto mude [Bowman, 2008]. 

 

A imersividade é sentir estar para lá do mundo real, este tipo de sensações fazem sentido em 

ambientes de treino e simulação. Um utilizador ao se sentir integrado no ambiente interage 

com mais naturalidade e utiliza as suas capacidades e talentos congénitos. Ao conseguir este 

efeito, as aplicações tornam-se mais reais e obtém-se assim mais autenticidade.  

 

O efeito imediato é também um factor importante. Relaciona o retorno do sistema com o atraso 

da acção. Actualmente é necessário um mediador para interagir com o ambiente, acredita-se 

que num futuro próximo os utilizadores possam descartar este agente e actuar directamente 

com o ambiente utilizando apenas a informação sobre os objectos e o contexto. A nossa 

sociedade, ao incluir relações móveis e computação ubíqua, caminha para a adequação deste 

cenário. 

Actualmente afastamo-nos dos computadores tradicionais baseados em aplicações e 

aproxima-nos de um cenário onde processamos informação a pedido (on-demand).  

 

Em muitos casos necessitamos de algum tipo de mediador para interagir com o ambiente 

utilizando um interpretador de comandos. Existem três casos possíveis [Kruijff, 2008]:  

1. O dispositivo móvel oferece ao utilizador um mediador para interagir e fornecer 
informação sobre o ambiente; 

2. O ambiente fornece directamente ao utilizador a informação pretendida e/ou 
métodos de interacção; 

3. Um robô apresenta-se como mediador entre o utilizador e o ambiente. 

 

Figura 13 - Interacção entre humanos e o ambiente. 
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Face ao diagrama de cima podemos interpretar a plataforma desenvolvida (iMoted) como 

sendo o ambiente alvo e os controladores como os mediadores. O capítulo 2.3 (Controladores) 

procura encontrar as características principais para o desenho de um mediador genérico que 

preencha os requisitos principais para resolver o problema da interacção. 

 

2.8. Interacções em 3D 

As tecnologias de desenho e manipulação em três dimensões já estão integradas em diversas 

áreas como no entretenimento, jogos de vídeo, simulação, análises ou no design. 

Actualmente, as interfaces 2D estão a dominar o mercado, contudo as interfaces 3D estão a 

proliferar-se com mutações e sugestões para melhorarem a experiência com o utilizador.  

De seguida são apresentados e analisados alguns sistemas 3D agrupados em: 

 Navegadores geográficos (Geo-Browsers) - pela à sua maturidade na usabilidade; 

 Jogos – pela suas interfaces e experiência em gestos; 

 Investigação e desenvolvimento (I&D) – pelas técnicas de interacção. 

2.8.1 Navegadores geográficos (Geo-Browsers) 

Os navegadores geográficos são aplicações 3D dirigidas à navegação sobre informação 

geográfica (GIS). A sua utilização é extensiva e cobre vários campos (i.e. segurança, cultura, 

turismo, educação, geografia, aeroespacial, entre outros…). Actualmente, estes sistemas estão 

presentes no quotidiano e o utilizador já está familiarizado com este tipo de tecnologias. Esta 

tecnologia tem vindo a estar presente nos dispositivos móveis, um caso desses casos é a 

recente presença do Google Earth
18

 e do Google Maps com Street View
19

 no iPhone
20

 e no 

Android
21

. 

Na avaliação dos navegadores são considerados seis aplicações diferentes (Figura 14): 

Google Earth, Microsoft Virtual Earth
22

, NASA World Wind
23

, AGI Viewer
24

, ESRI ArcGIS 

Explorer
25

 e o XNavigator
26

. Estas aplicações destacam-se pela usabilidade simples, pela sua 

presença no mercado e pela sua maturidade.  

Grande parte destas aplicações facilita a movimentação sobre as superfícies e oferece atalhos 

para a deslocação entre pontos nos mapas. Em geral o Google Earth apresenta a melhor 

maturidade na navegação. Algumas aplicações estão relacionadas com experiências de 

investigação, simulação e análise, e algumas delas permitem a utilização de óculos 

tridimensionais, sol dinâmico e movimento com  inércia na rotação do planeta.  

                                                           
18

 Google Earth: http://earth.google.com 
19

 Goolge Maps: http://maps.google.com/ 
20

 iPhone: http://www.apple.com/iphone 
21

 Android: http://www.android.com 
22

 Microsoft Virtual Earth: http://www.microsoft.com/maps 
23

 World Wind: http://worldwind.arc.nasa.gov 
24

 AGI Viewer: http://www.stk.com/products/viewer 
25

 ESRI ArcGIS Explorer: http://www.esri.com/software/arcgis/explorer 
26

 XNavigator: http://www.gdi-3d.de 
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Figura 14 - Navegadores geográficos analisados. 

 

A tabela seguinte resume a análise destes navegadores pelas melhores características 

encontradas para a navegação e manipulação: 

Manipulação (utilizando os cliques do rato) Navegação (utilizando os cliques e os movimentos do 

rato) 

Recolha de informação sobre os locais Controlo da câmara com rotação e perspectiva 

da vista 

Controlo do tempo para simulação Aproximação (botão do meio do rato) 

Selecção de etiquetas e imagens Rotações (pressionando e movendo o botão do meio do 

rato) 

Planeamento de rotas Viajar na superfície (clicando e movendo o cursor) 

Seleccionar objectos representados em 3D Voar para um ponto de interesse (POI) (duplo 

clique) 

Mover objectos Perspectiva suave (enquanto se faz zoom e se atinge 

um determinada altura) 

Múltiplos menus de opção e configurações Movimentação da câmara com translações e 

em altura (usando a posição do rato) 

Possibilidade de controlo com vários tipos 

de dispositivos 

Área de rotação (rodar a câmara sobre si mesma) 

 Diferentes tipos de navegação de câmara  

(voar, navegar, pássaro e examinar) 

Tabela 4 - Melhores características dos navegadores geográficos. 

Uma avaliação destas aplicações permite reconhecer e pontuar as principais características, a 

seguinte tabela sumariza a análise feita (a pontuação vai de 1 a 5 onde 5 é a nota máxima): 
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Tabela 5 - Avaliação dos navegadores geográficos. 

O estudo dos navegadores geográficos permitiu perceber os padrões usados para a 

movimentação de câmara, para a navegação no espaço, a recolha de informação e para a 

interacção com o ambiente. 

É importante notar que alguns sistemas são focados em objectivos específicos apesar da 

funcionalidade principal ser a navegação sobre a informação geográfica. Um dos problemas 

que se pode observar na generalidade destas aplicações é suportarem apenas dispositivos 

com dois graus de liberdades (2DOF). Apesar dos dispositivos 2DOF serem os mais comuns 

devem ser considerados dispositivos 6DOF para proporcionar ao utilizador uma melhor 

experiência na interactividade. 

 

Para o âmbito desta dissertação achou-se relevante a utilização de menus para a 

organização da ferramenta assim como as técnicas para a movimentação da câmara. 

Com o objectivo de analisar quais os melhores mecanismos para a interacção com o 

utilizador foram considerados vários de dispositivos com diferentes graus de liberdade. 

 

2.8.2 Jogos 

As consolas de jogos já vão na sua sétima geração e são os principais responsáveis pelo forte 

crescimento das placas aceleradoras. O motor gráfico dos jogos é também utilizado como uma 
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ferramenta na investigação de novas formas de interacção com o utilizador. Algumas consolas 

necessitam de controladores, como por exemplo a Wii com o Wii Remote, no entanto, 

actualmente estes controlos físicos começam a ser substituídos por câmara e sensores 

posicionais. Têm-se como exemplo o eyeToy
27

 lançado pela Sony. 

 

A ideia de que os jogos de vídeo são apenas objectos de entretenimento está ultrapassada. 

Nos últimos anos assistimos ao desenvolvimento de inúmeros jogos que solicitam ao jogador 

que execute actividades físicas como andar de bicicleta, dançar ou movimentar uma raquete de 

ténis. Diferentes dispositivos são usados para este efeito: a Nintendo desenvolveu o jogo Wii 

Fit
28

que combina o divertimento com a prática de exercício físico num único produto. 

 

Deste modo os jogos de vídeo têm evoluído e mostrado também uma preocupação e impacto 

social no sentido de tentar reduzir o sedentarismo e melhorar a qualidade de vida (e condição 

física) dos utilizadores. 

 

Com este objectivo em mente têm sido desenvolvidos inúmeros jogos de investigação como 

por exemplo Kick Ass Kung-Fu [Hämäläinen, 2005]. Este é um jogo de artes marciais onde o 

utilizador tem o objectivo de derrubar o maior número de adversários virtuais utilizando os 

movimentos reais do seu próprio corpo. Os utilizadores jogam num grande espaço aberto, 

rodeados por ecrãs. Os jogadores são capturados por câmaras e sua imagem é projectada em 

tempo real nas telas. 

 

O sentido imersivo é uma característica que actualmente se tem de ter em conta no 

desenvolvimento de novos jogos, pois contribui fortemente para o sucesso destes. 

Características como a propriocepção, explorados pela primeira vez no jogo Mirror’s Edge
29

 (da 

Electronic Arts), contribuem para a sensação de imersão do utilizador no ambiente virtual.  

 

Os jogos, para além de contribuírem para a evolução de novos métodos de interacção e 

do sentido imersivo do utilizador, aperfeiçoaram os motores 3D, que ao serem 

combinados poderão ter uma aplicabilidade na navegação e manipulação de corpos 

virtuais.  

 

2.8.3 Investigação e desenvolvimento (I&D) 

Este capítulo analisa o trabalho de investigação desenvolvido nas técnicas de interacção para 

as interfaces 3D.  

 

Durante este capítulo é frequente a utilização de metáforas (e.g. Mãos virtuais, Caminhar ou 

Agarrar no ar), que relacionam conceitos a funções, com o objectivo de facilitar a recordação e 
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a compreensão da tarefa por parte do utilizador. Assim as técnicas de interacção 3D (como os 

gestos, a navegação e a manipulação) são definidas e caracterizadas recorrendo à aplicação 

de metáforas.  

2.8.3.1. Análise de gestos 

A linguagem corporal é constituída por gestos que se traduzem numa comunicação não verbal. 

Os gestos são muito importantes na vida social e são usados muitas vezes em substituição das 

palavras. Recentemente têm surgido métodos económicos que permitem o reconhecimento 

utilizando webcams, ecrãs touch ou o ponteiro do rato. Segundo [Bowman, 2004], a maioria 

destes dispositivos podem ser agrupados em classes: 

 Luvas; 

 Câmaras; 

 Superfícies. 

 

Os tópicos seguintes enumeram uma série de técnicas, utilizadas nas interfaces 3D, que 

utilizam gestos para facilitar a interacção. Estes mecanismos utilizam o reconhecimento de 

movimentos utilizando mãos virtuais, aparelhos móveis e outras técnicas. 

2.8.3.2. Mãos virtuais 

As mãos humanas são ferramentas incríveis, pois permitem manipular objectos físicos 

rapidamente, com precisão e quase sem consciência.  

Em 1997, investigadores concluíram que ao se usar ambas as mãos, aumenta-se em 20% a 

eficiência na execução de tarefas. Aumenta-se também a quantidade de informação valiosa e o 

poder expressivo do locutor no decorrer de uma comunicação verbal. Assim, os gestos 

permitem, consciente e inconscientemente, complementar e aumentar o conteúdo informativo 

numa comunicação cara-a-cara, ajudando o locutor a expressar algo que por vezes é difícil de 

descrever através de uma linguagem verbal [Nishino, 1997]. 

 

[Guiard, 1987] notou que a execução de tarefas com uma e duas mãos podem ser divididas em 

três classes diferentes: 

 Tarefa uni-manual – atirar bolas ou escrever; 

 Simetria bi-manual – puxar uma corda ou fazer halterofilismo; 

 Assimetria bimanual (manipulação cooperativa) – escrever no teclado. 

 

Guiard também propôs três princípios que caracterizam as regras das mãos nas tarefas 

envolvendo a divisão assimétrica de tarefas: 

 A mão não dominante ajusta dinamicamente a moldura da referência das acções para a 

mão dominante; 

 A mão dominante produz movimentos delicados enquanto a mão não dominante faz 

movimentos menos precisos; 

 A manipulação é iniciada pela mão não dominante. 
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Os princípios de Guiard fornecem uma importante plataforma na investigação e no desenho de 

interfaces 3D para aplicação de mãos virtuais.  

 

As mãos virtuais oferecem ao utilizador uma excelente experiência de controlo sobre o 

mundo virtual. Assim, foi considerada a utilização de duas mãos virtuais na plataforma 

iMoted, de forma a se mimetizar os movimentos e posturas das mãos humanas 

melhorando a experiência de interacção, quando o utilizador é sujeito a actividades de 

manipulação e navegação. 

 

2.8.3.3. Sugestões para o desenho de interfaces de gestos 

Actualmente, não existe muita documentação sobre as boas políticas ou guias de desenho 

para interfaces com reconhecimento de gestos. No entanto [Nielsen, 2004] sugere que se 

sigam os seguintes passos para se obter a melhor usabilidade referente aos gestos:  

 Primeiro, determinar as funções desejadas; 

 A seguir, estudar que potencias acções o utilizador irá realizar para cada gesto; 

 Terceiro, usar essa informação para determinar o vocabulário gestual; 

 Finalmente, aferir a interface gestual usando testes de usabilidade. 

 

As dicas para o desenho destas interfaces são fundamentais para especificar as técnicas de 

controlo nos três eixos. [Bowman, 2004] enumerou algumas regras com base em experiências 

envolvidas: 

 Evitar perturbação no fluxo da acção principal; 

 Prevenir mudanças desnecessárias do foco de atenção; 

 Evitar erros de reconhecimento; 

 Usar uma referência espacial apropriada; 

 Estruturar as funções em aplicações; 

 Considerar a utilização de dispositivos de entrada multimodais. 

2.8.3.4. Reconhecimento de gestos 

Em geral, o reconhecimento dos gestos tem sido bem recebido pelo público. Os resultados 

têm-se revelado positivos quando se utilizam gestos de forma a estabelecer uma comunicação 

com a máquina. Recentemente, investigação com o recurso a este tipo de dispositivos tem 

crescido consideravelmente devido à chegada de novos controladores de baixo custo. Estes 

dispositivos geram sinais que são de seguida processados por algoritmos, que decompõem o 

gesto em símbolos, permitindo a posterior detecção dos movimentos. Normalmente, estes 

algoritmos são bastante indulgentes no reconhecimento porque suportam diferentes formas de 

fazer o mesmo gesto, no entanto são utilizados gestos simples para a facilitar sua recordação. 

Reconhecimento de gestos com luvas electrónicas 

Em geral, as luvas electrónicas têm sido usadas como botões, avaliadores, localizadores e 

seleccionadores segundo [Zimmerman, 1987] e [Sturman 1989]. Dois exemplos são as luvas 
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PichGloves e as DataGloves, enquanto as primeiras permitem a detecção de posturas 

limitadas, as DataGloves fornecem as posturas como medidas em ângulos para cada junção. 

 

Alguns sistemas optaram por fazerem o reconhecimento de duas mãos. [Nishino, 1997] 

estudou 18 gestos complexos usando duas luvas tácteis com 8 graus de liberdade. Este estudo 

suporta a ideia que a dinâmica dos gestos pode ter potencial ao fornecer mais estabilidade e 

eficiência aos gestos em vez da utilização tradicional de uma só mão. Nishino identificou, em 

1997, que escrever e iniciar comandos a partir de teclados e rato não é o mais afectivo nem 

torna os utilizadores confortáveis. O seu estudo também revelou que este tipo de algoritmo é 

muito pesado devido ao seu elevado processamento. Algumas aproximações combatem este 

problema dividindo o processamento em múltiplas máquinas, construindo uma grid-computing. 

Digital Marionette, construída por [Oore, 2005] um controlador de fantoches virtuais que 

monitoriza os movimentos em três eixos de todos os membros. Este sistema monitoriza 

também os gestos das mãos com sensores das luvas. Esta marioneta é um instrumento de 

duas mãos e suporta animações da personagem, das pernas, braços e espinha. 

Reconhecimento de gestos por imagens 

Actualmente, a captura de movimento baseado em imagens é a tecnologia mais avançada. 

Existe, hoje em dia, muitas aplicações na área da segurança para identificar veículos e 

pessoas. As imagens em vídeo dos gestos das mãos e dos dedos podem ser analisadas por 

métodos de computação de imagens para processar as mãos [Starner, 1998]. Apesar de esta 

técnica ser das mais utilizadas, é necessário ainda muita investigação no reconhecimento para 

os níveis finos de granularidade, casos como a detecção dos movimentos dos olhos, 

expressões faciais e movimentos dos dedos, não são ainda bem sucedidos.  

Desde cedo que esta tecnologia tem vindo a ser seguida pelos investigadores com o objectivo 

de encontrar padrões no comportamento humano. No campo social, [Bobick, 1995] estudou 

inúmeros comportamentos humanos através de sequências de imagens com o objectivo de 

compreender os movimentos e gestos padrões. Ele concluiu que os humanos não utilizam 

todos os graus de liberdade disponíveis no corpo humano como agem os atletas. Geralmente, 

os gestos são intencionados para comunicação com outro agente. Os analisadores de imagens 

sequenciais, como os usados em [Pentland, 1995], conseguem extrair a posição e a orientação 

dominante para ambas as mãos. Este sistema foi utilizado para o reconhecimento da 

linguagem gestual americana. Já em 1995 mostrou-se que é possível, com a utilização de 

algoritmos como o HMM e com um número limitado de imagens de baixa resolução, recuperar 

o comportamento visual dos gestos, incluindo a estrutura temporal. 

 

Recentemente, estes algoritmos têm vindo a ser refinados a apontados para outras áreas. 

Torben Schou
30

 estudante de doutoramento em jogos imersivos, utiliza câmaras para 

monitorizar a face do utilizador e aplicar os gestos produzidos nos jogos. Numa das suas 

demonstrações prova-se que é possível o controlo da câmara virtual do jogo usando apenas os 
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movimentos da cabeça e mudando a perspectiva do utilizador. Torben mapeia os gestos com a 

cabeça para acções típicas nos jogos de acção do género in-your-face tais como: zoom, 

espreitar ou saltar.  

O reconhecimento facial está cada vez mais refinado. Existem empresas que estão a 

considerar a utilização deste tipo de tecnologia para fazer a autenticação dos utilizadores na 

sua página Web. Touchless
31

 é outro projecto aberto, a jovem equipa que desenvolveu esta 

solução foi reconhecida pela Microsoft por desenvolver uma API que simula o toque no ar, 

utilizando apenas uma única câmara. Touchless SDK possibilita, aos desenvolvedores de 

software, criar aplicações baseadas em multi-toque usando apenas uma câmara Web para o 

efeito. 

 

Ainda com apenas uma câmara, [El-Sawah, 2007] construiu uma plataforma para a 

monitorização de gestos dinâmicos das mãos em 3D. Ayman considera para a postura da mão, 

um modelo probabilístico e marcadores coloridos para permitir o reconhecimento em 26 DOF. 

As hipóteses das posturas 3D são geradas usando funcionalidades particulares nas mãos, que 

são geradas usando os tais marcadores. Uma aproximação mais generalizada utiliza técnicas 

sem marcadores utilizando a bare-hand visto em [Hoshino, 2006]. 

 

Outra abordagem é utilizar duas câmaras em simultâneo (câmaras em estéreo) [Guangqi, 

2004]. Este método utiliza um algoritmo de sincronização com base em regiões das imagens 

em estéreo. Este método constrói um volume em torno das mãos com localização explícita 

evitando, deste modo, uma monitorização tridimensional complexa. Este tipo de tecnologia está 

muito presente na robótica, um exemplo de sucesso é o ASIMO
32

da Honda. 

 

[Holzapfel, 2004] implementou também um reconhecer que utiliza câmaras duplas em robôs 

humanóides. A sua arquitectura possibilita envolver o reconhecimento da fala e dos gestos 

para evitar falsas detecções dos comandos, torna-o o sistema ainda mais fiável e robusto. 

 

[Jia, 2007] desenvolveu o POGES, um sistema de monitorização de gestos ponteiro. Esta 

técnica utiliza também duas câmaras para a monitorização no espaço 3D. A tecnologia pode 

localizar e seleccionar um objecto num ambiente virtual utilizando uma mão indicadora. Esta 

técnica utiliza uma mão virtual para localizar e seleccionar um objecto virtual com referencia a 

posição e orientação da cabeça. 

Reconhecimento de gestos em superfícies 

O reconhecimento baseado na superfície é aplicável a todos os ecrãs sensíveis ao toque, 

como os ecrãs planos que podem ser usados para os gestos vistos em [Rekimoto 2002]. Este 

tipo de reconhecimento usado actualmente nos smartphones (e.g. iPhone, Android). 

Tipicamente, um periférico parecido com uma caneta pode ser utilizado para se fazerem gestos 

                                                           
31

 Touchless: http://www.codeplex.com/touchless 
32

 ASIMO: http://world.honda.com/ASIMO/ 



  
29 

em superfícies planas. Até ao momento, múltiplas soluções de baixo custo surgem para 

monitorizar os dedos como se pode observar na documentação disponibilizada pela 

Multigesture
33

. 

Reconhecimento de gestos com outros dispositivos 

Outros dispositivos já foram usados para representar a postura e gestos. O uso de 

acelerómetros nos dispositivos móveis tem sido tem sido um tema pouco estudado, um dos 

casos é o de [Bartlett 2000]. Apenas recentemente, com a chegada revolucionária do iPhone 

se reconheceram as potencialidades dos acelerómetros em três eixos nos dispositivos móveis 

motivando o desenvolvimento de estudos que analisam outras aplicabilidades desta tecnologia.  

 

 [Vajk, 2007] utilizou um telemóvel Nokia 5500, em 2007, como um dispositivo remoto, à 

semelhança dos comandos da Wii, para controlar inúmeros jogos. O sistema desenvolvido 

utiliza sensores embebidos no telemóvel tais como câmaras e acelerómetros, assim como 

frequências rádio para a identificação e Bluetooth para a comunicação. 

 

Actualmente, alguns gestos simples são reconhecidos usando o Wii Remote. Os comandos ao 

serem manipulados geram valores produzidos pelos sensores de aceleração nos três eixos. 

Para que o movimento seja reconhecido como padrão pelos algoritmos, estes valores são 

tratados e filtrados. A empresa AiLive
34

 tem contribuído com o desenvolvimento tecnologias 

que permitem reconhecimento, utilizando Wii Remotes. 

 

O dispositivo Wii Remote despertou o interesse também em [Sreedharan, 2007] que 

implementou alguns gestos para o jogo Second Life
35

. Gestos comuns como Hi, Yes, No, Point 

to you, Point to me são detectados por este motor. O sistema consegue detectar informações 

sobre os movimentos e as direcções permitindo interacções mais naturais entre utilizadores. 

Sreedharan conclui que geralmente o utilizador prefere uma maior liberdade nos movimentos. 

 

Na arquitectura de [Schlomer, 2008] é possível reconhecer através de modelos probabilísticos 

cinco gestos diferentes: Square, Circle, Roll, Z e Tennis. Para determinar que percentagem de 

certeza do gesto para foram compilados uma quantidade razoável de dados de diferentes 

utilizadores. 

 

Outros projectos utilizam os mesmos métodos para criar jogos interactivos. Um exemplo é o 

Wiizard [Kratz, 2007]. O Wiizard é um jogo de feiticeiros que utilizada comando da Wii como 

uma varinha mágica, permitindo o reconhecimento de vários gestos em 3D, despertando 

feitiços contra os oponentes. Este jogo reconhece gestos complexos como: Speed up, Steal, 

Sneak e Medium Damage, e permite ainda a combinação de gestos sem limitações. 
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Pinocchio foi produzido para liderar uma orquestra virtual, o utilizador controla o ritmo e o 

volume de toda a orquestra, movendo apenas Wii Remote como um batuque [Bruegge, 2007] e 

dar às crianças a oportunidade de experimentarem e desenvolverem um conhecimento na 

música clássica de uma forma divertida, ao conduzirem uma orquestra virtual. Os utilizadores 

de teste puderam escolher entre dois dispositivos de controlo: uma vara comum, que é 

monitorizada por uma câmara, ou o comando da Nintendo. 

 

Outro projecto semelhante utiliza o Wii Remote como interface táctil. A aplicação desenvolvida 

em [Lee, 2008] tenta incentivar os utilizadores a participarem na criação artística de forma 

colaborativa e mais activa. Os quatro protótipos produzidos permitem a utilização simultânea 

de vários Wii Remotes e foram divididos por temas: Illumination, Beneath, Time Ripples e 

WiiBand. O protótipo Illumination captura o ponteiro do Wii Remote para desenhar traços de luz 

florescentes. O Beneath controla, do mesmo modo, uma lanterna ou uma lupa para expor 

porções de imagens escondidas. Time Ripples controla o fluxo de um vídeo, variando a relação 

do tempo e do espaço. O protótipo WiiBand cria musica utilizando gestos capazes de mudar o 

volume e o ritmo, os movimentos rotacionais mudam de instrumento. 

 

Projectos mais ambiciosos consideram o reconhecimento de símbolos alfabéticos 

monitorizando movimentos utilizando o mesmo controlador [Castellucci, 2008]. UniGest é uma 

técnica que fornece texto utilizando as mesmas técnicas sensíveis ao movimento descritas em 

cima. Cada gesto é composto por primitivas: up, down, left, right, up-left, up-right, down-left, 

down-right, roll-left e roll-right. Os movimentos são reconhecidos quando pressionado o botão B 

do Wii Remote, e quando um caracter requerer dois movimentos, eles são ordenados pela 

ordem de reconhecimento. 

 

As capacidades do Wii Remote foram testadas exaustivamente por [Lee, 2008] com diferentes 

propósitos e fazendo uso de todas características do dispositivo. A demonstração mais 

impressionante é o quadro interactivo. Este sistema mapeia as coordenadas da câmara de 

infravermelhos do Wii Remote para as coordenadas do ecrã. A projecção é feita numa tela e 

uma caneta-ponteiro com emissor de infravermelhos é colada na frente desta. A posição do 

ponteiro é capturada pelo comando. Esta técnica permite assim a criação de um quadro 

interactivo. Outra aplicação testada por Lee é a monitorização dos gestos executados com a 

cabeça do ser humano. Esta técnica utiliza dois LEDs infravermelhos fixos num par de óculos, 

o controlador é colocado numa posição fixa e captura os sinais. Este método fornece as 

coordenadas x e y permitindo a detecção da rotação, translação e distância estimada. Com os 

emissores de infravermelhos nos óculos é possível monitorizar e localizar a cabeça 

relativamente ao ecrã e desenhar a perspectiva virtual. Johnny Lee apresenta com esta 

solução uma ilusão de profundidade e de imersividade. 
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2.8.3.5. Resumo das técnicas de reconhecimento 

Existem muita investigação no campo do reconhecimento, a maioria está direccionada para o 

mapeamento de acontecimentos ou para a comunicação com robôs. A tabela seguinte (Tabela 

6) resume os algoritmos utilizados nas actividades de investigação científica apresentadas 

anteriormente. 

 

Referencia Sistema de reconhecimento 

[Ye, 2004] HMM e multi-camadas NN com o algoritmo de extensão de 

propagação para a frente, filtro de Kalman e filtros de partículas 

utilizando dual câmaras e touchpad 4D 

[Schlomer, 2008] HMM com k-mean e filtragem de equivalência direccional 

directorial equivalence filtering usando o Wii Remote 

[Bruegge, 2007] NN e FFT utilizando o Wii Remote e camera tracking 

[Sreedharan, 2007] Algoritmo de Rubine  (HMM) utilizando o Wii Remote 

[Nishino, 1997] HMM e NN utilizando Gloves-based tracking 

[El-Sawah, 2007] Modelo Dynamic Bayesian Network utilizando vision-based 

tracking 

[Menezes, 2006] Processamento de lados, silhoetas e movimentosEdges, 

utilizando monitorização Bayesian e marcadores naturais 

utilizando uma simples câmara 

[Holzapfel, 2004] TFS
36

 e HMM utilizando dual camera e reconhecimento de fala 

[Oore, 2005] NN utilizando Gloves-based e uma marionete com 

acelerómetros 

[Bobick, 1995] HMM com algoritmo forward-backward para vision-based 

tracking 

[Kratz, 2007] HMM, com aproximação de Bayesian, multi-variant Gaussian,  e 

os algoritmos de Baum-Welch e Viterbi para vision-based 

tracking 

Tabela 6 - Algoritmos de reconhecimento. 

Muitos dos estudos analisados utilizaram, de uma forma ou de outra, sensores que permitiram 

a detecção da variação da posição e orientação dos membros do corpo humano. O Wii Remote 

é a solução mais acessível no momento e por isso tem sido largamente utilizado. Os seus 

sensores para além de detectarem as acelerações e desacelerações dos movimentos 

permitem ainda estimar a posição e profundidade do ponteiro. Associado a este ponteiro pode 

estar agregado qualquer elemento virtual que acompanha todos os movimentos produzidos 

pelos humanos. Das técnicas aqui estudadas concluiu-se, dado o problema inicial e 

respondendo ao desafio da imersividade, que a aproximação em [Schlomer, 2008] adequava-

se à nossa solução apesar de ser necessário reajustamentos para o tipo de entrada do sinal. 

Assim utilizou-se o dispositivo Wii Remote para a geração de eventos e o algoritmo HMM com 

segmentação k-mean. Foi utilizado também os dados da posição virtual de cada ponteiro em 

vez da aceleração utilizada em [Schlomer, 2008]. 
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2.8.3.6. Manipulação 

A manipulação é uma das acções fundamentais tanto para o ambiente virtual como no real, 

consistindo na interacção com os objectos. 

 

O principal objectivo desta dissertação é desenvolver ou reutilizar técnicas que aumentem a 

usabilidade do utilizador e diminuem o impacto do hardware.  

A tabela seguinte (Tabela 7) mostra as tarefas para a manipulação. 

 Definição Parâmetros 

Selecção Adquirir e identificar o objecto Distância e direcção ao alvo, tamanho 

do alvo, número de alvos a seleccionar, 

alvos escondidos 

Posicionamento Mudar a posição 3D de um 

objecto 

Distância e direcção à posição inicial, 

distância e direcção à posição alvo, 

distância da translação, precisão 

necessária da posição 

Rotação Mudar a orientação do objecto Distância ao alvo, orientação inicial, 

orientação final, quantidade da rotação, 

precisão necessária para a rotação 

Tabela 7 - Tarefas e parâmetros para a manipulação. 

A tabela que se segue (Tabela 8) classifica as técnicas de selecção decompondo as tarefas do 

seguinte modo: [Bowman, 2004]. 

Indicação do objecto 
Oclusões 
Tocar no objecto 
Apontando 
Selecção indirecta 

Confirmação da 
Selecção 

Evento 
Gesto 
Comando de voz 

Informação de retorno 
Texto 
Oral 
Visual 
Táctil 

Tabela 8 - Classificação das técnicas de selecção. 

Geralmente, as técnicas de manipulação nos ambientes virtuais são baseadas em metáforas 

ou com combinação destas. Técnicas particulares podem ser consideradas como 

implementações diferentes de uma metáfora base. Na tabela abaixo (Tabela 9) representa-se 

uma possível composição de técnicas de manipulação para o espaço tridimensional para os 

ambientes imersivos [Bowman, 2004]. 

Metáforas exocêntricas 

(Ponto de vista fora do 
ambiente virtual) 

WIN - Mundo em miniatura 

O ambiente virtual 
representado num 
pequeno mapa 

Escala automática 

Metáforas egocêntricas 

(Ponto de vista dentro do 

Metáforas usando mãos 
virtuais 

Clássico 

Metáforas de ponteiro virtual 

Raio ponteiro 
Abertura 
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ambiente virtual) Técnica GO-GO 
Indirectamente 

Flash de luz  
Imagem de plano 

Tabela 9 - Classificação de técnicas de manipulação. 

 

Para o âmbito desta dissertação foram escolhidas técnicas cujas metáforas são 

egocêntricas, ambas as aproximações descritas na tabela de cima foram consideradas. 

Para a resolução do problema proposto, foram utilizadas duas mãos e ponteiros virtuais 

para a manipulação de objectos.  

 

Das técnicas apresentadas seleccionaram-se as mais adequadas para o problema: 

 Selecção – a selecção é efectuada ao tocar no objecto com as mãos virtuais ou utilizando 

o ponteiro dos controladores genéricos; 

 Posicionamento – o objecto é movido de lugar adaptando os movimentos das mãos 

virtuais ou a posição do ponteiro virtual; 

 Rotação - o objecto é rodado tendo em conta a orientação das mãos virtuais ou os 

parâmetros do comando genérico; 

 

2.8.3.7. Navegação 

A navegação é definida no mundo real como sendo a acção que permite a deslocação.. A 

navegação virtual, tal como no mundo real, consiste na deslocação do utilizador ou de 

objectos, de um ponto para o outro.  

A movimentação revela-se assim numa funcionalidade fundamental nas interfaces 3D. A 

navegação deve ser instintiva para o utilizador, caso contrário este poderá desviar a atenção 

da tarefa principal. Assim, a navegação deve ser espontânea e natural para o utilizador. 

O tipo de navegação deve também ser adaptada ao objectivo de cada aplicação. Alguns 

motores, de forma a evitar distracções, reduzem o número de graus de liberdade.  

Geralmente os movimentos no plano virtual são os mais utilizados por reproduzirem as 

restrições do mundo real, onde é impossível ao humano flutuar ou afundar-se no chão.  

Algumas técnicas de movimentação permitem ao utilizador escolher e ajustar a direcção e a 

velocidade da forma prática [Bowman, 2004]. Algumas técnicas de navegação são 

classificadas na seguinte tabela  (Tabela 10). 

 

Tabela 10 - Resumo de tècnicas de navegação. 

 

De forma a tornar as técnicas mais fáceis de memorizar a navegação pode ser classificada por 

metáforas de acordo com a seguinte tabela (Tabela 11). 

Passividade da navegação Activo/Passivo 

Rastreio dos movimentos Físico/Virtual 

Selecção da navegação Direcção/Alvo; Velocidade/Aceleração; Condições de Input 

Nível de controlo do utilizador Iniciar movimento; Posição; Orientação; Parar movimento 
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Locomoção física 

 

Caminhar; Caminhar no local; Simulação de caminhar; 

Andar de bicicleta 

Direcção 

 

Direcção do olhar; Apontando; Direcção do tronco; Técnica 

CIH; Direcção física; Controlador virtual de movimentos; 

Direcção semi-automática. 

Planeamento de rotas 

 

Desenhar um caminho; Marcar pontos ao longo de um 

caminho; Representação da manipulação de um utilizador 

Baseado num alvo 

 

Baseado num mapa ou em janela WIM, especificação do 

alvo; Técnica do Zoomback 

Manipulação manual 

 

Agarrar no ar; Manipulação de objectos físicos;  

Escala 

 

Escalar objectos ou a vista 

Tabela 11 - Técnicas e exemplo de metáforas na interacção 3D. 

 

Como se pode observar pela Tabela 11, devido ao facto da inexistência de apenas uma técnica 

que se adeqúe a todas as situações, criou-se várias metáforas para representar uma tarefa 

genérica. 

Restrição de movimentos 

A principal razão para a necessidade das restrições nas interfaces 3D é simplificar 

significativamente as interacções enquanto existe precisão e eficiência. As restrições são 

usadas para reduzir um número de graus de liberdade do input do utilizador tornando a 

interacção mais simples. As restrições na física também são essenciais e fazem sentido em 

algumas áreas como treino e jogos. A detecção de colisões e forças físicas são bons exemplos 

de restrições (e.g. os objectos ganham barreiras e caem para o chão, devida à gravidade, 

quando são largados). A aplicação de físicas é importante porque torna a experiência mais 

realista. As restrições físicas devem ser usadas com prudência pois podem produzir 

demasiados eventos a ser processados e em alguns casos a utilização das restrições pode 

provocar uma interacção mais complexa e irritante. Segundo [Smith, 1987], nas aplicações de 

modelagem e montagem tridimensional é conveniente deixar objectos a pairar no ar quando 

libertados, não aplicando gravidade. 
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3. Arquitectura 

A secção anterior analisou as diferentes abordagens às aplicações tridimensionais, analisaram 

diferentes interfaces, demonstraram novos métodos de interacção e inspiraram a utilização de 

dispositivos de baixo custo para melhorar a usabilidade do utilizador neste tipo de aplicações. 

 

Nesta secção são apresentadas as suposições, que tiveram efeito na escolha das tecnologias, 

e são apresentadas as técnicas escolhidas assim como a sua justificação. Nesta secção é 

apresentada uma solução que demonstra como é possível integrar vários tipos de tecnologias 

e técnicas para fazer frente ao problema da interacção no mundo virtual. Ainda nesta secção é 

apresentada a arquitectura do protótipo iMoted de forma pouco detalhada mas pormenorizada 

no Anexo B. O descrição da arquitectura inicia-se pelos sistemas de alto nível e acaba com a 

definição da estrutura de classes para os componentes principais. 

 

3.1. Cenários demonstrativos 

O melhor cenário demonstrativo é o mais próximo da realidade. De forma a melhorar a 

manipulação e a navegação no ambiente virtual propõem-se a demonstração das técnicas em 

diferentes cenários onde as condições ambientais são modificadas de forma a adequarem-se 

ao problema. Variáveis como aplicação da gravidade, estabilidade da física e a utilização de 

dados complexos são tidos em consideração. 

 

3.2. Técnicas de interacção 

De seguida é feita uma análise das técnicas de interacção mais relevantes para o âmbito da 

dissertação. Dividimos em : 

 Funcionalidades; 

 Manipulação; 

 Navegação; 

 Controladores genéricos. 

 

3.2.1 Funcionalidades 

A revisão dos elementos constituintes de um cenário em 3D é uma das tarefas mais 

importantes na engenharia. A tarefa da revisão estrutural e a validação das propriedades 

associadas a cada elemento fazem parte dos deveres dos engenheiros e técnicos especialistas 

nestas funções. É por isso fundamental que a representação estrutural e física seja precisa, 

exacta e que esteja inteiramente integrada no sistema para que a validação seja feita com o 

máximo de rigor pelos respectivos delegados.  

 

Para que a tarefa de revisão seja executada correctamente foram especificadas algumas 

funcionalidades: 
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 Visualização fluida de elementos geométricos complexos;  

 Visualização das propriedades e das anotações associados aos elementos 3D; 

 Visualização da estrutura da cena; 

 Identificação dos elementos 3D a partir da árvore estrutural da cena, e vice-versa. 

 

 

3.2.2 Mãos e gestos virtuais 

De forma a tornar a experiência da interacção mais imersiva, propõe-se a implementação de 

duas mãos virtuais que utilizem dois controlos remotos Wii Remote. Estas mãos serão 

articuladas e possibilitarão a execução de diferentes posturas, orientações e posições dentro 

do ambiente virtual. O sistema permitirá a movimentação da câmara e dos objectos utilizando 

directamente os eventos gerados pelas mãos. Propõe-se também a implementação de um 

reconhecer gestos para trajectórias executadas com as mãos virtuais. Este sistema de 

reconhecimento de gestos facilitará e aumentará a velocidade de acções comuns e repetitivas 

tais como: mover, rodar a câmara e selecções. Das técnicas estudadas concluiu-se, dado o 

problema inicial e respondendo ao desafio da imersividade, que a aproximação em [Schlomer, 

2008] adequava-se à nossa solução. 

3.2.3 Manipulação 

A manipulação oferece ao utilizador o controlo sobre os objectos e das acções como a análise 

geométrica e a integração de componentes. Para resolução do problema da dissertação 

propõe-se a utilização de algumas técnicas apresentadas no capítulo 2.8.3.6. As principais 

funcionalidades encontradas são: 

 Construção de cenários 3D, permitindo ao utilizador manusear os elementos 

constituintes; 

 Junção e integração de agregados de elementos (peças pequenas, equipamentos ou 

estruturas já montadas), quando suficientemente próximo; 

 Integração com simulação da gravidade, permitindo ligar/desligar esta funcionalidade; 

 Detecção de colisões entre elementos do cenário, permitindo ligar/desligar esta 

funcionalidade; 

 Integração de sistemas cinéticos (kinematics) manipuláveis pelo utilizador; 

 Utilização de ferramentas e acessórios virtuais (e.g. chave de fendas e parafusos) 

assim como o uso de manequins para a verificação da acessibilidade nas tarefas de 

montagem virtual; 

 Orientação das ferramentas e membros dos manequins com os valores dos dispositivos 

genéricos; 

 Permitir definir uma ordem para a montagem. 

 

3.2.4 Navegação 

A navegação 3D define o fluxo da observação no mundo tridimensional, normalmente esta 

tarefa é reflexo da movimentação da câmara virtual. Combinando as técnicas de navegação 
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encontradas nos capítulos 2.8.1 e 2.8.3.7 pretende-se melhorar uma das tarefas mais 

problemáticas para o utilizador, o controlo da câmara virtual. 

As técnicas propostas para fazer face aos problemas apresentados são: 

 Locomoção física – utilizando as mãos virtuais com a postura grab in the air e 

movimentos naturais de arrasto; 

 Direcção – utilizando as mãos virtuais com a postura agarrar no ar e os movimentos das 

mãos para calcular a rotação da câmara, a aproximação das mãos às laterais do campo 

de visão permitem rodar também a câmara; 

 Baseado num alvo – adaptação da posição e da direcção da câmara referente ao objecto 

seleccionado; 

 Manipulação manual: adaptando a técnica de agarrar no ar e manipulação de objectos 

físicos utilizando mãos virtuais, parâmetros dos controladores genéricos ou ponteiro virtual 

para mover e rodar a câmara virtual assim como mover objectos na cena virtual; 

 Escala: adaptando a técnica escalar a vista utilizando duas mãos virtuais e usando a 

postura dos dedos indicadores com movimentos de abertura e proximidade. Outra 

aproximação é utilizar a posição do comando virtual e a profundidade do controlador 

genérico. 

 

Outras  propostas para a navegação são: 

 Definição da câmara em termos de orientação e posição na cena; 

 Utilização de controladores externos (i.e. Wii Remote e 3D Space Navigator) para 

controlar as propriedades de câmara; 

3.2.5 Controladores genéricos 

De forma a tornar o sistema mais robusto e interactivo, propõe-se a utilização de controladores 

que transmitem o sentido da imersividade (i.e. Wii Remote). De forma a poder albergar 

diferentes dispositivos, foi criado um adaptador genérico para suportar o mapeamento dos 

sinais em acções específicas para o mundo virtual. Estes sinais, depois de tratados, são 

modificados para mover/rodar os objectos e a câmara virtual. O controlador genérico traduz-se 

num ponteiro virtual, que pode ser controlado pelos toques de um ecrã touch, pelo ponteiro do 

rato ou por outro tipo de indicador. 

 

De modo a especificar melhor as funcionalidades deste controlador genérico, foram 

identificados dois grupos que surgem mais frequentemente: 

 DEPTH (profundidade) - este tipo de controlador é uma especificação do controlador 

genérico e é indicado para os dispositivos que permitam capturar informação no espaço 

3D. Um exemplo utilizado no protótipo é o Wii Remote (Figura 15), para além de 

possibilitar o conhecimento da sua orientação possibilita ainda inferir a posição num plano 

vertical e a distância do controlador à base. Outros dispositivos que inferem as mesmas 

informações são o Sixense TrueMotion 3D, o projecto Natal, a ZCam ou o Anova. 

 6DOF (6 graus de liberdade) - este tipo de controlador é também uma extensão do 
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controlador genérico, mapeia os sinais dos 6 eixos do dispositivo para as propriedades de 

um objecto seleccionado. Um exemplo empregado nesta dissertação é o 3D Space 

Navigator. 

 

Figura 15 – Wii Remote como controlador de profundidade. 

 

Uma outra diferença entre os controladores do tipo DEPTH e os do tipo 6DOF é a continuidade 

do sinal. Enquanto a posição e orientação no controlador DEPTH é contínua e absoluta o 

controlador 6DOF utiliza um sinal descontínuo e relativo. 

3.3. Tecnologia utilizada 

Como em qualquer sistema, foi necessário admitir alguns requisitos tecnológicos de forma a 

limitar as opções de análise. Assim, a tabela em baixo apresenta um conjunto de pressupostos  

antes da definição da solução: 

 Suposição Justificação 

Sistema 
Operativo 

Windows XP e posteriores e 
Mac OSX 

A portabilidade é fundamental hoje em dia. 
Uma estrutura bem desenhada deve ser capaz 
de correr nas plataformas mais utilizadas; 

Linguagem de 
programação 

Java Esta linguagem é perfeita para a portabilidade, 
integridade e tem boa relação na comunidade; 

Plataforma de 
integração de 
software 

Eclipse IDE v.3.5 (Galileo) O Eclipse é perfeito para o desenvolvimento 
em Java e suporta integração da tecnologia 
RCP, SWT e JFace. Existe um infindável 

número de plug-ins e extensões para esta 
plataforma. O sistema de gestão de plug-ins 
OSGi está cada vez com mais adesão e pode 
ser considerada a melhor escolha quando o 
objectivo for a portabilidade; 

Linguagem de 
programação 
3D 

OpenGL Esta linguagem ao contrário do DirectX 
suporta a portabilidade; 

Hardware 
1.8 GHz Intel Core2 Duo,  

2 GB DDR2 RAM, 

100 MB HDD espaço livre, 

NVIDIA GeForce 9400M, ou 

ATI Radeon x1600 

Adaptador Bluetooth 

Qualquer computador com esta especificação 
mínima deve ser capaz de executar o protótipo 
com uma visualização fluida (acima de 16fps). 

Tabela 12 - Suposições tecnológicas. 

A tabela seguinte reúne as tecnologias que foram inferidas com a análise feita neste capítulo. 

Componente Escolha feita Justificação 
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avaliado 

Controladores Wii Remote 

3D Space Navigator 

No capítulo 2.3.10 conclui-se que estes 

controladores oferecem a melhor interacção por 

baixos custos. 

Motor gráfico jMonkeyEngine No capitulo 2.5 conclui-se que este motor 

apresentava a melhor performance, integra 

física e tem imensa potencialidade.  

Formatos de 

dados 3D 

X3D 

COLLADA 

No capítulo 2.6 conclui-se que estes formatos 

são os que melhor resolvem o problema do 

transporte de dados. 

API para os 

controladores 

WiiRemoteJ
37

 

WiiuseJ
38

 

Bibliotecas necessárias para os controladores 

utilizados tendo em conta a necessidade da 

comunicação por via Bluetooth e da suposição 

da portabilidade. 

Driver 

Bluetooth  

BlueCove
39

 (JSR-082) 

API  para 

Bluetooth  

WIDCOMM  

Winsock 

Mac OSX stack 

Tabela 13 - Conclusão das tecnologias a utilizar. 

A combinação de tecnologias apresentada é apenas uma das soluções possíveis para resolver 

o problema da portabilidade, foi utilizando sempre que possível código aberto e formatos 

padrões. 

3.4. Desenho da arquitectura em Model-View-Controller 

A aplicação iMoted é constituída por um conjunto de componentes com domínios específicos. 

Em geral, a arquitectura segue uma variante do esquema Model-View-Controller dividindo a 

arquitectura por três componentes principais: apresentação, modelo de dados e controlo. 

 

Figura 16 - Esquema Model-View-Controller. 

Adaptando este esquema conceptual a uma estrutura por camadas tornamos a representação 

dos dados apenas dependente do modelo de dados. Ao analisarmos a arquitectura do iMoted, 

a um nível pouco detalhado, podemos combinar o esquema Model-View-Controller com a 

arquitectura apresentada. O controlador está a cargo dos componentes IO e Interactions, a 
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 WiiuseJ: http://code.google.com/p/wiiusej/ 
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 BlueCove: http://www.bluecove.org/ 
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visualização é da responsabilidade do componente UI enquanto o modelo está encarregue ao 

componente VR. 

 

Figura 17 - Arquitectura do iMoted com pouco nível de detalhe. 

 

3.5. Desenho por Componentes 

A aplicação iMoted é composta por componentes que se dividem em sistemas, subsistemas e 

plug-ins. Os plug-ins, por sua vez, são compostos por pacotes, classes, bibliotecas, esquemas 

e configurações. 

 

Os sistemas principais são 7 e podem ser interpretados a este nível como camadas de 

software, dependendo apenas das camadas inferiores fazendo com que as camadas no fundo 

dependam apenas do subsistema de Third-parties. Esta abordagem por camadas simplifica a 

leitura da arquitectura e divide o sistema em domínios de responsabilidades. 

 

Cada sistema é composto por conjuntos de plug-ins que podem ser abstractos ou concretos. 

Os plug-ins abstractos representam espaços de nomes donde são estendidas as 

funcionalidades com plug-ins concretos. 

 

Da figura em cima podemos verificar que a aplicação iMoted é composta por diferentes 

componentes, para além dos já referidos em cima, inclui-se uma camada de utensílios 

(Utilities), um subsistema de instalação (Install) e camadas de código de terceiros, incluindo 

código comum da EVOLVE. 
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3.6. Aplicação 

A aplicação iMoted define o produto e as componentes a usar mantendo uma lista de todos 

plug-ins necessários e as dependências para o arranque da aplicação. O plug-in de arranque 

pt.evolve.imoted (Figura 18) contém o splash screen e o ecrã de boas vindas para a criação 

ou abertura de um projecto. Os plug-ins são carregados automaticamente pelo gestor de plug-

ins OSGi sempre que houver uma chamada a uma classe. 

 

 

Figura 18 - Aplicação iMoted. 

Os principais sistemas que constituem o iMoted são: 

 UI (User Interface) 

 VR (Virtual Reality) 

 IO (Input Ouput) 

 Interactions 

 Utilities 

Outros componentes também necessários para a execução do protótipo são: 

 Install 

 Third-parties 

 

Estes sistemas são detalhados e decompostos no Anexo B - Detalhe da arquitectura. 
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3.7. Conclusões sobre a arquitectura 

O desenho da arquitectura do iMoted foi baseada no conceito de plug-ins em Java, esta 

aproximação torna-a robusta e dinâmica. Esta arquitectura permite que diversos dispositivos se 

conectem simultaneamente para controlar elementos seleccionados. Na componente VR os 

controladores podem controlar a câmara virtual ou até mesmo mãos virtuais enquanto uma 

outra View pode utilizar os mesmos dispositivos para efeitos diferentes. A combinação do 

motor gráfico com os plug-ins torna a aplicação ainda mais dinâmica. Os pontos de extensão 

permitem o carregamento dinâmico de cenas em plug-in para uma melhor gestão dos cenários 

3D. Para além disso esta arquitectura permite que os cenários criados em XML possam ser 

carregados em tempo de execução. Esta arquitectura permite ainda definir projectos com 

gestão de recursos, reservando uma área específica para o utilizador controlar os objectos 

utilizados no projecto, desde imagens a objectos geométricos.  

 

Esta arquitectura pode assim tornar-se muito facilmente noutra aplicação com propósitos 

diferentes. 

3.8. Observações 

Os esquemas da arquitectura apresentados seguem a normas de UML
40

 e foram desenhados 

na aplicação MagicDraw
41

. Nestes esquemas incluem-se sistemas, componentes, herança e 

classes. A interpretação das extensões de plug-ins que não existe definido no actual modelo 

UML, assim tomou-se a liberdade de considerar as extensões como interfaces definidas em 

UML. 
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 UML v2.1.2: http://www.omg.org/spec/UML/2.1.2/ 
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 MagicDraw: http://www.magicdraw.com/ 
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4. Solução 

Este capítulo descreve a solução implementada e relaciona as técnicas analisadas com as 

técnicas desenvolvidas. O capítulo descreve as técnicas que melhoram as interfaces 3D 

começando com as posturas e os gestos produzidos pelas mãos virtuais, passando pelas 

técnicas de montagem virtual, de seguida descreve-se o gestor de controladores e as técnicas 

de navegação e interacção para cada componente, for fim explica-se como foram interpretadas 

as cenas que descrevem a estrutura visual. 

4.1. Gestos Virtuais 

A proposta mais inovadora desta solução consiste na utilização de mãos virtuais. As mãos dos 

humanos são uma ferramenta fundamental, elas permitem pegar e mover objectos, comunicar, 

cumprimentar, escrever ou expressar. Dessa forma implementou-se duas mãos virtuais 

capazes de agarrar objectos, move-las e orienta-las nos cenários como as de um humano. 

Para tornar o protótipo mais realista foram desenhadas no 3ds Max
42

 várias posturas 

calculando-se todos os ângulos para cada nó de junção. 

A figura seguinte apresenta as mãos virtuais em forma de esqueleto. Mais tarde poderá ser 

possível cobrir as mãos com uma malha para simular a pele das mãos. 

 

 

Figura 19 - Desenho das mãos virtuais. 

4.1.1 Posturas 

Actualmente quatro posturas são suportadas para as mãos virtuais, cada postura é 

representada por um modelo codificado que define os ângulos convenientes para cada junção. 

Cada nó junta dois ossos virtuais. Quando seleccionada a postura, os ângulos são 

incrementados ao longo do tempo fazendo uma transição suave entre posturas e tornando o 

sistema mais real. As posturas implementadas são apresentadas em baixo. 
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 3ds Max: http://usa.autodesk.com/ 
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Postura Descrição Imagens 

Plain 
(Plana) 

A postura plana representa 
a postura.  
Esta postura representa 
neste sistema o descanso 
e não provoca numa acção 
no motor.  

Aim 
(Apontar) 

Esta postura encolhe todos 
os dedos da mão excepto o 
dedo indicador. É indicado 
para apontar e seleccionar 
em 3D. Inicia também, 
quando activo, o 
reconhecedor de gestos. 

 

Grab 
(Agarrar) 

Este postura, à 
semelhança com a 
realidade, permite agarrar 
objectos para move-los no 
ambiente. Quando a mão 
agarra o chão da cena os 
eventos de deslocação 
passam a controlar a 
câmara. 

 

TwoFingers 
(Dois 
Dedos) 

Esta postura encolhe todos 
os dedos excepto o 
indicador e o médio. É 
utilizada para gravar gestos 
quando esta acção está 
activada.  

Tabela 14 - Posturas suportadas pelas mãos virtuais. 

4.1.2 Gestos Nativos 

Os gestos nativos são as gesticulações das mãos virtuais com determinadas posturas em 

determinado contexto. As principais acções para as mãos são: 

 Mover a mão quer em profundidade quer perpendicularmente (em relação à câmara); 

 Seleccionar uma postura; 

 Orientar a mão. 

Estas acções são despertadas pela interpretação dos sinais dos comandos Wii Remote: o 

infra-vermelho controla a posição relativa da mão, enquanto os acelerómetros controlam a 

orientação da mão, as posturas são escolhidas tendo em conta os botões pressionados. 

 

Figura 20 - Espaço referencial dos gestos. 

A combinação dos movimentos das mãos com as posturas e a sua orientação permite ao 

sistema determinar que acções despertar. As tabelas seguintes resumem os eventos dos 

gestos nativos lançados para determinadas combinações. 
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Combinação Evento de Orientação 

Sendo O a orientação (x,y,z) para uma determinada 

mão, segue a condição: 

(O.z>-0.5f e O.z<0.5f e O.x>-0.2f e O.x<0.2f) 

Mão para baixo 

Caso contrário Mão não para baixo 

Tabela 15 - Determinação da orientação da mão. 

 

Combinação Eventos de Agarrar 

Postura: Apontar ou Plana Não agarrar 

Postura: Agarrar + Objecto seleccionado Agarrar Objecto 

Postura: Agarrar + Nenhum objecto 

seleccionado 

Agarrar no Ar 

Tabela 16 - Eventos de Agarrar. 

 

Combinação Tipo de Acção 

Postura Agarrar + Acção mover Câmara Acção mover Câmara (continuação) 

Agarrar no Ar + Mão para baixo Acção mover Câmara 

Postura Apontar + agente reconhecedor 

ligado 

Acção Início do Treino Gestual 

Acção mover Mão 

Postura Dois Dedos + agente reconhecedor 

ligado 

Acção Início do Reconhecimento Gestual 

Acção mover Mão 

Caso contrário Acção fecho do Treino/Reconhecimento 

Gestual 

Acção mover Mão 

Tabela 17 - Tipos de Acções. 

 

Combinação Movimento de Câmara Imagem 

Uma mão com Postura 

Agarrar + Frente/Trás 

Translação Câmara 

Frente/Trás 

 

Duas mãos com Postura 

Agarrar + Uma mão para 

Frente outra para Trás  

Rotação Esquerda/Direita 

da Câmara 
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Duas mãos com Postura 

Apontar + Movimentos 

contrários 

Zoom In/Out 

 

Uma mão com Postura 

Plana + com mão no 

Topo/Chão durante 2 

segundos 

Elevar/Reduzir altura da 

Câmara 

 

Uma mão com Postura 

Plana + com mão no 

extremo Esquerdo/Direito 

durante 2 segundos 

Translação Câmara 

Esquerda/Direita 

 

Tabela 18 - Movimentos de Câmara usando as mãos. 

 

4.1.3 Reconhecer gestos com trajectórias 

As aplicações e consolas de hoje estão cada vez mais a afastarem-se dos tradicionais ratos e 

teclados e a passarem para a utilização técnicas mais físicas e evidentes. Esta dissertação 

pretende avaliar a praticabilidade de um reconhecedor gestos durante a interacção com 

objectos virtuais utilizando as mãos virtuais. Este sistema tenta reconhecer gestos para 

interagir com o ambiente e avalia os gestos baseados nos movimentos traçados pelas mãos 

virtuais. 

  

Figura 21 - Treino e Reconhecimento de gestos baseados em trajectórias. 

O sistema permite treinar um conjunto arbitrário de gestos por utilizador e utiliza-os para evocar 

acções quando o gesto é reconhecido. O motor de reconhecimento utiliza os vectores de 

direcção dos movimentos, em ordem ao tempo, e aplica o modelo de Markov para o treino e 

para o reconhecimento. O sistema foi desenhado para reconhecer os gestos apenas para uma 

mão mas pode ser adaptado para combinar diversos gestos em simultâneos, refinando o 
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processo probabilístico. O processamento foi baseado nas bibliotecas do Wiigee [Schlomer, 

2008] que utiliza quatro componentes principais para o sistema de reconhecimento: filtragem, 

quantizador, modelo e classificador. 

 

Figura 22 - Fluxo do sistema de reconhecimento. 

A filtragem inicial permite capturar apenas os vectores com equivalências direccionais. Para 

além da direcção, esta filtragem tem em relevância a norma destes vectores, aceitando apenas 

os vectores cujo tamanho é maior que o parâmetro de tolerância. Depois de vários testes 

acertou-se este valor a 30 unidades, sendo necessário que a nova posição esteja à distância 

de 30 unidades para que esta seja aceite. 

  

v ∈{vectores aceites} se | v | < Δ, com Δ=30. 

Equação 1 - Vectores de dados aceite. 

Cada valor aceite gera o desenho de uma bola na trajectória com o vector direccional 

correspondente. 

Devido ao facto das mãos virtuais se movimentarem com a câmara virtual foi necessário definir 

um subespaço referencial relativo à direcção da câmara para que os valores dos vectores 

direccionais continuassem coerentes. 

 

Figura 23 - Gesto virtual com pontos de trajecto. 

A figura seguinte ilustra o problema e a sua resolução: 

 

Figura 24 - Processo de filtragem. 
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O quantizador determina a quantidade de núcleos para os gestos de treino e de 

reconhecimento. Os vectores direccionais originam núcleos de valores semelhantes para todos 

os gestos, o quantizador resume assim o gesto virtual contendo todos os outros num único 

apenas. O processo de treino utiliza o algoritmo k-mean para formar os grupos núcleos, o gesto 

observável é obtido em forma de sequência de símbolos.  

O estudo feito pelo investigador Thomas Schlomer [Schlomer, 2008] passa o tradicional valor 

k=8 para k=14 de modo a obter melhores resultados com a utilização de vectores de três 

dimensões. Este estudo verifica que os resultados são significativamente melhores quando o 

valor k permanece em 14, enquanto com k=8 os gestos não são distinguidos e com k=18 existe 

uma sobrecarga de treinos no modelo de Markov, não melhorando a probabilidade do 

reconhecimento e afectando ainda a performance do algoritmo. Com esta garantia foi 

considerado utilizar os mesmos parâmetros, obrigando o utilizador a gravar 14 gestos de treino 

para cada gesto virtual final. 

Com base nos resultados de estudos anteriores
43

, o modelo probabilístico HMM foi 

implementado com o algoritmo esquerda-direita com 8 estados. A figura seguinte ilustra um 

exemplo do processo de reconhecimento para a máquina de estados para 4 gestos gravados 

no modelo. Os resultados são dados em probabilidades, na figura seguinte esta probabilidade 

é inferida pela cor (escuro=100%). 

 

Figura 25 - Exemplo da máquina de estados para 4 gestos gravados. 

O capítulo de avaliação mostra os resultados obtidos para o reconhecimento de 4 gestos feitos 

com os utilizadores. 

4.2. Montagem Virtual 

 

No seguimento da exploração da interactividade para utilizador, procurou-se encontrar 

soluções para as tarefas de integração de componentes. A montagem virtual é um dos 

processos finais da sequência de fabricação de componentes industriais. Nesta fase são 

                                                           
43

 Hofmann, F., Heyer, P. and Hommel, G. Velocity Profile Based Recognition of Dynamic Gestures with 
Discrete Hidden Markov Models. Proc. of the International Gesture Workshop on Gesture and Sign 
Language in Human-Computer Interaction, Springer London (2004), 81–95. 
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detectados problemas de encaixes e de acessibilidade, tanto para as componentes fabricadas 

como para as ferramentas que permitem a integração. 

De forma a alcançar os objectivos propostos considera-se a utilização de restrições de 

movimento, diferentes tipos de união, física e manequins para a avaliação da acessibilidade. 

 

A manipulação livre dos objectos geométricos é fundamental nas tarefas de montagem virtual. 

De forma a permitir um melhor controlo sobre as acções e melhor uma precisão nas tarefas 

foram implementadas algumas técnicas que procuram ajudar o utilizador. 

4.2.1 Junção de elementos 

As junções unem dois nós com propriedades físicas. As interfaces são pontos interactivos com 

a tarefa de unir duas peças e as suas posições são calculadas a partir da parametrização 

definida nos ficheiros carregados em X3D. Cada junção origina um par de interfaces com a 

mesma cor e é posicionada em cada objecto correspondente. Para as junções com eixos de 

rotação, as posições das interfaces são calculadas com auxílio do centro de massa do primeiro 

objecto e a posição da âncora, já para as junções com eixos rotacionais, as interfaces são 

calculadas tendo em conta o tamanho do primeiro objecto e a direcção do eixo. 

 

 

Figura 26 - Calculo das interfaces para as junções. 

A detecção das junções utiliza as interfaces calculadas para as geometrias. As interfaces são 

realçadas quando um par próximo e correcto é detectado. As interfaces são destacadas com o 

aumentado do seu volume (outras propriedades podem ser alteradas, como por exemplo a sua 

cor). A figura em baixo mostra duas fases, na primeira fase as interfaces são detectadas com 

par correspondente e na fase seguinte os objectos são unidos de acordo com as regras 

previamente estabelecidas. 

 

Figura 27 - Detecção da junção. 
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A junção é concretizada quando o utilizador liberta o elemento e se os objectos ainda estiverem 

próximos. O gráfico seguinte explica os estados possíveis para cada joint de acordo com os 

eventos recebidos durante a montagem. 

 

 

Figura 28 - Estados possíveis para as junções. 

 

Para finalizar a junção utiliza-se a técnica de correcção da posição ao deslocar o elemento 

seleccionado perto do elemento alvo, alinhando as interfaces e orientando os objectos. A 

orientação é calculada com auxílio dos parâmetros das junções definidos em X3D. 

4.2.2 Manipulação livre com restrições angulares 

Maioritariamente as restrições de movimento sobre eixos pré-definidos facilitam as 

transformações sobre os objectos, no entanto isto impossibilita um comportamento real sobre 

os objectos. De forma a melhorar a manipulação sobre objectos foi implementado um sistema 

que permite movimentar e rodar os elementos tendo em consideração o ponto de seleccionado 

no objecto. Assim os elementos são rodados com auxílio da posição do ponteiro, forçando o 

elemento a rodar sobre si. 

 

Figura 29 - Manipulação livre. 

 

Dependendo da posição do rato no momento da selecção, as restrições angulares podem ficar 

activas ou não. De forma a facilitar a escolha entre estas duas opções, sem auxílio a menus, foi 

implementado um algoritmo de decisão que tem em conta o volume de uma esfera formado 

com raio calculado pela distância desde o centro ao ponto seleccionado. Caso o volume seja 

40% menor que o volume total do objecto então o objecto é deslocado no espaço sem graus 

liberdade para os eixos de rotação.  
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4.2.3 Ausência da gravidade 

Em determinados cenários a gravidade não necessita estar presente e por conveniência pode 

ser desligada para facilitar as tarefas. A ausência da gravidade pode causar alguns efeitos 

indesejáveis, que não são óbvios quando esta força vertical está activa: 

 Os objectos podem ser perdidos ou ficar escondidos, isto porque os elementos continuam 

a pairar na direcção do último movimento atribuído; 

 Provoca desorganização. Pelo senso comum os objectos deveriam ser encontrados onde 

caem mas com esta opção esta lógica já não é valida. 

De forma a corrigir estes comportamentos inconvenientes foi implementado um sistema que 

aplica forças inerciais para os movimentos e rotações. Este sistema tende a abrandar os 

elementos até os parar por completo. Em casos extremos os elementos são colocados em 

estado de repouso para que algumas forças físicas não sejam calculadas em todos os frames. 

 

Figura 30 - Cenário de assemblagem com ausência de gravidade. 

 

4.2.4 Tipos de geometria 

De forma a permitir a estabilidade na visualização e o realismo na simulação foi introduzida a 

opção de carregamento de modelos geométricos e objectos nativos com diferentes 

propriedades. As geometrias podem ser importadas para o cenário de três formas possíveis: 

 Geometria – desenho tridimensional sem comportamento físico, existe apenas relação 

em grafo; 

 Dinâmico – geometria com física aplicada, é possível detectar colisões, aplicar forças 

como a gravidade e associar junções de cinemática entre estes tipos de nós; 

 Estático – geometria com física limitada, são detectadas colisões mas estes elementos 

não sofrem movimentos derivado a forças, não é possível associar junções de cinemática 

a estes nós. 

Todos os nós podem incluir texturas, cores, movimento e podem inclusive ser deslocados ou 

orientados pelo utilizador quando seleccionados. 

Quando a selecção sobre um elemento é determinada, um volume transparente envolve o 

objecto com uma determinada cor identificando as suas propriedades físicas. Os volumes 

envolventes derivam das BoundingVolumes utilizadas na detecção das colisões. 

As figuras seguintes mapeiam propriedades geometrias em as cores. 
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Figura 31 - Selecção de um nó apenas geométrico 
(Azul). 

 

Figura 32 - Selecção de um nó Dinâmico (Verde). 

 

Figura 33 - Selecção de um nó Estático (Amarelo). 

 

Figura 34 - Selecção de um nó em colisão (Vermelho). 

  

Para os nós com física aplicada é aconselhado a movimentação com uso de forças vectoriais e 

aceleração angular para as rotações. De seguida são apresentadas técnicas que permitem a 

manipulação destes objectos. 

4.2.5 Conversão de nós de física entre o tipo estático e dinâmico 

Uma das técnicas utilizada permite que o utilizador possa converter o nó seleccionado num nó 

com física. O nó geométrico é assim convertido num dos dois tipos: dinâmico ou estático. Com 

esta técnica é ainda possível converter os nós dinâmicos em nós estáticos, e vice-versa. Desta 

forma torna-se simples de colocar as peças na posição correcta mesmo com a detecção de 

física ligada. 

 

Figura 35 - Cenário de conversão entre nós físicos. 

 

Figura 36 - Utilização da conversão para peças 
independentes. 

Uma das limitações desta técnica é de não permitir o agrupamento de elementos, ou seja, não 

existe um mecanismo de associação entre nós, ao mover um nó os outros mantêm-se na 

mesma posição. Esta técnica é adequada para a simulação de pequenos elementos 

independente e que pertencem a um sistema complexo e onde é necessário existir 
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estabilidade. Para relações entre elementos foram desenvolvidas outras técnicas descritas de 

seguida. 

4.2.6 Tipos de junções 

A junção entre peças é objectivo principal no processo de montagem e integração. Para que 

este cenário fosse possível identificaram-se os mecanismos disponíveis para unir os objectos. 

Da análise feita no capítulo 2.6 aos formatos de dados 3D conclui-se que poucos formatos 

abertos suportam restrições de movimento. A organização mundial W3C tem vindo a 

desenvolver a linguagem padrão e aberta X3D que para além de suportar vários tipos de 

restrições de movimento entre objectos, especifica movimentos, junções, articulações e 

manequins. As restrições do movimento 3D simplificam significativamente as interacções ao 

mesmo tempo que permitem uma manipulação com precisão e eficiência. Podemos dividir as 

restrições em dois tipos: 

 Graus de liberdade (DOF) – estas restrições reduzem o número de graus de liberdade do 

movimento pretendido pelo utilizador para tornar a interacção mais simples. Os graus de 

liberdade são limitados por dois eixos independentes: 

 Eixo de rotação – restrição na rotação com os parâmetros a variar em radianos; 

 Eixo de translação – restrição na movimentação com os parâmetros a variar em unidades 

de comprimento do sistema de coordenadas; 

 Utilização da física – o sistema de física aplica forças aos objectos e são fundamentais em 

alguns cenários porque tornam a experiência mais realista. No protótipo aplicou-se aos 

objectos: 

 Gravidade – força constante nos objectos com aceleração de 9.81m/s; 

 Colisão – força variada aplicada os abjectos depois de colidirem com outro; 

 Forças de Interacção – são forças variadas aplicadas aos objectos. 

As junções de objectos disponíveis no formato X3D estão presentes na tabela seguinte. 

Junção do X3D Descrição 

BallJoint Representa uma junção rotacional sem restrições entre dois 

elementos em referência ao ponto âncora; 

SliderJoint 

 

Representa uma junção com um único eixo de translação, os dois 

objectos podem se afastar em uma dimensão e existe restrições para 

o afastamento, funciona como um pneumático; 

SingleAxisHingeJoint Representa uma junção com de um único eixo de rotação 

(dobradiça), o vector eixo define o centro da âncora e define o centro 

de coordenadas das restrições; 

DoubleAxisHingeJoint 

 

Representa uma junção com dois eixos independentes em torno de 

uma âncora em comum. Podem existir restrições ao nível dos 

ângulos de rotação; 

UniversalJoint 

 

Representa uma junção do tipo BallJoint mas com uma restrição no 

eixo de rotação mantendo a direcção perpendicular dos dois objectos 

sempre igual. 

Tabela 19 - Tipos de junção de objectos no X3D. 
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Os mecanismos de junção presentes no X3D demonstram ser suficientes para a resolução do 

problema da montagem. A tabela seguinte faz o mapeamento entre os vários tipos de nós entre 

os elementos X3D e as primitivas do motor jME para demonstrar como foi interpretada a 

integração de kinematics. 
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Tipo de movimentos Graus de liberdade 

(DOF) 

X3D jMEngine Physics 

Revolução – Revolute 

 

 

1 Eixo de rotação  

(definido em ângulos) 

 

SingleAxisHingeJoint 

 (com 1 eixo de rotação sem 

limites angulares) 

 

 

 

e 

 

 

 

SingleAxisHingeJoint 

 (com 1 eixo de rotação com 

limites angulares) 

RotationalJointAxis 

(com 1 eixo de rotação 

com/sem limites angulares) 

 

Prismático - Prismatic

 

1 Eixo de translação 

(definido em comprimento) 

 

SliderJoint 

(com 1 eixo de translação) 

TranslationalJointAxis 

(com 1 eixo de translação) 

 

Cilindrico - Cylindrical

 

1 Eixo de rotação  

(definido em ângulos) + 

1 Eixo de translação 

(definido em comprimento) 

SliderJoint + 

BallJoint  

(com 1 eixo de rotação) 

RotationalJointAxis 

(com restrição a 1 eixo de 

rotação) +  

TranslationalJointAxis 

(com restrição a um eixo de 

translação) 

Planar- Plane 

 

2 Eixos de translação  

(definido em comprimento)  

SliderJoint 

(com 2 eixos de translação) 

TranslationalJointAxis 

(com restrição a 2 eixos de 

translação) 

Esférico – Spherical 

 
 

 

3 Eixos de rotação  

(definido em ângulos)  

 

SingleAxisHingeJoint 

 (com 3 eixos de rotação 

com/sem limites de ângulo) 

RotationalJointAxis 

(com/sem restrições 

angulares) 

Parafuso – Screw 

 

1 Eixo de translação 

(definido em comprimento) 

+ 

1 Eixo de rotação  

(definido em ângulos)  

 

SingleAxisHingeJoint 

 (com 1 eixo de rotação) + 

SliderJoint  

(com 1 eixo de translação 

por defeito)  

 

RotationalJointAxis 

(sem restrições angulares) +  

TranslationalJointAxis 

(com  1 eixo de translação) 

Rígido - Rigid  

(não confundir com 

RigidBody que ignora 

forças) 

Sem graus de liberdade SingleAxisHingeJoint 

 (com limites angulares) 

RotationalJointAxis 

 (com limites angulares) 

Tabela 20 - Mapeamento dos tipos de junções entre X3D e jME. 

Pela tabela anterior, pode-se concluir que é possível construir todos os tipos de movimentos da 

tabela apenas com a combinação de dois tipos de junções do X3D que representam as uniões 

primitivas (SingleAxisHingeJoint e SliderJoint). 

O tipo de joint pode ser expresso matematicamente pela seguinte matriz 2x3: 
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Equação 2 - Matrix para tipo de junção. 

Esta componente representa os seis graus de liberdade, os eixos de translação e rotação estão 

divididos pelos eixos x, y e z. Enquanto a primeira linha define os eixos de translação a 

segunda linha define os eixos para as rotações. Por exemplo, com o eixo dos x é definido a 1 

(Tx=1) o joint fica livre para se movimentar na direcção do vector = v(1, 0, 0), ficando apenas 

restrito com os parâmetros de restrição de translação. Semelhantemente as animações sobre 

os mesmos eixos podem ser interpretadas por uma matriz do mesmo tamanho com os 

parâmetros em função do tempo. 
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Equação 3 - Matriz para movimentação sobre os eixos em função do tempo. 

4.2.7 Manequins 

A linguagem X3D apresenta a vantagem, para além das já referidas, de definir a estrutura do 

esqueleto de um humanóide. A definição dos manequins é bastante detalhada indo desde a 

definição dos membros principais até aos membros mais pequenos como as articulações dos 

dedos ou a rotação dos olhos. 

 

Figura 37 - Definição da mão usando a especificação H-Anim presente no X3D. 

O formato X3D define o esqueleto articulado (humanóides) para as personagens animadas. Os 

humanóides são definidos pelo tipo H-Anim que é definido por um conjunto de junções, 

segmentos e diferentes níveis de articulações. O tipo de joint HAnimJoint é identificado pelo 

atributo seguido do parâmetro DEF (ex: hanim_r_shoulder) que identifica as restrições 

angulares para determinadas junções e correspondendo às restrições do movimentos nos 

humanos. Este formato é o mais adequado para representar o comportamento humano na 

realidade virtual, tendo sido considerada a sua utilização. 

4.3. Controladores 

O gestor de controladores é capaz de interpretar múltiplos sinais vindos de diferentes 

dispositivos e direccionar as acções para os elementos alvos. De seguida explica-se o fluxo de 

dados entre as componentes principais e descreve-se as componentes de controlo. 

4.3.1 Fluxo de dados 

O fluxo de dados é aqui simplificado pelo seguinte diagrama: 
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Figura 38 - Fluxo de dados nas interacções. 

O gráfico acima está dividido em duas partes: a parte da esquerda representa o que foi 

implementado no protótipo enquanto a parte da direita, a tracejado, representa o fluxo 

conceptual caso estas componentes fossem implementadas.  

4.3.2 Acções 

Os controladores genéricos fornecem toda a informação necessária para que a componente do 

tipo Action possa decidir o seu comportamento tendo em conta o contexto em que se 

encontram. Algumas decisões do componente Actions são: 

 Interpretação das mãos virtuais: 

 Postura das mãos; 

 Posição 3D das mãos; 

 Orientação das mãos; 

 Navegação na cena: 

 Mover a camera virtual; 

 Selecções de objectos 

 Selecção de um objecto com picking virtual utilizando o rato ou um dos controladores 

genéricos; 

 Rodar e mover objectos; 

4.3.3 Gestor de controladores 

O gestor de controladores inicia todos os plug-ins que implementem um controlador genérico e 

apresenta uma lista destes controladores ao utilizador. Este componente atribui um 

identificador, um picker genérico e uma cor para cada ponteiro, e fornece um mecanismo para 

associar o tipo de controlo pretendido para cada controlador. 
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Figura 39 - Lista de controladores genéricos e o tipo de controlo. 

Independentemente de como cada plug-in to tipo action possa implementar a solução, cada um 

contribui com acções especificas para visualizador e associam o tipo de controlo ao comando 

genérico atribuido. Foi implementado no protótipo 4 tipos de controlo diferentes para 2 tipos de 

controladores: 

 6DOF - implementado com os Wii Remote; 

 DEPTH - implementado com o 3D Space Navigator. 

A tabela em baixo faz a descrição das acções para cada tipo de controlo para este dois tipos 

de dispositivos: 

 

Tipo de 

controlo 

6DOF DEPTH 

camera Controla a camera utilizando os graus 

6 graus de liberdade dos eixos 

fazendo move_forward, 

move_backward, straf_left,straf_right, 

strafe_up, strafe_down, look_up, 

look_down, rotate_left e rotate_right. 

Controlo da camera utilizando o 

ponteiro para deslocar a direção da 

camera, a Distância ao sensor para 

mover a camara com zoom_in e 

zoom_out e a orientação do dispositivo 

para fazer straf_left e straf_right. 

target Controla o objecto geometrico 

selecionado utilizando os valores do 

eixos em 6 graus de liberdade e 

incrementando a orientação e a 

translação do elemento do espaço 3D. 

Controla a posição do objecto 

seleccionado utilizando o ponteiro do 

controlador, ao pressionar num dos 

botões genéricos o objecto passa a 

utilizar os valores da orientação do 

controlador para ajustar a orientação do 

objecto nos eixos rotacionais. 

hand Não existe Move e orienta uma mão virtual frente 

ao referencial da câmara. 

É responsável só por sí de controlar 

elementos passando as transformações 

de deslocação e rotação das mãos ao 

objecto seleccioando. 

navigation Não existe Controla a camera ulizando apenas a 

orientação do controlador genéricos 

fazendo  

move_forward, move_backward, 



  
59 

look_up, look_down, rotate_left e 

rotate_right 

Tabela 21 - Tipos de controlo. 

4.3.4 Dispositivos de controlo utilizados 

De seguida apresentamos os dispositivos de controlo utilizados nesta dissertação. 

4.3.4.1. Wii Remote 

O gestor de dispositivos Wii Remote oferece uma solução robusta para suportar até 7 

controladores deste tipo. 

A interface de utilizador 
A interface de utilizador para este componente dispõe de um modo para encontrar dispositivos 

Wii Remote utilizando o protocolo Bluetooth através de uma lista de endereços autorizados. 

Esta interface também disponibiliza a ligação directa a dispositivos deste tipo a partir de um 

endereço dado pelo utilizador. 

 

Figura 40 - Interface de utilizador para os Wii Remotes. 

Conversão do sinal 
Este componente é responsável pela interpretação dos sinais nativos dos dispositivos e por 

traduzi-los em sinais genéricos. Os parâmetros do controlador genérico são preenchidos da 

seguinte forma: 

 Os botões são interpretados como eventos, são capturados os eventos de pressão e de 

libertação; 

 A orientação do controlador genérico é absoluta, ou seja os valores capturados pelos 

acelerómetros correspondem a um valor absoluto. Os dados filtrados pelo sensor 

gravitacional em três eixos têm mapeamento directo e são reduzidos à gama de valores 

compreendida no intervalo: [-10;10]; 

 A posição do ponteiro no plano vertical 2D também é absoluta. Estes valores são 

interpretação directa da posição média dos pontos capturados pela câmara de infra-

vermelhos com resolução de 1023x767 pixéis. 

 A posição do ponteiro em profundidade do controlador genérico é relativa à última posição 

conhecida e o algoritmo de cálculo da profundidade é descrito em baixo. 
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Figura 41 - Ilustração do processamento do algoritmo de cálculo de profundidade. 

Por a câmara de infra-vermelhos ser apenas capaz de reconhecer 4 luzes simultaneamente e 

de o sensor (que na verdade é uma barra de emissores) possuir 6 luzes, foi necessário 

desenvolver um algoritmo que distingue-se dois grupos de pontos: esquerda e direita. A média 

das posições de cada grupo resulta de dois pontos divididos a uma distância variável. A partir 

da medida de separação destes dois pontos calcula-se a distância do dispositivo Wii Remote 

ao sensor. O pseudocódigo capaz de calcular a distância em metros do dispositivo ao sensor é 

apresentado de seguida: 

 

//Valores empíricos 
Constant K100000; 
Contant C 50; 
Constant A 24.6774401710995; 
Constant B 6.48439864847487e-06; 
Constant C 883.591754653918; 
Constant D  -0.734199965542135; 
Var clusterA = {}; 
Var clusterB = {}; 
Var lightPivot; 
 
processWiimoteLED(Var lights){ 
 detectClusters(lights); 

aAvgWiimote avgCluster(clusterA) + aAvgWiimoteHistory; 
bAvgWiimote  avgCluster(clusterB) + bAvgWiimoteHistory; 
deviceDistance  calculeDistance(aAvgWiimote, bAvgWiimote); 

} 
calculeDistance(Var a, Var b){ 
 Var dx2  ( a.x-b.x)*(a.x-b.x); 
 Var dy2  (a.y-b.y)*( a.y-b.y); 
 Var ndist  sqrt(dx2+dy2); 

Var meters  (A*pow(ndist,-0.5) + B*pow(ndist,1.5)+C*pow(ndist,-1.5)+D)/4000; 
return meters; 

} 
detectClusters(Var lights){ 
 for light : lights{ 
  if isValidLight(light){ 
   clusterA.add(light);  
   lightPivot  light; //A primeira luz válida fica pivot 
                                   break; 
  } 

} 
for light : lights{ 

  if isValidLight(light){ 
  Var dx  light.x- lightPivot.x; 
  Var dy  light.y- lightPivot.y; 

Var distance  sqr(dx.dx+dy.dy)*K; 
If distance < C { 
 clusterA.add(light); 
}else{ 
 clusterB.add(light); 
} 

} 
} 

Algoritmo 1 - Cálculo da distância do Wii Remote em metros. 
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4.3.4.2. 3D Space Navigator 

O dispositivo 3D Space Navigator é constituído por um manípulo sensível a 6 eixos: 3 de 

translação e 3 de rotação. A manipulação torna-se bastante intuitiva porque a movimentação 

torna-se instintiva e próxima da realidade. Normalmente apenas um dispositivo deste tipo é 

utilizado por computador para e por isso apenas um dispositivo é suportado. 

A interface de utilizador 
O painel de controlo do dispositivo 3D Space Navigator permite activar ou desactivar os eixos 

dos graus de liberdade. É ainda possível ajustar a sensibilidade dos sinais para cada eixo 

permitindo assim um maior controlo sobre o objecto.  

 

 

Figura 42 - Panel de controlo para o 3D Mouse Navigator. 

 

Conversão do sinal 
Este componente é responsável pela interpretação dos sinais deste dispositivo e por traduzi-los 

em sinais genéricos. Os parâmetros do controlador genérico são preenchidos da seguinte 

forma: 

 A orientação do controlador genérico é preenchida com valores relativos. Este parâmetro 

é calculado com o incremento de valores contínuos vindos do dispositivo; 

 A posição do controlador genérico é calculada de forma semelhante. O parâmetro é 

preenchido incrementalmente ao longo do tempo; 

4.4. Cenas virtuais 

As cenas virtuais são a composição de vários elementos dispostos numa hierarquia, a raiz da 

hierarquia define o nó da cena. Cada nó, presente na estrutura, em forma de grafo, acopla a 

geometria e as respectivas propriedades, possibilitando a definição da posição, da orientação, 

da cor ou das texturas aplicadas. Associado à cena é possível associar comportamentos que 

definam a movimentação dos elementos e a detecção das interacções. 

A arquitectura foi desenhada para poder carregar as cenas virtuais de duas formas distintas: 

 Em formato plug-in; 

 Em formato XML. 
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4.4.1 Gestor de cenas 

O gestor de cenas é o responsável por listar todas as cenas disponíveis para o carregamento. 

Contém duas pastas principais. A primeira Plugins Scenes lista as cenas disponíveis em forma 

de plug-in e que não podem ser alteradas ou guardadas em run-time. A segunda pasta 

Workspace Scenes representa a estrutura de pastas e ficheiros de cenas em forma de XML 

presente na pasta Scenes do projecto. Uma cena pode ainda ser carregada de forma normal 

ou ser preparada com ferramentas que permitam a montagem. A figura abaixo mostra as 

opções disponíveis para os ficheiros XML. 

 

Figura 43 - Gestor de cenas. 

4.4.2 Cenas definidas em plug-ins 

As cenas desenvolvidas em formato plug-in têm encapsuladas classes em Java que 

representam a estrutura da cena a ser desenhada. Estes plug-ins são detectados, quando 

presentes, no arranque da aplicação e podem ser carregados a partir do gestor de cenas. Para 

fins de demonstração foram desenvolvidos 6 cenas com diferentes propósitos: 

 

 

 

 

Nome da cena Descrição da cena Imagens 

Cassini Parts Cena com peças detalhadas 

do veículo espacial Cassini. 

O satélite foi dividido em 4 

partes para propósitos de 

testes de montagem. 
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Evolve Demo Cenário demonstrativo das 

capacidades do motor 

gráfico realçando a reflexão 

da água, a animação 

programada, a animação de 

esqueletos humanos e o 

carregamento de diferentes 

formatos. 

 

GOCE Modelo GOCE simplificado 

para efeitos de montagem e 

integração. Este cenário 

desafia a montagem interior 

onde existe pouco espaço. 
 

iMotedZero Cenário que demonstra a 

utilização dos controlos 

remotos para controlar 

veículos espaciais em 

cenários de operação.  

 
 

Physic Demo Cenário demonstrativo da 

aplicabilidade de física nos 

modelos. 

 

SMOS Modelo SMOS para efeitos 

de montagem e integração. 

 

Tabela 22 - Cenas desenhadas em forma de plug-in. 

4.4.3 Definição de cenas em XML 

As cenas definidas em XML possibilitam a sua edição sem a necessidade de programação na 

linguagem nativa da aplicação. A utilização de XML possibilita também que o utilizador não 

necessite de conhecer as classes e métodos necessários para a construção da cena. Para a 

estrutura do XML seja reconhecida foi necessário desenvolver um esquema, com a extensão 

SCN, que simplifica a estrutura de cena presente formato aberto X3D e que contém atributos 

específicos para o protótipo permitindo definir o ambiente virtual, a recursividade de cenas, a 

referência de formatos externos e a aplicação de física. A definição da cena é feita em XML 

schema e a estrutura é apresentada no diagrama seguinte.  
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Figura 44 - UML do XML schema para a estrutura das cenas. 

As 6 cenas descritas anteriormente foram reconstruídas no formato SCN para demonstrar a 

sua aplicabilidade. No entanto as animações e as interacções não foram possíveis de recriar 

porque obrigaria ao desenvolvimento de um analisador lexical. A imagem seguinte apresenta 

uma cena definida em SCN: 
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Figura 45 - Cena iMotedZero reconstruída no formato SCN. 

Num estudo comparativo entre SCN com X3D v.3.2 concluiu-se que é possível: 

 Transportar informação específica utilizando os campos de meta dados do cabeçalho do 

X3D;  

 Referir qualquer elemento exterior, desde de cenas a elementos geométricos, locais ou 

remotes, utilizando o marcador Inline do X3D; 

 Adicionar física e simular cinemática às geometrias utilizando o tipo RigidBody os 

diferentes tipos de Joint presentes no X3D; 

 Adicionar animações aos elementos utilizando X3D; 

 Transportar esqueletos articulados que representam humanos utilizando o formato X3D.  

Em geral, estes testes permitiram concluir que é possível e preferível utilizar o formato aberto 

X3D para a construção e transporte de cenas. Um conversor inicial de X3D para o formato 

nativo do jME foi desenvolvido, possibilitando o carregamento de cenas assim como objectos 

definidos em X3D numa cena já carregada.  

 

Figura 46 - Composição de elementos com física utilizando X3D. 
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A figura de cima é a interpretação do motor quando utilizado um dos ficheiros de exemplo 

oferecidos pela W3C (SingleHingeJoint.x3d
44

) para a validação da implementação da norma 

X3D. Este ficheiro utiliza geometrias nativas, física e pontos de junção para cinemática. 

 

Figura 47 - Cena com física em X3D (SingleHingeJoint.x3d). 

4.4.4 Identificação dos elementos da cena 

Por forma o utilizador entender a organização da estrutura dos elementos constituintes da 

cena, essencial para as tarefas de revisão, desenvolveu-se um conjunto de ferramentas para 

permitir o utilizador analisar graficamente a hierarquia e as propriedades de cada elemento. A 

imagem seguinte é um exemplo da estrutura de uma cena (Scene Outline). A hierarquia é 

representada com a agregação de elementos e as cores representam um tipo geométrico. 

 

                                                           
44

  Site de referência W3C para obter o ficheiro de teste SingleHingeJoint.x3d para testar kinematics: 
http://www.web3d.org/x3d/content/examples/Basic/RigidBodyPhysics/SingleHingeJoint.x3d 
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Figura 48 – Estrutura da cena em forma de navegador. 

Outra ferramenta desenvolvida foi o leitor de propriedades (Figura 49) que sincroniza os 

valores dos objectos seleccionados tanto no Scene Outline como na vista 3D.  

 

Figura 49 - As propriedades da cena e dos elementos. 

 

4.5. Imagens do protótipo 

A Figura 50 demonstra um screenshot ilustrativo do protótipo iMoted. 

 

 
Figura 50 - Protótipo iMoted. 
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5. Resultados 

Para a avaliação da solução proposta, foram criados vários ambientes de teste com diferentes 

tipos de dados e propósitos. Os ambientes de teste consistiram na definição de cenas virtuais e 

de um conjunto de tarefas que os participantes tiveram de executar. 

 

No total a solução iMoted foi testada por 10 participantes, tendo cada um realizado os 

diferentes testes várias vezes. Os participantes têm idades compreendidas entre os 22 e os 36 

anos e na sua maioria têm formação em engenharia informática, contudo 3 dos participantes 

foram considerados naïve pois não têm qualquer experiência em interfaces 3D. 

 

As secções seguintes estão divididas por testes, onde se descreve as tarefas realizadas e os 

resultados obtidos em cada experiência. 

5.1. Gestos virtuais 

O cenário de validação para reconhecimento gestual consiste na execução de quatro gestos 
diferentes utilizando as mãos virtuais e os controlos da Wii.  

Antes de cada gesto ser testado, foi necessário preencher o modelo de dados com os gestos 
de treino. Para tal, cada utilizador executou 15 vezes cada gesto (onde 14 foram para a 
aprendizagem). Os gestos previamente concordados foram os seguintes: 

  

Puxar Espiral Triangulo Quadrado 

    

Tabela 23 - Gestos testados. 

Na maioria dos testes o motor devolveu sempre uma resposta. Nos casos em que o gesto foi 
correctamente reconhecido a taxa de aprovação variou entre 80 e 100%, aos gestos 
reconhecidos incorrectamente foi atribuída a percentagem de 0. Os resultados médios para os 
4 gestos são apresentados no seguinte gráfico:  

 

Figura 51 – Taxa de reconhecimento dos gestos. 
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5.2. Manipulação 

De forma a avaliar a usabilidade e a aplicabilidade dos métodos implementados para a 

manipulação, construiu-se um cenário onde se pretendia que aos participantes montassem um 

puzzle 3D, seguindo o esquema da Figura 52 que define uma ordem de montagem, utilizando 

os seguintes métodos: 

 Método 1: dois controladores do tipo DEPTH (modo hand); 

 Método 2: um controlador do tipo DEPTH (modo target); 

 Método 3: um controlador do tipo 6DOF (modo target); 

 Método 4: rato e teclado tradicional. 

 

 

Figura 52 - Esquema da montagem do puzzle 3D. 

 

Nestes testes foi contabilizado o tempo total que cada participante necessitou para a conclusão 

da tarefa, sendo o tempo máximo de conclusão 3 minutos.  

Nesta prova foram testadas duas condições: a primeira num ambiente com a força gravítica 

(barra a vermelho), e a segunda (barra a azul) sem força gravítica e com a opção de 

posicionamento automático dos elementos ligado. Os resultados são apresentados no seguinte 

gráfico: 

 

Figura 53 - Tempo médio (minutos) por método - com gravidade activada (barra a vermelho) 
 e com a gravidade desactivada (barra a azul). 
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5.3. Navegação 

De forma a avaliar a usabilidade e a aplicabilidade dos métodos implementados para a 

navegação, construiu-se um cenário qual os participantes teriam que deslocar a câmara virtual, 

sem atravessar as geometrias, até a uma posição definida no interior de uma estrutura (Figura 

54). 

 

Figura 54 - Cenário de teste para a navegação 

Os dados recolhidos nesta análise foram os valores da taxa de aprovação por parte do 

utilizador (1 a 5, sendo 5 a nota máxima) bem como o tempo demorado até ao término da 

tarefa. Os métodos utilizados neste cenário de teste foram: 

 Método 1: dois controladores do tipo DEPTH (modo hand); 

 Método 2: um controlador do tipo DEPTH (modo navigation); 

 Método 3: um controlador do tipo DEPTH (modo camera); 

 Método 4: um controlador do tipo 6DOF (modo camera); 

 Método 5: rato e teclado tradicional. 

 

Os resultados obtidos relativamente ao tempo médio de execução desta tarefa são 

apresentados no gráfico seguinte. Como se pode observar, nas mãos virtuais manipuladas com 

o controlador do tipo DEPTH, os participantes necessitaram de mais tempo para a conclusão 

da tarefa, quando comparado com as restantes técnicas: 

 

 

Figura 55 - Tempo médio para cada método de navegação. 
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5.4. Avaliação pelos participantes 

Após a realização das tarefas foi pedido aos participantes que avaliassem quantitativamente 
(com notas compreendidas entre 1 a 5, sendo 5 a avaliação máxima) os métodos utilizados:  

 

Figura 56 - Avaliação para os métodos de navegação. 

 

5.5. Compatibilidade 

A tabela seguinte compara a maturidade da implementação dos nós tipo Rigid Body Physics
45

, 

presentes na especificação do X3D v.3.2, entre protótipo iMoted e outros programas que 

suportam o mesmo formato. Dos 10 programas listados na página
46

 oficial da W3C, apenas 4 

(referidos na Tabela 24), implementam total ou parcialmente estas funcionalidades: 

 

 iMoted H3DViewer BS Contact Octaga 

Player 

Xj3D 

Maturidade  Parcialmente Suporta Parcialmente Suporta Parcialmente 

Tabela 24 - Maturidade da implementação para nós com física. 

Na tabela seguinte são apresentados os resultados dos testes executados em todas as 

aplicações com ficheiros X3D que implementam os diferentes tipos de junções presentes na 

especificação de Rigid Body Physics e disponíveis também no site da W3C. 

 

Num Teste iMoted H3D 

Viewer 

v2.1 

BS  

Contact 

v7.214 

Octaga 

Player  

v3.0 

Xj3D 

v1.0 

1 SliderJoint.x3d A funcionar Não 
funciona 

Não 
funciona 

Não 
funciona 

Não 
funciona 

2 SingleHingeJoint.x3d A funcionar Não 
funciona 

Não 
funciona 

Não 
funciona 

Não 
funciona 

3 UniversalJoint.x3d Não 
funciona 

Não 
funciona 

Não 
funciona 

Não 
funciona 

Não 
funciona 

                                                           
45

 Site de referencia para obter a especificição para Rigid Body Physics: 
http://www.web3d.org/x3d/specifications/ISO-IEC-19775-1.2-X3D-
AbstractSpecification/Part01/components/rigid_physics.html 
46

 http://www.web3d.org/x3d/wiki/index.php/Player_support_for_X3D_components 

http://www.web3d.org/x3d/specifications/ISO-IEC-19775-1.2-X3D-AbstractSpecification/Part01/components/rigid_physics.html
http://www.web3d.org/x3d/specifications/ISO-IEC-19775-1.2-X3D-AbstractSpecification/Part01/components/rigid_physics.html
http://www.web3d.org/x3d/wiki/index.php/Player_support_for_X3D_components
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4 BallJoint.x3d Não 
funciona 

Não 
funciona 

Não 
funciona 

Não 
funciona 

Não 
funciona 

5 DoubleHingeJoint.x3d Não 
funciona 

Não 
funciona 

Não 
funciona 

Não 
funciona 

Não 
funciona 

6 MotorJoint.x3d Não 
funciona 

Não 
funciona 

Não 
funciona 

Não 
funciona 

Não 
funciona 

Tabela 25 - Resultados dos testes para junções em formato X3D. 

Concluímos pela tabela de cima, que mesmo com os exemplos oferecidos pela W3C, que 

servem para confirmar a correcta implementação da especificação, nenhuma das aplicações 

testadas segue a especificação com rigor. O BS Contact e o Octaga Player não detectam 

qualquer erro na fase de leitura mas também não desenham qualquer objecto na cena, o H3D 

Viewer gera erros derivados de conflitos do motor de física ODE e o Xj3D não é iniciado por 

problemas de compatibilidade do JOGL
47

. 

 

Assim o protótipo iMoted destaca-se ao conseguir responder à especificação com a amostra de 

dois tipos de junções implementados: SliderJoint e SingleAxisHingeJoint. 

 

5.6. Desempenho 

Os testes de desempenho foram executados sobre ficheiros com geometrias variadas no 

formato X3D.  

Um vídeo
48

 demonstrativo pode ser consultado on-line. Os resultados desta análise são 

apresentados na tabela seguinte: 

 

Nome do 

ficheiro 

Tamanho  Polígonos Vértices FPS Memória 

utilizada 

Imagem 

GOCE IPA 1.0MB 9.870 29.610 138.5 16MB 

 

Engine 4.59MB 44.965 134.895 54.79 54MB 

 

Transmission 12.5MB 136.753 410.259 40.68 76MB 

 

Concept Car 50.5MB 449.594 1.348.782 31.28 154MB 

 

Tabela 26 - Testes comparativos de performance. 

Da tabela anterior podemos verificar que o nível de memória acompanha a complexidade do 
modelo (número de polígonos e número de vértices). Podemos verificar no entanto que o 
desempenho mantêm-se aceitável e acima dos 31 fps. 

                                                           
47

 Erro gerado: jogl.dll: Can't load IA 32-bit .dll on a AMD 64-bit platform 
48

 Testes de desempenho do iMoted: http://vimeo.com/7575264 

http://vimeo.com/7575264
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6. Conclusões 

Neste trabalho, analisaram-se técnicas de interacção aplicadas às interfaces 3D, e 

descreveram-se os seus objectivos, os benefícios e os problemas de implementação. Conclui-

se que é possível ultrapassar algumas limitações existentes actualmente nestas interfaces ao 

transferir o conhecimento e a tecnologia aplicada nos jogos e de outros sectores para a 

visualização e integração de componentes, em ambiente virtual. As conclusões seguem-se de 

seguida. 

 

6.1. Conclusões sobre as Interacções 

Nesta dissertação verificou-se que diferentes técnicas de interacção, tais como a manipulação 

e a navegação, adequam-se a diferentes tipos de cenários de análise e de integração. 

Verificou-se também que com a utilização de dispositivos imersivos, tal como os comandos Wii 

Remote, podem ser aplicados em sistemas de montagem de componentes para aumentar os 

graus de liberdade do utilizador e melhorar assim a usabilidade destas tarefas complexas. De 

seguida são apresentadas as conclusões para cada aproximação tomada. 

 

6.1.1 Gestos  

Esta dissertação avaliou a praticabilidade de um reconhecedor de gestos durante a interacção 

com objectos virtuais quando utilizadas mãos virtuais. Durante os testes foram detectadas 

movimentações inconstantes nas mãos virtuais que se devem ao facto de as mãos serem 

manipuladas através dos infra-vermelhos imprecisos do Wii Remote, aumentando assim a taxa 

de falhas no reconhecedor. Contudo, a avaliação do reconhecedor de gestos implementado no 

protótipo iMoted foi muito bem sucedida como pode se pode constatar com os dados 

apresentados na Figura 51, aprovando a possibilidade do uso de um reconhecedor de 

movimentos para acelerar acções comuns como selecções e movimentações. 

 

6.1.2 Mãos Virtuais  

As principais ferramentas desta dissertação foram as mãos virtuais. As mãos suportam as 

posturas Plain, Aim, Grab, TwoFingers e permitem o movimento livre no espaço 3D. Para além 

de permitirem a manipulação, fornecem ao utilizador um mecanismo de movimentação 

baseado no comportamento humano, pois permitem a deslocação virtual do utilizador a partir 

de movimentos comuns como: arrastar, zoom, rodar ou subir. As mãos virtuais possibilitaram 

aos participantes interagir com objectos virtuais, movendo-os e orientando-os, como se faz com 

as mãos reais. A reprodução das mãos, como ferramenta de trabalho, é bastante útil no 

entanto é necessário replicar com fidelidade todos os movimentos produzidos pelos 

utilizadores, caso contrário as consequências podem ser desastrosas. Neste protótipo, 

utilizaram-se os sinais dos acelerómetros do Wii Remote para orientar as mãos e os infra-

vermelhos para deslocar as mãos no espaço. Esta combinação revelou-se ser problemática 
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para o posicionamento 3D. Durante os testes de usabilidade, verificou-se a impossibilidade de 

girar os comandos livremente quando os movimentos de translação eram executados. Isto fez 

com que as mãos se deslocassem para posições incorrectas. Outro problema inevitável foi o 

cansaço físico dos participantes, que para desempenharem a tarefa, necessitaram manter os 

braços no ar por um período longo de tempo. 

 

Nos testes de manipulação (Figura 53) verificou-se que os participantes necessitaram de mais 

tempo para completar as suas tarefas e isto justificou-se pela dificuldade de adaptação dos 

participantes ao tentaram controlar uma ferramenta em 3D (as mãos) para controlar outro 

elemento (o alvo). Apesar das mãos oferecerem um sentido de imersividade, elas dificultaram a 

tarefa aos participantes porque ocultavam os objectos e derrubavam acidentalmente as 

estruturas. Estas dificuldades podem ser facilmente contornadas utilizando um dispositivo físico 

mais preciso e utilizando mecanismos para as mãos virtuais como a transparência e a anti-

colisão. 

Apesar das dificuldades na manipulação e na movimentação (Figura 55), as mãos agradaram 

em geral os utilizadores (Figura 56) ao permitirem gestos naturais, idênticos à realidade.  

 

6.1.3 Outras técnicas 

Os mecanismos que permitem a manipulação e a navegação são fundamentais para a 

executar tarefas como a montagem de equipamentos e estruturas. Conclui-se, através dos 

resultados da Figura 53 e da Figura 55, que as mãos virtuais quando comparadas com outros 

métodos, também implementados, não melhoraram o processo de montagem e análise, devido 

às razões referidas anteriormente. No entanto quando aplicada a técnica do reposicionamento 

automático (Figura 53) estes valores melhoram consideravelmente, para além disso esta 

técnica proporciona ao utilizador o melhor sentido de imersividade e graus de liberdade. As 

aproximações que tiveram melhores resultados utilizam os mecanismos tradicionais para a 

movimentação e são baseados em joysticks e na combinação do teclado com o rato. Estes 

resultados devem-se ao elevado número de soluções que aplicam este tipos de controladores, 

reflectindo uma maior maturidade. 

 

6.2. Conclusões sobre o protótipo 

A plataforma desenvolvida, no âmbito do protótipo iMoted, apresenta ser robusta, adaptável e 

tem bom desempenho a níveis gráficos.  

 

A arquitectura da plataforma desenvolvida suporta simultaneamente diferentes tipos de 

dispositivos que podem ser utilizados para diversas acções. Neste protótipo utilizou-se dois 

comandos Wii Remote e um comando 3D Space Navigator mas a arquitectura é robusta o 

suficiente para suportar outros equipamentos como câmaras 2D/3D ou superfícies touch. 
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O protótipo desenvolvido suporta o carregamento de vários tipos de geometrias entre elas o 

formato X3D adequado para o transporte de geometrias, física e kinematic. Quando comparado 

com outras aplicações (Tabela 25), o protótipo iMoted apresenta o melhor nível de 

compatibilidade ao destacar-se por conseguir responder à especificação sugerida pela W3C. 

 

No nível de performance os resultados (Tabela 26) são também satisfatórios respondendo bem 

aos cenários com estruturas complexas e desempenhando um ratio acima 25fps aconselhado 

para a visualização gráfica. 

 

6.3. Trabalho futuro 

Apesar da plataforma desenvolvida ter produzido bons resultados considera-se que é possível 

melhora-la em alguns aspectos. De seguida são listados alguns aspectos mais relevantes para 

a melhoria. 

 

6.3.1 Gestos  

Apesar do reconhecedor implementado ter apresentado bons resultados, considera-se que é 

possível melhorar os resultados obtidos (Figura 51). Propõe-se para trabalho futuro a alteração 

da parametrização dos algoritmos, desde o número de instâncias para treino até ao número de 

estados para o algoritmo de Markov. Outra optimização para este algoritmo seria considerar os 

gestos não só apenas com movimentos de translação em 3D mas também a orientação das 

mãos virtuais. O reconhecimento simultâneo para as duas mãos, permitiria também refinar o 

reconhecimento e aumentar as combinações possíveis para o reconhecimento. 

Em geral, a principal dificuldade encontrada nestes motores é o reconhecimento de gestos 

detalhados, ao nível dos executados pelo homem, com isto, considera-se existe ainda muita 

investigação que pode ser desenvolvida. 

 

6.3.2 Mãos 

Para melhorar os resultados obtidos com as mãos virtuais podemos considerar a utilização de 

mecanismo de identifiquem o contexto em que elas se encontrem e bloqueiem as colisões 

quando não são necessárias.  

 

Outro problema identificado e que poderia ser resolvido numa futura versão, seria a resolução 

das oclusões dos objectos. Para resolver esta situação sugere-se a transparência destas 

ferramentas quando necessário. 

 

De forma a melhorar a precisão em termos de monitorização do espaço 3D, sugere-se a 

substituição dos controladores Wii Remote por outros dispositivos mais precisos como os 

controladores da TrueMotion 3D , da Sixense 3D
49

, do projecto Natal da Microsoft ou a câmara 

                                                           
49

 Sixense: http://sixense.com/ 
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da Playstation. Outra solução alternativa seria uma solução híbrida que utiliza-se os controlos 

Wii Remote e câmaras fixas para refinar o posicionamento 3D; 
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Anexo A.  Evolução do iMoted  

A evolução do iMoted é representada gráficamente em baixo. Podemos dividir a evolução por 

três fases: 

 

Figura 57 - Evolução do iMoted. 

A primeira fase demonstrou a aplicabilidade da interação com elementos geometricos 3D com 

o controlos remotes. A segunda fase adaptou a experiência conseguida na fase anterior para 

um ambiente propicio para ao rápido desenvolvimento. A terceira fase é a realização de 

aplicações baseadas no protótipo para fins comercias. 

A tabela seguinte detalha a evolução do protótipo iMoted. 

 

Detalhes Imagens Descrição 

v.01 

06-10-2008 

28 MB 

 

 

Primeira versão do protótipo para prova de conceito; 

Utilização do motor gráfico Xith3D; 

Movimentos simples de trajectórias; 

Simulador simples para alarmes de anomalias; 

Utilização do Wii Remote para controlar ponteiro de 
rato e controlar o spacecraft utilizando os 
acelerómetros; 

Instalador da aplicação utilizando NSIS; 

v.02 

03-02-2009 

52 MB 

 Actualização do projecto para uma arquitectura de 
plug-ins de Eclipse; 

Adaptação do Wii Remote; 

Novo motor gráfico jMonkeyEngine; 



 

81 

 

Novo instalador da aplicação utilizando o IzPack; 

v.03 

11-03-2009 

57 MB 

 

 

Criação de menus em integrados no motor gráfico; 

Criação das mãos virtuais e as suas posturas; 

Integração de efeitos visuais; 

Apresentação do protótipo para o ESRIN em Itália 

v.04 

18-03-2009 

56 MB 

 

 

Integração do motor de física jME Physics 2; 

Implementação dos gestos nativos das mãos 
virtuais; 

Criação do cenário para testes de física 
(PhysicsDemo). 

v.05 

25-03-2009 

68 MB 

 

 Alteração do adaptador SWT para o motor gráfico 
jMonkeyEngine; 

Inicio do reconhecimento de gestos 3D. 

v.06 

03-04-2009 

75 MB 

 

 

Importação de novos formatos geométricos; 

Reimplementação do cenário do iMoted v.01- 
(iMotedZero); 

Definição de novos cenários de demonstração. 

 

v.07 

09-04-2009 

78 MB 

 

 

Correcção de erros; 

Criação de eventos das mãos; 

Inicio do reconhecedor de gestos para as mãos 
virtuais; 

v.08 

20-04-2009 

75 MB 

 

 

Os gestos 3D são reconhecidos com a câmara fixa; 

Picking de objectos com as mãos; 

Desenho do trajecto dos movimentos em 3D; 

Actualização do instalador utilizando o IzPack; 
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v.09 

07-05-2009 

90 MB 

 
 

Controladores genéricos, com suporte de até 7 Wii 
Remotes; 

Picking genérico; 

Controladores independentes do visualizador 3D; 

Novos tipos de controlo: camera, target, hand, 
navigation 

v.10 

05-06-2009 

91 MB 

 

 Inicio da reestruturação da arquitectura; 

v.11 

01-09-2009 

197 MB 

 

 

Nova arquitectura de plugins; 

Novas opções para os controladores; 

Opções 3D; 

Suporte para o 3D Connection Space Navigator; 

Portabilidade para MacOSX, Windows XP and 
Windows 7; 

Actualização do instalador para suportar Windows 7; 

v.12 

15-01-2010 

213 MB 

 

 

Importação de cenas em forma de plug-in; 

Definição e importação de cenas em XML; 

Suporte do Wii Remote para Windows 7 e Vista; 

Novos menus de opções; 

v.13 

22-03-2010 

260 MB 

 

 

Criação das perspectivas: 2D e VirtualReality; 

Visualização de documentos SVG; 

Criação de editores e navegadores de recursos; 

Gestor de projectos; 

Mais opções de menu; 

Tabela 27 - Evolução do iMoted descrita. 
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Anexo B. Detalhe da arquitectura 

Em complemento da arquitectura apresentada no capítulo 3 segue-se o detalhe dos 

subsistemas. 

B.1 Subsistema UI (User Interface) 

O sistema de janelas é baseado no workbench do Eclipse. O sistema de workbench tem a 

grande vantagem de conseguir migrar vistas dedicadas de outras aplicações sem muito esforço 

e sem perturbar o normal funcionamento da aplicação.  

 

Este subsistema é representado pelo plug-in abstracto pt.evolve.imoted.ui. Este componente 

é responsável por manter as interfaces de utilizador para cada componente na aplicação 

iMoted. Este sistema pode ser decomposto por vários outros subsistemas para representar os 

dados. Outras vistas, para além das originais, podem ser implementadas e incorporadas na 

aplicação, para representar os mesmos dados de forma independente e abstracta sem 

comprometer os outros componentes.  

 

Figura 58 - Subsistema UI. 

B.2 Subsistema VR (Virtual Reality) 

O subsistema VR é responsável por gerir o modelo de dados que representa uma cena em 

realidade virtual, oferece mecanismos para importar objectos na cena e para interagir com os 

objectos. Oferece ainda mecanismos para aplicar física nos objectos e pode aplicar efeitos 

visuais na cena. O plug-in pt.evolve.imoted.vr mantém as componentes 3D em sincronia e faz 

ligação com o motor gráfico jMonkeyEngine utilizando o adaptador pt.evolve.engines.jme. 

Este adaptador é responsável por preparar um canvas para desenhar cenários em três 

dimensões com animações em tempo real enquanto o motor jME mantém uma estrutura em 

árvore de todos os nós da cena. 

 

Figura 59 - Subsistema VR. 
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O subsistema de realidade virtual foi estendido com três tipos de plug-ins de contribuição: 

 Scenes – plug-in com mecanismo de gestão de cenas, qualquer cena independente pode 

ser carregada em runtime; 

 Tools – plug-in com mecanismo de gestão de ferramentas, qualquer cena pode usufruir 

das ferramentas disponibilizadas em forma de plug-in;  

 Actions- plug-in abstracto para fazer a ligação entre acções de interacção oferecidas pelo 

motor e os dispositivos externos; 

B.2.1 Plug-ins Scenes 

O plug-in pt.evolve.imoted.vr.scenes contêm um gestor de cenas, este gestor é responsável 

por carregar cenas em forma de plug-in ou em formato XML (com extensão SCN). Para os 

ficheiros cena foi especificado um XML schema que estrutura os elementos a partir do nó raiz 

da cena. Para as cenas em forma de plug-in foi desenvolvido um ponto de extensão capaz de 

carregar plug-ins que implementem uma interface específica para as cenas tridimensionais. O 

fluxo da cena é inteiramente da responsabilidade de cada uma.  

 

A estrutura de nomes para as cenas já existentes em plug-in é apresentada na figura seguinte. 

 

Figura 60 - Plug-ins Scenes. 

B.2.2 Plug-ins Tools 

Do mesmo modo que o gestor cenas pt.evolve.vr.scenes gere as cenas carregas em plug-ins 

o plug-in pt.evolve.imoted.vr.tools gere os plug-ins que implementem uma interface 

especifica de ferramenta (tool). A ferramenta virtual poderá ser importada em qualquer cena 

fazendo parte de uma biblioteca de utensílios que o utilizador poderá usar em qualquer 

momento. As mãos virtuais encaixam neste comportamento oferecendo ao utilizador um 

método para interagir com o meio virtual. Assim sendo as mãos virtuais são implementadas no 

plug-in pt.evolve.imoted.vr.tools.hands. Do mesmo modo, manequins, maquinas e aparelhos 

podem ser integrados como utensílios às cenas já existentes. 
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Figura 61 - Plugins Tools. 

 

A figura seguinte ilustra a arquitectura para a gestão das cenas tridimensionais e ferramentas 

virtuais.  
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Figura 62 - Controlo das Cenas e Ferramentas virtuais. 

O plug-in pt.evolve.imoted.vr contém o gestor 3D principal (Manager3D), esta classe para 

além de outras funcionalidades sincroniza todas os componentes ao ritmo do motor gráfico 

utilizando para isso funções de actualização update(). Todos os componentes exteriores têm 

dependência directa para este componente e podem a qualquer momento aceder a 

propriedades do motor ou contribuir com acções ou elementos visuais. O ScenesManager está 

incorporado no plug-in pt.evolve.imoted.vr.scenes dentro do pacote com o mesmo nome, a 

sua principal função é carregar os plug-ins que herdem da classe Scene e carregar as 

respectivas cenas no gestor principal. As ferramentas têm o mesmo comportamento. O gestor 

3D mantém o estado das cenas e das ferramentas activas para cada instância desta. 

De seguida apresenta-se o fluxo de pedidos entre estes componentes. 
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Figura 63 - Processamento das cenas virtuais. 

B.2.3 Plug-in Gestures 

O plug-in Gestures permite o reconhecimento de gestos executados pelas mãos virtuais tendo 

em conta as posturas das mãos e os movimentos no espaço 3D. Este subsistema contém um 

único plug-in pt.evolve.imoted.vr.tools.hands.gestures responsável por um agente 

inteligente capaz de aprender os gestos para cada utilizador com base no padrão calculado a 

partir de vários ensaios assim como posteriormente reconhecer os mesmos gestos. O 

diagrama de classes seguinte representa o pacote que acompanha o plug-in com o mesmo 

nome. 

O gestor de gestos implementa dois interfaces: o interface IGenericActionsListener possibilita 

receber os eventos de inicio e finalização dos gestos dependendo das posturas das mãos 

virtuais e a interface IHandListener permite receber os sinais enviados pelas mãos (posição, 

orientação e postura). 

Os sinais são então interpretados pelo analisador de dados DataStreamAnalyser que interpreta 

estes sinais consoante o modo de acção: gravação ou reconhecimento. No modo de gravação 

é construído o modelo de dados dos gestos com o padrão dos sinais recebidos, o quantizador 

permite filtrar os sinais. Na acção de reconhecimento os sinais das mãos recebidos são 

transformados, do mesmo modo, para um modelo gestual, posteriormente estes são 

comparados com todos os modelos gestuais previamente guardados através de o algoritmo 

estatístico HMM muito utilizado em outros projectos para o reconhecimento. Com este 

procedimento é possível deduzir qual o gesto mais provável e a respectiva taxa de aprovação. 

Os valores que compõem os gestos virtuais têm em conta a orientação das mãos e a direcção 

dos movimentos calculados pela diferença do movimento em 3D. 
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Figura 64 – Implementação do reconhecedor de gestos virtuais. 

 

B.2.4 Plug-ins Actions 
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O subsistema Actions tem a funcionalidade de interligar as funções de controlo oferecidos pela 

componente de realidade virtual em pt.evolve.imoted.vr com os controladores genéricos 

geridos pelo plug-in pt.evolve.imoted.interactions. Disponibiliza ainda ao utilizador diferentes 

modos de controlo. 

 

Figura 65 - Plug-ins Actions com as dependências. 

A figura em baixo mostra o controlador genérico e a sua relação com os tipos de dispositivos. 

 

Figura 66 - Tipos de dispositivo do controlador genérico. 

Um controlador do tipo depth3d pode estar relacionado com vários tipos de controlo, por 

exemplo:  

 Camera – Controla a câmara ajustando a direcção com auxílio do ponteiro do controlador, 

a distância relativa do controlador aos sensores ajusta a posição da câmara virtual; 

 Target – Controla o elemento seleccionado movendo na cena com auxílio do ponteiro e 

rodando-o com a orientação do controlador genérico; 

 Navegação – Controla a câmara movendo com ajuda dos botões genéricos do controlador 

e rodando-a com a orientação directa do controlador; 

 Hands – A posição relativa e a orientação do controlador é mapeada directamente numa 

mão virtual que pode assumir posturas consoante os botões seleccionados, esta mão está 

apta para interagir com os objectos da cena;  
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Do mesmo modo, controladores de outro tipo podem implementar funções específicas e 

oferecer outros modos de controlo ao utilizador. 

 

 

Como o plug-in pt.evolve.imoted.interactions não depende directamente da componente de 

realidade virtual o mesmo esquema de Actions pode ser utilizado noutra componente, como 

por exemplo, para controlar imagens escaláveis, como o SVG, rodando, ampliando ou 

movendo as imagens utilizando o mesmo controlador genérico utilizado na componente VR. 

 

No gráfico seguinte mostra-se a arquitectura para esta solução. 

 

 

Figura 67 - Plug-ins Actions. 

B.3 Subsistema IO (Input Ouput) 

O subsistema IO contém o plug-in abstracto pt.evolve.imoted.io define um espaço de nomes 

para os componentes responsáveis por manter as interfaces de comunicação com o exterior, 

incluindo o acesso a base de dados, acesso à rede ou gestão de controladores. 
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Figura 68 - O subsistema IO. 

B.3.1 Subsistema Interactions 

Estes componentes são responsáveis por permitir que múltiplos controladores possam interagir 

com o sistema. Vários plug-ins constituem este sistema:  

 O plug-in pt.evolve.imoted.interactions oferece um ponto de extensão para carregar 

todos os plug-ins que implementem a interface de controlador genérico. Disponibiliza uma 

lista de controladores que estão activos e o tipo de cada controlador. Permite ainda que 

vários dispositivos funcionem ao mesmo tempo para um determinado elemento; 

 O plug-in pt.evolve.imoted.interactions.wiimote oferece mecanismos comuns para os 

comandos Wii Remote, implementa o controlador genérico do tipo Depth3d fazendo a 

ponte entre os drivers específicos e o gestor de controladores; 

 pt.evolve.imoted.interactions.wiimote.wiiremotej – implementa o driver especifico da 

biblioteca WiiremoteJ v.1.6.0 para a interpretação dos sinais provenientes dos Wii 

Remotes para o sistemas operativo MacOSX; 

 pt.evolve.imoted.interactions.wiimote.wiiusej – implementa o driver especifico da 

biblioteca WiiUseJ v.0.12 para a interpretação dos sinais provenientes dos Wii Remotes 

para os sistemas operativos Windows XP, Windows Vista e Windows 7; 

 O plug-in pt.evolve.imoted.interactions.spacenavigator implementa a interface de 

controlador genérico para o tipo SixDOF e implementa o driver para controlar o 

controlador 3D Mouse SpaceNavigator através das bibliotecas net.Java.games.input 

alteradas. 

 

A figura seguinte ilustra as principais dependências entre plug-ins de interacção: 
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Figura 69 - Controlo de dispositivos. 
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Figura 70 - Exemplo de interação com um Wii Remote. 

A configuração do produto em pt.evolve.imoted define os plug-ins utilizados, mas cada plug-in 

é apenas carregado em memória quando é declarativamente chamado no acesso a uma classe 

ou activado programaticamente. A figura seguinte representa, de forma simplificada, as 

principais dependências entre os plug-ins desenvolvidos no âmbito do protótipo iMoted. 

B.3.2 Plug-in Project 

Uma das funcionalidades deste subsistema é a gestão dos recursos que é responsabilidade do 

plug-in pt.evolve.imoted.io.project. Este componente é responsável por gerir os projectos 

partilhando os seus recursos e manter as configurações do utilizador. 

O projecto permite separar e delimitar os recursos assim como algumas configurações. Um 

projecto é um conjunto de definições e configurações que identificam todas as informações 

necessárias para obter e guardar dados que possam ser visualizados e tratados pelo iMoted. 

Cada ficheiro projecto (com extensão .prj) definido em XML schema contém a seguinte 

informação: 

 Project Information – informação geral como nome do projecto, o autor e a data de 

criação; 

 Data Configuration – configuração do sistema para a obtenção dos dados; 

 Data Source – específica e o endereço que a aplicação terá de aceder para obter os 

dados remotos utilizando qualquer protocolo de comunicação (http, jdbc, odbc, …); 

 Baseline and Version – especifica a versão da estrutura base dos dados; 

 Data Location – localização relativa ao projecto onde todos os dados locais são 

guardados; 
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O diagrama seguinte especifica o modelo de dados para Projecto: 

 

Figura 71 - Modelo de dados para Projecto. 

B.4 Subsistema Utilities 

O subsistema Utilities é composto por um único plugin pt.evolve.imoted.utils, este plug-in 

forma uma camada transversal onde se pode aceder a funções e propriedades comuns ao 

projecto iMoted. Mantém pequenos métodos que contribuem para o processamento de uma 

actividade mas que não contribuem directamente para a lógica do sistema. 

 

Figura 72 - Subsistema Utilities. 

B.5 Subsistema Install 

Este subsistema é responsável por manter as definições os scripts para a criação de um 

executável para a instalação da aplicação como produto. Mantém a sincronização com o gestor 

de builds de projectos (Hudson
50

).   

                                                           
50

 Hudson é uma ferramenta de integração e execução de builds e corre como servidor aplicacional. 
Website: http://hudson-ci.org/ 
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Figura 73 - Subsistema Install. 

B.6 Subsistema Third-parties 

O subsistema Third-parties é composto por duas camadas EvolveFramework e Others como se 

pode ver na figura seguinte.  

 

Figura 74 - Subsistema Third-parties. 

A camada de cima, a EvolveFramework, define uma estrutura conceptual comum para o código 

desenvolvido pela responsabilidade da empresa EVOLVE Space Solutions. Tem como principal 

dependência a camada com código desenvolvido por terceiros (Others). Esta camada 

implementa Views de Eclipse para a visualização de dados além de outras funções genéricas.  

O plug-in abstracto pt.evolve.engines define um novo espaço de nomes para os plug-ins 

responsáveis por este tipo de implementações, os plug-ins derivados preparam as bibliotecas 

específicas para que se possa ser integrados em projectos Eclipse utilizando AWT ou SWT, o 

pt.evolve.engines.jme é um exemplo de uma adaptação do motor jMonkeyEngine. Na figura 

seguinte podemos verificar que o motor gráfico escolhido deriva deste espaço de nomes. 

 

Figura 75 - Plug-ins Engines. 
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Identicamente a pt.evolve.imoted.utils, o plug-in pt.evolve.utils define um conjunto de 

funções e parâmetros comuns que podem ser utilizados por vários projectos. 

 

A camada Others é abstracta e não delimita nenhum espaço de nomes para os componentes, 

esta camada alberga código produzido por terceiros e que são utilizados nos projectos. O 

código de terceiros raramente apresenta a estrutura de plug-in necessária para a integração 

correcta nos projectos e por esse motivo, é necessário muitas das vezes criar plug-ins 

utilizando o mesmo nome do pacote principal.   
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B.7 Dependências entre plug-ins 

 

Figura 76 -Principais dependencias entre plug-ins iMoted. 


