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Resumo: As aplicações de Realidade Virtual imersivas e interativas são baseadas em clusters 

de computadores e executadas em ambientes de multi-projeção, tais como CAVE (Cave Automatic Virtual 

Environment) e Video wall. Este trabalho visa explorar a possibilidade de utilizar de forma eficaz tecno-

logias web para o desenvolvimento de aplicações de multi-projeção (HTML5, JavaScript, WebGL e We-

bRTC). Para isso, foi idealizada uma arquitetura que visa auxiliar o desenvolvimento destas aplicações 

visando a sua execução em navegadores web, que proporciona de forma simplificada os recursos de 

hardware e rede que a aplicação precisar para ser executada corretamente. Também foram avaliados os 

requisitos de comunicação e sincronização dessas aplicações que são tradicionalmente o principal garga-

lo, através de testes de desempenho de rede como perda de pacotes, largura de banda e latência. Como 

prova de conceito para mostrar a viabilidade deste estudo, foi projetada e implementada uma aplicação 

de realidade virtual imersiva e interativa utilizando apenas tecnologias web, executada em um cluster e 

projeta em um mini-CAVE com três telas. 

Palavras-chave: Realidade Virtual, Cluster de Computadores, Aglomerados Gráficos, CAVE, 

Multi-projeção, Web, HTML5, JavaScript, WebGL, WebRTC, Adversidades de Redes. 

 

Abstract: The Immersive and interactive Virtual Reality applications are based on computer clus-

ters and run in multi-projection environments such as Cave Automatic Virtual Environment (CAVE) and 

Video wall. This work aims to explore the possibility of effectively using web technologies for the devel-

opment of multi-projection applications (HTML5, JavaScript, WebGL and WebRTC). For this, an archi-

tecture was designed to help the development of these applications for execution in web browsers, which 

provides in a simplified way the hardware and network resources that the application needs to be execut-

ed correctly. We also evaluated the communication and synchronization requirements of these applica-

tions, which are traditionally the main bottleneck, through network performance tests such as packet loss, 

bandwidth and latency. As a proof-of-concept to show the feasibility of our study, we devised and imple-

mented an immersive and interactive virtual reality application employing only web technologies and run 

on a mini-CAVE environment with three displays. 

Keywords: Virtual Reality, Cluster of Computers, Graphics Agglomerates, CAVE, Multi-

projection, Web, HTML5, JavaScript, WebGL, WebRTC, Network Adversity. 
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Capítulo 1 - Introdução 

Aplicações de Realidade Virtual (RV) imersivas e interativas permitem que os 

usuários participem de simulações de experiências da vida real, como pilotar aviões, ou 

mesmo situações impossíveis do cotidiano, como a visita a um mundo microscópico. 

Nestas aplicações os usuários são capazes de entrar em ambientes virtuais que podem 

ser visualizados com diferentes graus de imersão e interação. Para isso, os ambientes de 

RV geralmente usam dispositivos de propósito especial que podem envolver qualquer 

dos sentidos básicos dos seres humanos (visão, audição, paladar, olfato e tato) (Finkels-

tein e Suma, 2011), (Ranasinghe e Do, 2016). Assim, a RV fornece recursos que podem 

complementar e intensificar o processo de ensino e treinamento (Li e Buchthal, 2012), 

que estão cada vez mais sendo implantados em muitos contextos, como engenharia (Pe-

dras, Raposo e Santos, 2013), química (Muhanna, 2015), simuladores de voo (Abbasi e 

Baroudi, 2012) e de direção automobilística (Kemeny, 2014).  

As aplicações de RV têm como principais características (Guimarães, 2004), 

(Kirner, 1997): 

 Imersão: visa permitir que os usuários tenham a sensação de fazer parte 

do ambiente simulado. Muitas tecnologias imersivas podem ser usadas 

para atingir altos níveis de imersão, como por exemplo, monitores este-

reoscópicos tridimensionais (3D) e dispositivos de rastreamento de mo-

vimento;  

 Interatividade: tem como objetivo fazer com que o ambiente simulado 

responda às ações dos usuários.  

As aplicações de RV geralmente exigem alto poder computacional, por isso, 

nos primórdios, era comum o uso de supercomputadores para atender a demanda de 

processamento necessária (Cruz et al., 1992), o que dificultava o avanço de pesquisas na 

área. Outro fator que dificultava o avanço das pesquisas era a limitação a certas plata-

formas de software, como a IRIX das estações de trabalho da SGI (Silicon Graphics 

International) (Soares, Raffin e Jorge, 2008). Contudo, os avanços de hardware e sof-

tware dos últimos anos mudaram esse cenário. O uso de equipamentos commodity 
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(mercado de consumo final) e o surgimento de novas soluções de desenvolvimento fez 

com que ocorresse uma expansão das aplicações de RV nos últimos anos. Atualmente, 

os aglomerados gráficos (AG), também conhecidos como clusters, são considerados a 

arquitetura padrão para implementar ambientes de RV com alto grau de imersão e inte-

ração (Kemeny, 2014) (Bues et al., 2001) (Humphreys et al., 2001) (Humphreys et al., 

2002). No entanto, como os clusters de computadores têm como princípio a distribuição 

de tarefas/processos entre várias máquinas (nós) em uma rede de computadores, que 

também pode ser local ou remota, ainda existem desafios a serem vencidos, principal-

mente, na área de rede e multiprocessamento.  

Outros desafios que os pesquisadores precisam lidar para a implementação de 

ambientes de RV são as custosas dependências de tempo de desenvolvimento da parte 

gráfica destas aplicações, que atualmente são desenvolvidas utilizando soluções de alto 

nível, como a Unity 3D (Jackson, 2015) e Ogre3D (Kerger, 2010). Além disso, realizar 

porte1 de aplicações existentes também é outro desafio. 

Nos dias atuais, existe uma tendência de utilizar soluções web para as aplica-

ções de RV imersivas e interativas. Isso tem ocorrido devido a evolução dos navegado-

res em relação ao suporte de tecnologias gráficas, como no caso de HTML5 (Jamsa, 

2013) e padrões como WebGL (Web Graphics Library) (Danchilla, 2012) e asm.js. Essa 

abordagem web acarreta o benefício da não necessidade de instalação, configuração ou 

presença de aplicativos nativos a determinados Sistemas Operacionais (SO). Assim, as 

aplicações atingem um alto grau de portabilidade (Moreau, 2013).  

Esta pesquisa tem como objetivo analisar a tecnologia WebRTC (Web Real-

Time Communications) presente nos navegadores, como solução de comunicação ponto 

a ponto (p2p) para aplicações de RV web de multi-projeção com alto grau de imersão e 

interação, e que são baseadas em clusters de computadores. Para isso, é apresentada 

uma arquitetura e testes de rede que indicam a viabilidade, como baixa latência na rede, 

                                            

1 Termo originado da palavra em inglês porting, utilizado para descrever o processo de adaptação do 

código fonte de uma aplicação para que continue sendo executada, porém, com algumas alterações e sem 

perder suas características originais. Sendo que estas adaptações consistem em poucas interferências no 

código original (Soares, Raffin e Jorge, 2008), (Dias et al., 2010), (Dias, 2011), (Dias, 2016). 
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perda, corrompimento e reordenação de pacotes. Além disso, é apresentada uma aplica-

ção multi-projeção que se utiliza da comunicação p2p proposta pelo WebRTC, apresen-

tando-se como uma solução viável e um facilitador para a comunicação neste tipo de 

aplicação.  

A Figura 1 ilustra o modelo tradicional de implantação de um sistema de multi-

projeção (Froehlich e Livingston, 2014) comparado ao modelo proposto neste trabalho. 

No primeiro modelo (A) a implementação da aplicação é nativa ao SO, sendo assim, 

toda a parte de comunicação (troca de dados na rede), renderização gráfica e interação 

com os recursos disponíveis no SO são gerenciados pela aplicação. Nessa abordagem há 

a necessidade de instalação de bibliotecas específicas para o SO, o que restringe a por-

tabilidade. O modelo B ilustra o ambiente de sistema de multi-projeção proposto neste 

trabalho, no qual a aplicação responde pela interpretação dos dados recebidos e sua ren-

derização, ficando a disponibilização dos recursos do nó para a aplicação a encargo do 

navegador. Nesse modelo é possível obter o resultado esperado de uma aplicação de 

multi-projeção concentrando os esforços do desenvolvimento especificamente no ambi-

ente virtual, sendo possível executar a aplicação em navegadores web compatíveis com 

a tecnologia requerida no desenvolvimento. Como a maioria dos SO contam com nave-

gadores compatíveis, então essa solução é portável, pois elimina a necessidade de insta-

lações específicas de bibliotecas. 

 

Figura 1 - Estruturas de sistemas de multi-projeção 
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1.1. Motivação 

A RV juntamente com os sistemas de multi-projeção são uma grande contri-

buição para as comunidades científicas e industriais. Com o uso destas tecnologias é 

possível criar ambientes interativos e imersivos destinados à investigação e aprimora-

mento tecnológico (Guimarães, 2004). Com base nesta visão, este trabalho é motivado 

pelas seguintes perspectivas: 

• Demonstrar a viabilidade de uso dos navegadores web como plataforma 

de execução das aplicações de RV com alto grau de imersão e interação; 

• Facilitar a implementação da comunicação entre os nós de um cluster de 

computadores via a API (Application Programming Interface) WebRTC. 

1.2. Organização da dissertação 

A dissertação está organizada da seguinte forma: o capítulo 2 trata inicialmente 

dos sistemas de RV e foca, principalmente, nos sistemas de multi-projeção e suas carac-

terísticas que motivam o desenvolvimento e pesquisa de novas soluções visando seu 

melhoramento; o capítulo 3 apresenta a tecnologia WebRTC, trazendo características de 

sua arquitetura de funcionamento, sua API para desenvolvimento, descrição dos proto-

colos que fazem parte de sua estrutura de comunicação, a sinalização que proporciona a 

conexão entre os nós e a técnica NAT (Network Address Translation) para que esta co-

nexão ocorra. Neste capítulo também serão apresentadas as bibliotecas e servidores pes-

quisados para o desenvolvimento das aplicações de testes; o capítulo 4 mostra a possibi-

lidade de integração entre WebRTC e clusters, voltando à tona o conceito de sistemas 

de multi-projeção e a apresentação da arquitetura proposta para desenvolvimento de tais 

sistemas. Também serão discutidas as diretrizes definidas para os testes de comunicação 

e estudos de caso; e, por fim, o capítulo 5 apresenta as conclusões. 
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Capítulo 2 - Sistemas de Multi-Projeção 

A RV teve início na década de 60 e pode ser definida como uma técnica avança-

da de interface, na qual o usuário pode realizar imersão, navegação e interação em um 

ambiente sintético 3D gerado por computador, utilizando canais multissensoriais (Gui-

marães, 2004), (Kirner, 1997). 

A RV vem possibilitando que diversas áreas experimentem simulações de am-

bientes, o que em situações reais seria mais custoso, perigoso ou inviável. Por exemplo, 

na engenharia é possível simular uma situação antes de sua efetiva construção e na me-

dicina uma cirurgia pode ser estudada e planejada antes de sua execução (Guimarães, 

2004).  

2.1. Características das aplicações de RV 

Aplicações de RV podem ser distinguidas em duas categorias (Pinho, 2000), 

(Kirner, 1997): 

 Não-imersivas: são aplicações com baixo grau de imersão. Geralmente, utilizam 

equipamentos comuns, como computadores pessoais e dispositivos móveis (Kir-

ner, 1997); 

 Imersivas: são aplicações com alto grau de imersão. Buscam explorar todos os 

sentidos fundamentais dos seres humanos. Elas visam fazer com que o usuário 

se sinta como parte do mundo simulado. Para isso, utilizam equipamentos espe-

cíficos, como HMD (Head-mounted display - dispositivo de vídeo usado na ca-

beça como um capacete) e CAVE (Cave Automatic Virtual Environment) (Kir-

ner, 1997), (Pinho, 2000), (Dias, 2016), (Hoang et al., 2016), (Ranasinghe e Do, 

2016). 

De forma geral as aplicações de RV tendem a possuir um alto grau de imersão 

e interação. Para tanto, elas incorporam recursos como: 

 Analogia com o mundo real: com o objetivo de aumentar o grau de imer-

são dos usuários as aplicações utilizam os conhecimentos prévios dos 
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usuários nas simulações. Por exemplo, se o usuário empurrar uma bola, 

ela se locomoverá (Guimarães et al., 2003), (Dias, 2016); 

 Interface de alta qualidade: visando uma melhor forma de interação com 

o usuário final, uma aplicação busca possuir uma interface de alta qua-

lidade, que utilize o conhecimento intuitivo que o usuário já tem no 

mundo físico para interagir com a interface de controle das aplicações 

de RV, como o movimento da cabeça para direcionar o ângulo de visão 

dentro da aplicação ou o movimentar da mão para manipular ou orien-

tar elementos (Kirner, 1997), (Hoang et al., 2016); 

 Resposta às interações: juntamente com uma interface que recebe os es-

tímulos do usuário no mundo real, deve haver uma reação adequada 

dentro do mundo virtual. Essa interatividade necessita ser previamente 

programada promovendo assim o maior número possível de ações ofe-

recidas ao usuário (Guimarães et al., 2003). Todo o cuidado e preparo 

da aplicação referente à interface com interação e realismo tem como 

objetivo representar o mundo real em alguma situação, função ou ambi-

ente específico, atuando com o usuário de tal forma que este possa se 

sentir imerso neste ambiente, envolvendo os sentidos para que intuiti-

vamente ações corriqueiras possam ser utilizadas e interpretadas pela 

aplicação para o controle e manipulação da realidade (Guimarães et al., 

2003), (Lochtefeld, Kruger e Gellersen, 2016), (Ranasinghe e Do, 

2016). 

Com isso é possível destacar a interface de alta qualidade, a interatividade, a 

imersão, o envolvimento de sentidos e a analogia com o mundo real, como sendo carac-

terísticas que impulsionam a imersão e a interação dos usuários nas aplicações de RV.  

2.2. Clusters de computadores 

A popularização dos clusters ocorreu na década de 1990 tornando possível a 

execução de aplicações de alto desempenho com processamento em lote. Hoje a utiliza-

ção de clusters atinge diversas áreas, tanto científicas quanto comerciais (Guimarães, 
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2004), (Soares, Raffin e Jorge, 2008), (Froehlich e Livingston, 2014), (Kemeny, 2014), 

(Froehlich e Livingston, 2014), (Li, Kulik e Ramamohanarao, 2016). 

Uma característica que contribuiu para a popularização dos clusters é o seu 

baixo custo de investimento no quesito hardware, pois sua construção é feita a partir de 

componentes de hardware comuns no mercado de consumo final. De forma diferente, 

os computadores especializados dependem exclusivamente de determinadas empresas. 

O acesso a equipamentos que compõem os clusters é garantido, já que os fabricantes 

estão a cada dia produzindo dispositivos e partes mais potentes (Soares, Raffin e Jorge, 

2008), (Froehlich e Livingston, 2014), (Guimarães et al., 2003). Além disso, geralmente 

eles contam com soluções de softwares de código livre, o que permite personalizá-los 

conforme a necessidade (Soares, Raffin e Jorge, 2008), (Finkelstein e Suma, 2011). 

Devido aos clusters de computadores serem constituídos de vários nós, sendo 

cada nó um computador independente com seu próprio sistema operacional, a instala-

ção, manutenção e configuração desses nós é uma tarefa que demanda tempo e recursos, 

tornando-se uma dificuldade considerável para gerenciamento. Mesmo havendo solu-

ções para o gerenciamento, como clonagem de disco rígido e distribuições de sistemas 

operacionais voltados especificamente para trabalhar em clusters, as atualizações cons-

tantes de bibliotecas e versões de softwares ainda tornam a manutenção dos nós um tra-

balho custoso (Soares, Raffin e Jorge, 2008), (Froehlich e Livingston, 2014). 

2.2.1. Aglomerados Gráficos 

Os Aglomerados Gráficos (AG), que são os utilizados nesta pesquisa, em sínte-

se consistem em clusters de computadores voltados para o processamento gráfico. Isso 

significa que os nós destes clusters, interconectados por uma rede de dados, têm seu 

desempenho voltados especificamente para a renderização de imagens com alta quali-

dade gráfica. Enquanto que nos clusters convencionais as tarefas a serem executadas 

são divididas em sub-tarefas menores e distribuídas entre os nós para serem executadas. 

Já nos AG cada nó é responsável por renderizar uma parte dos dados que foram distri-

buídos possibilitando perspectivas diferentes de um mesmo conjunto de dados (Guima-

rães et al., 2003). 
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A utilização de AG iniciou no final da década de 1990, quando começaram a 

ser utilizados como uma alternativa promissora para a renderização de imagens devido 

ao custo-benefício, apresentando grandes vantagens, comparado aos supercomputado-

res, como a sua escalabilidade e menor custo (Froehlich e Livingston, 2014), (Guima-

rães et al., 2003). Com isso, começaram os trabalhos de desenvolvimento de softwares e 

hardwares voltados para serem utilizados em clusters. Novas técnicas de sincronização 

de dados, comunicação entre nós, compartilhamento e utilização eficiente de recursos 

permitiu o desenvolvimento de aplicações de RV cada vez mais complexas (Froehlich e 

Livingston, 2014). 

Os nós das aplicações de RV de um AG compartilham as informações confor-

me a arquitetura Mestre/Escravo Com Replicação ou Mestre/Escravo Sem Replicação. 

A arquitetura Mestre/Escravo Sem Replicação, que pode ser vista na Figura 2, consiste 

em uma solução centralizada, onde somente o nó mestre executa toda a aplicação lo-

calmente, recebe e trata as interações do usuário e se comunica com os outros nós es-

cravos para o processamento de renderização. É possível destacar as seguintes caracte-

rísticas dela (Guimarães, 2004), (Kim et al., 2015): 

 Apresenta uma arquitetura de sistema transparente, tanto para o processo 

de desenvolvimento como para a usabilidade final, já que não é neces-

sário implementar métodos de distribuição e sincronização de dados de 

entrada para todos os nós, pois estes dados são processados no nó prin-

cipal; 

 Melhor manutenção, já que apenas em um nó do AG é instalada a aplica-

ção e os dispositivos de interação com o usuário, isso apoia o desenvol-

vimento e manutenção eficiente; 

 Requer grande largura de banda da rede devido às atualizações de pro-

cessamento gráfico gerado pelo servidor que são distribuídas entre os 

nós do AG. Isto apresenta um problema para aplicações interativas 3D, 

pois estas exigem constantes atualizações de quadro. 
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Figura 2 - Mestre/Escravo sem replicação 

Na arquitetura Mestre/Escravo Com Replicação (Figura 3) todos os nós execu-

tam a mesma aplicação e somente o nó mestre recebe e distribui as informações referen-

tes à interação com o usuário. As características desta arquitetura são (Guimarães, 

2004), (Kim et al., 2015):  

 Não exige uma grande largura de banda, já que os dados transmitidos na 

rede entre os nós são variáveis compartilhadas obtidas na interação com 

o usuário; isso resulta em um menor tráfego de rede comparado à arqui-

tetura anterior, apresentando-se como uma abordagem mais adequada 

em aplicações interativas 3D neste quesito; 

 Por ser uma abordagem mais distribuída, apresenta uma arquitetura com 

uma baixa transparência, provocando um aumento do custo nas fases de 

desenvolvimento e manutenção, pois requer a implementação de méto-

dos de sincronização dos dados compartilhados entre os nós, garantindo 

assim uma consistência dos dados; 

 O nó Mestre também pode ser usado para a renderização como um dos 

nós escravos; 

 Requer alta capacidade de processamento dos nós envolvidos, pois todos 

executam a aplicação e geram as imagens. 
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Figura 3 - Mestre/Escravo com replicação 

Utilizando-se das vantagens dos AG, foi possível a pesquisadores desenvolve-

rem sistemas capazes de estimular os sentidos dos usuários de forma multissensorial 

como visão e audição, e alcançar as principais características da RV que são a interati-

vidade e imersão (Guimarães, 2004). 

2.4. Sistemas de Multi-projeção 

Com o objetivo de proporcionar um alto grau de imersão dos usuários nos am-

bientes virtuais, os sistemas de multi-projeção vêm sendo estudados a mais de uma dé-

cada. Estes sistemas são compostos por múltiplas telas que vão desde monitores CRT 

(Cathode Ray Tube) a projetores de alta capacidade de resolução como os DLP (Digital 

Light Processing) e LCD (Liquid Crystal Display) (Zuffo, J. et al., 2001), (Guimarães, 

2004), (Soares, Raffin e Jorge, 2008), (Dias, 2016).  

Dentre os diversos tipos de sistemas de multi-projeção desenvolvidos, é possí-

vel hoje mencionar o Video Wall (parede de multi-projeção), que consiste na disposição 

de suas telas no formato de matriz, como pode ser visto na Figura 4 e as CAVEs (Figura 

5) (Zuffo, J. et al., 2001), (Guimarães, 2004), (Soares, Raffin e Jorge, 2008). E em 2010 
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foi apresentado o sistema mini-CAVE (mini-caverna) (Figura 6), que oferece uma dis-

posição de 3 telas anguladas de forma diferente das CAVEs originais, porém, reduzindo 

o custo de sua implementação (Dias et al., 2010), (Dias, 2016). 

 

Figura 4 - Display Wall com suas telas dispostas no formato 3X4 (Guimarães, 2004) 

 

 

Figura 5 - CAVE (Dias, 2016) 



 

12 

 

 

Figura 6 - mini-CAVE (Dias, 2016) apud (Dias, 2011) 

As CAVEs, em especial, proporcionam uma melhor imersão aos usuários do 

que soluções como VideoWall e HMDs, pois o campo de visão do usuário é 360º graus 

e o usuário é inserido fisicamente no espaço virtual em vez de somente sua representa-

ção virtual ou de parte do corpo, como somente as mãos ou apenas a cabeça (Froehlich 

e Livingston, 2014). 

A visualização imersiva que as CAVEs criam, juntamente com a interação 

através de dispositivos de entrada que captam os movimentos dos usuários, como, por 

exemplo, da cabeça ou do braço, mostram-se como as maiores vantagens que este tipo 

de sistema proporciona, pois permitem que o usuário interaja mudando o ponto de vista 

do ambiente em que está inserido de forma intuitiva, podendo assim analisar diferentes 

partes dos dados apresentados e com uma visão mais ampla do todo (Froehlich e Li-

vingston, 2014). 

O potencial de uso de CAVEs é relevante para os mais diversos setores, como 

automotivo, petrolífero, energético, aeronáutico, biociência e saúde. Para servir a tantas 

áreas de interesse, muitas pesquisas têm se dedicado a melhoria dos diversos pontos de 

gargalo, como as taxas de renderização das imagens, latência de redes e dos dispositivos 

de interação humana (Zuffo et al., 2001), (Froehlich e Livingston, 2014). 

As CAVEs na atualidade geralmente utilizam AG para gerenciar e processar o 

ambiente a ser projetado. Eles permitem a construção de ambientes de RV com alto 
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grau de imersão e interação dos usuários (Froehlich e Livingston, 2014), (Dias, 2016). 

Com a necessidade crescente de apresentar imagens realistas, a geração de ambientes 

em tempo real exige uma demanda computacional que se apresenta como uma das mai-

ores barreiras para a RV, pois sistemas computacionais com alto desempenho gráfico 

elevam o custo (Zuffo et al., 2001). Inicialmente, para alcançar um desempenho aceitá-

vel com relação a qualidade gráfica foram utilizados sistemas fortemente acoplados. 

Estes sistemas consistem em máquinas com alto poder de multiprocessamento, e por 

isso de alto custo, inviabilizando pesquisas em laboratórios com poucos recursos finan-

ceiros disponíveis (Guimarães et al., 2003), (Kemeny, 2014). 

Esta inviabilidade para centros de pesquisas com menos recursos impede que 

outras frentes de pesquisas sejam iniciadas e contribuam para o avanço tecnológico em 

áreas que possam se beneficiar da RV, restringindo o desenvolvimento a grupos de pes-

quisas com interesses estritamente direcionados a resultados econômicos, sendo neces-

sário observar outras possíveis soluções que trouxessem desempenhos equivalentes aos 

sistemas fortemente acoplados. 

Com o passar dos anos foi percebido o aumento no desempenho das placas grá-

ficas em computadores pessoais, trazendo a atenção dos pesquisadores para os sistemas 

fracamente acoplados, que se apresentam como uma solução mais viável financeiramen-

te. Com isso os AG estão sendo a solução adotada em novas frentes de pesquisas volta-

das às aplicações de RV (Guimarães et al., 2003), (Finkelstein e Suma, 2011), (Kemeny, 

2014), (Dias, 2016). 

É possível então dizer que sistemas de multi-projeção são sistemas de RV exe-

cutados em um AG, que consiste na geração de várias visões de um mesmo conjunto de 

dados, onde cada nó/computador no aglomerado processa a visualização de cada visão. 

2.6. Distribuição de dados em sistemas de multi-projeção baseados em aglomera-

dos gráficos. 

Uma das características apresentadas dos sistemas de multi-projeção baseados 

em aglomerados gráficos é que os nós são interconectados por uma rede de dados (seção 

2.2.1. Aglomerados Gráficos). Por isso, o mecanismo de comunicação usado pelas apli-
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cações para distribuir os dados deve ser implementado de forma que sejam entregues 

para os nós em tempo real, garantindo que a interatividade do usuário com a aplicação 

proporcione a imersão desejada. 

Apesar de um dos fundamentos desejados nos sistemas distribuídos é não ter 

um ponto único de falha para nenhuma atividade, geralmente no caso das aplicações de 

RV algumas funcionalidades acabam sendo centralizadas em alguns nós devido às espe-

cificidades próprias. Por exemplo, geralmente existe um nó mestre responsável pela 

obtenção dos estímulos gerados pela interface da aplicação com o usuário. Como con-

sequência, a distribuição consistente desses dados entre os nós deve proporcionar um 

processamento da visualização coerente do ambiente individual. Para atingir esta con-

sistência dos dados entre os nós, geralmente utilizam-se os seguintes métodos de distri-

buição (Guimarães et al., 2003): 

 Distribuição de estímulos: consiste em retransmitir o mesmo estímulo ob-

tido pelos dispositivos de entrada para todos os nós. Cada nó trata os es-

tímulos individualmente e geram a renderização do ambiente (Figura 

7). Essa abordagem exige que a interação comece somente após todos 

os nós estarem em execução. Se um nó falhar, esse não poderá retornar. 

Isso acontece porque o cálculo do nó depende do estado anterior da 

aplicação. 

 Cálculo dos resultados dos dados centralizados e distribuição: o nó mes-

tre primeiramente calcula os valores do ambiente virtual necessários pa-

ra a renderização e transmite estes valores para os nós, que ao recebe-

rem, renderizam a área do ambiente do qual são responsáveis com os 

novos valores (Figura 8). Essa abordagem fornece a flexibilidade de 

nós serem adicionados em qualquer momento, pois receberá o resultado 

já calculado conforme o estado atual da aplicação. 
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Figura 7 - Distribuição de estímulos 

 

 

Figura 8 - Distribuição de cálculos do ambiente virtual 

A distribuição dos dados pela rede ocorre através da utilização de técnicas e 

bibliotecas de comunicação que visam tornar a comunicação confiável e o mais ágil 

possível. Algumas das principais soluções disponíveis para este objetivo serão apresen-

tadas nas seções seguintes. 
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2.6.1. PVM (Parallel Virtual Machine) 

A PVM foi desenvolvida a partir de bibliotecas e rotinas em C e Fortran, e tem 

por objetivo tornar nós diferentes dentro da rede como um recurso virtualmente único 

(MPI, 2016). Ela permite utilizar os protocolos TCP (Transmission Control Protocol) 

ou UDP (User Datagram Protocol) na camada de transporte. Além disso, para resolver 

problemas de heterogeneidade, fornece o serviço de empacotamento de mensagens an-

tes do envio e o desempacotamento no recebimento pelo processo que recebe. Isso gera 

uma carga extra de processamento. 

Sendo o PVM considerado o precursor do padrão MPI (Message Passing Inter-

face), hoje os maiores esforços e pesquisas se concentram neste, que está em sua tercei-

ra versão (MPI, 2016), (Nielsen, 2016). 

2.6.2. MPI (Message Passing Interface) 

MPI é uma API que define uma interface de troca de dados através do envio e 

recebimento de mensagens entre nós de um cluster. Esta API consiste em funções para 

envio e recebimento de mensagens entre os processos, podendo a comunicação ocorrer 

de forma ponto a ponto entre cada processo ou de forma coletiva em operações globais, 

como atualização de variáveis globais da aplicação (Ignácio e Filho, 2002), (MPI, 

2016), (Nielsen, 2016). 

Iniciado em 1991, a biblioteca MPI é uma interface de comunicação bastante 

difundida para a utilização em computação distribuída de alta performance. Várias lin-

guagens de programação como C, C++, Java, Fortran e Python disponibilizam os méto-

dos MPI de comunicação através da sua API, tornando possível a utilização destes mé-

todos de forma nativa em cada linguagem (Ignácio e Filho, 2002), (MPI, 2016), (Niel-

sen, 2016). 

Para operações globais a MPI dispõe de funções otimizadas que auxiliam os 

desenvolvedores ao lidar com algoritmos paralelos, estas funções são (Ignácio e Filho, 

2002), (MPI, 2016), (Nielsen, 2016): 
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 Barrier (Barreira): sincroniza todos os processos que fazem parte do gru-

po MPI, impedindo que novas instruções sejam realizadas até que todos 

do grupo tenham passado por esta instrução de barreira; 

 Broadcast (Difusão): envia o dado de um processo para todos os outros 

processos;  

 Gather (Reunir): reúne dados de todos os processos em um único proces-

so implementado especificamente para este fim. Um comando é dispa-

rado para todos os outros processos que responderem com seus valores 

ao processo criado para este fim. Desta forma é possível que a aplica-

ção trabalhe com os valores retornados da forma como for necessário; 

 Scatters (Disseminar): esta é o inverso da operação gather, distribuindo 

um conjunto de informações para os processos; 

 Reduce (Redução): executa operações lógicas como soma, subtração e 

multiplicação nos valores dos processos, e envia o resultado para um 

processo específico. 

A Figura 9 ilustra a ação da função Barrier, que obriga todos os processos a 

esperarem em um determinado ponto do processamento até que todos os processos do 

grupo tenham chegado na mesma barreira. No caso, o processo P0 concluiu suas instru-

ções no tempo t1 e o processo P1 concluiu suas instruções no tempo t3, e ambos tiveram 

que aguardar a conclusão das instruções do processo P2 para que pudessem continuar 

com as instruções seguintes. Esta função geralmente é usada antes de um envio de men-

sagens que atualize todos os processos com valores necessários para as próximas instru-

ções (Ignácio e Filho, 2002), (MPI, 2016), (Nielsen, 2016). 
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Figura 9 - Função barreira 

A Figura 10 ilustra a instrução Broadcast, que é utilizada para enviar um mes-

mo dado para os processos MPI. Esta função difere da instrução Scatters que também 

envia mensagens para os processos com dado, porém transmite um conjunto de dados 

entre os processos (Figura 11) (Ignácio e Filho, 2002), (MPI, 2016), (Nielsen, 2016). 

 

Figura 10 - Função broadcast 

  

 

Figura 11 - Função scatters 
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A Figura 12 ilustra a função Gather, que ao contrário da função Scatters, rece-

be no processo P0 após os recebimentos das mensagens enviadas, o conjunto de dados 

resultante dos outros processos MPI. Este é um exemplo de instrução que pode ser exe-

cutada após uma Barrier, garantindo que a próxima etapa esteja com valores sincroni-

zados (Ignácio e Filho, 2002), (MPI, 2016), (Nielsen, 2016).   

 

Figura 12 - Função gather 

A função Reduce é ilustrada na Figura 13 que, neste exemplo, está aplicando 

uma soma de todos os valores nos processos P1, P2 e P3 que são enviados para o pro-

cesso P0 (Ignácio e Filho, 2002), (MPI, 2016), (Nielsen, 2016).  

 

Figura 13 - Função reduce 

Sendo uma das mais difundidas e estudadas bibliotecas de comunicação para 

implementações de aplicações para clusters, o padrão MPI foi apresentado com seus 

principais conceitos de comunicação (Ignácio e Filho, 2002), (MPI, 2016), (Nielsen, 

2016). 

2.6.3. LibGlass 

Desenvolvida inicialmente com o nome de DICElib pelo Laboratório de Siste-

mas Integráveis do Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos da Universi-

dade de São Paulo, ela consiste em um conjunto escalável de componentes que podem 
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ser utilizados para desenvolver aplicações de multi-projeção baseadas em AG (Guima-

rães, 2004), (Dias, 2016). 

Na Figura 14 é apresentada sua arquitetura, que é agrupada em um arcabouço 

(framework) que abrange três componentes (Guimarães, 2004), (Dias, 2016): 

• Instanciação: permite criar aplicações nas arquiteturas servidor–cliente, 

mestre–escravo e ponto-a-ponto; 

• Protocolo: tem a função de encapsular bibliotecas de comunicação, como 

por exemplo a MPI e PVM, padronizando a comunicação entre proto-

colos como TCP, UDP e SCTP; 

• Plugins: disponibiliza funcionalidades de transmissão de eventos, com-

partilhamento de dados, criação de barreiras de sincronização, associa-

ção de funções (Alíases), sincronização remota de dados, acesso con-

corrente sobre objetos compartilhados, transmissão ou recebimento de 

vídeos ou áudios e verificação de adversidades da conexão em tempo 

de execução. 
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Figura 14 - Arquitetura libGlass (Dias, 2016) 

Assim, a libGlass visa auxiliar o desenvolvedor com recursos de comunicação 

de dados, processamento distribuído, gerenciamento distribuído, acesso distribuído dos 

dados e de distribuição dos dados dos dispositivos no aglomerado gráfico.  

2.7 Considerações finais do capítulo 

Neste capítulo foram apresentados os conceitos básicos que compõem uma 

aplicação de RV, em seguida foi apresentado o cluster de computadores como uma al-

ternativa para a renderização destas aplicações em vez dos custosos supercomputadores. 

Devido aos avanços na área de hardware para computadores pessoais, os AGs, 

que consistem em clusters voltados para o processamento gráfico, toraram-se a melhor 

solução para a execução de aplicações de RV desde o final da década de 1990. 

Neste contexto apresentado surgem os sistemas de multi-projeção, aplicações 

de RV desenvolvidas para proporcionar um alto grau de imersão utilizando-se de vários 
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dispositivos de renderização para a apresentação do ambiente virtual. Juntamente com 

os sistemas de multi-projeção, apresenta-se o desafio da distribuição de informações 

entre os nós, necessária para a correta execução da aplicação. 

Para a distribuição dos dados nos AGs foram apresentados os métodos distri-

buição de estímulos e distribuição de resultados de cálculos centralizados, sendo a dis-

tribuição de estímulos o método adotado neste trabalho. Foram apresentadas algumas 

das principais soluções disponíveis para a distribuição dos dados, o PVM, MPI e lib-

Glass. Nos primórdios essas bibliotecas foram utilizadas para desenvolver diversas apli-

cações de multi-projeção. Contudo, com o avanço do hardware e das tecnologias web, 

outras abordagens sugiram, dentre elas, o uso de WebRTC.  

A vantagem de utilizar tecnologia web pura é que se ganha portabilidade das 

aplicações. Contudo, ainda existem dúvidas em relação ao desempenho dessa nova 

abordagem. Este trabalho se concentra em apresentar o WebRTC como esta alternativa 

promissora para o desenvolvimento de aplicações de RV com alto grau de imersão e 

interação. 
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Capítulo 3 - WebRTC 

Os diversos dispositivos conectados à web como smartphones, PCs, Web Servers 

e SmartTvs comumente utilizam a forma de comunicação cliente-servidor. Entretanto, 

dependendo da aplicação, estes dispositivos também necessitam trocar informações en-

tre si, que vão além do modelo cliente-servidor. Este modelo é utilizado por aplicações 

web como salas de bate-papo, vídeo conferência e compartilhamento de arquivos, que 

são desenvolvidas para a troca de informações através de um browser (navegador web) 

entre dispositivos diferentes. Exemplos de aplicações web como estas até o ano de 2009 

não possuíam tecnologia de comunicação em tempo real de forma nativa, plug-ins insta-

lados nos navegadores, como flash, possibilitavam este tipo de comunicação, que já era 

presente em aplicações desktop. Visando solucionar esta falta de funcionalidade a equi-

pe de desenvolvimento do Chrome pesquisou e implementou componentes de comuni-

cação em uma interface JavaScript, iniciando assim o desenvolvimento do WebRTC 

(Lachapelle, 2013). 

No atual cenário de grande carga de comunicação entre dispositivos através de 

aplicações web, o W3C (World Wide Web Consortium) e o IETF (The Internet Enginee-

ring Task Force) juntaram forças para a definição de JavaScript, padronização das tags 

HTML5 e protocolos de comunicação necessários para prover a troca de informações 

entre os navegadores de nova geração (Loreto e Romano, 2015). O resultado desta pa-

dronização é a API WebRTC. Com ela os navegadores são capazes de trocar informa-

ções ou mídias com outros navegadores em tempo real de forma p2p. Esta padronização 

garante também a segurança de acesso para periféricos como câmeras e microfones para 

a troca de dados em tempo real com qualquer outro dispositivo remoto. 

Assim, o suporte nativo de comunicação p2p no próprio navegador, torna o uso 

de WebRTC uma solução de comunicação das aplicações de RV com alto grau de imer-

são e interação. Torna-se então uma possibilidade, que é investigada neste trabalho. 
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3.1. Arquitetura WebRTC 

Muitas das aplicações desenvolvidas para a web são concebidas visando tralha-

rem na arquitetura de comunicação cliente-servidor (Figura 15). Neste cenário, todas as 

requisições de serviços como e-mails, banco de dados e aplicações web são direcionadas 

a um nó na rede chamado de servidor. Os nós que fazem a requisição de um serviço são 

chamados de clientes. Desta forma, os clientes não trocam informações diretamente 

entre eles, as informações precisam ser requisitadas aos servidores. 

 

Figura 15 - Arquitetura cliente-servidor 

A Figura 16 ilustra o cenário do WebRTC, que amplia a arquitetura cliente-

servidor clássica. Nesse cenário utiliza-se como padrão o paradigma de comunicação 

p2p entre navegadores. Na arquitetura de conexão WebRTC, os navegadores executam 

aplicações web, iguais ou diferentes, que são acessadas de servidores web. Em cada na-

vegador a aplicação inicia mensagens de sinalização que são transportadas via protoco-

los HTTP ou WebSockets pela web através de web servers que podem: modificar, tradu-

zir ou gerenciá-los como for necessário. Em seguida, o canal de comunicação PeerCon-

nection é estabelecido permitindo que os navegadores se comuniquem diretamente. 
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Figura 16 - Arquitetura de comunicação em tempo real 

Até o momento desta pesquisa a lista de navegadores que implementaram fun-

cionalidades WebRTC em suas novas versões é composta por: Chrome, Firefox e Ope-

ra. Já as plataformas móveis compatíveis com funções WebRTC são Android e iOS 

(WebRTC, 2016). 

3.2. API WebRTC 

A API WebRTC permite que aplicações JavaScript sejam capazes de utilizar 

recursos de tempo real nos navegadores como, por exemplo, áudio, vídeo, e canais de 

dados. Para isso, é necessário o estabelecimento de canais de comunicação entre os na-

vegadores. Como Loreto e Romano (2015) mencionam, inicialmente a API foi projetada 

para três conceitos de comunicações principais: MediaStream, PeerConnection e Data-

Channel. Cada um é responsável por parte da comunicação. Cada um desses conceitos é 

apresentado nas subseções seguintes. 

3.2.1. MediaStream 

O conceito de MediaStream é uma representação de fluxo de dados de áudio 

e/ou vídeo local ou remoto, e serve para que a API gerencie e tome decisões como gra-

var, enviar ou receber este fluxo de dados. Quando este fluxo de mídia é originado em 

dispositivos como microfone e câmera local, então o fluxo de mídia é chamado pela 

API de LocalMediaStream. Este MediaStream local é tratado de forma diferente pela 

API, pois quando iniciado é disparada a diretiva de segurança que solicita a permissão 

do usuário para que tal fluxo seja iniciado. 
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Esta função de obter um recurso de mídia remoto ou local para dentro de uma 

aplicação abre a possibilidade para uma ampla variedade de serviços como reconheci-

mento facial para segurança, vídeo conferência, captura de foto, dentre outras aplicações 

(Levent-Levi, 2014). 

3.2.2. PeerConnection 

Representa o canal de comunicação de navegador para navegador entre os nós. 

Esta comunicação é coordenada pela aplicação que cria o canal de sinalização usando 

XMLHttpRequest ou WebSocket. Após o canal ser estabelecido entre os nós, os dados 

são enviados entre os navegadores (Loreto e Romano, 2015). 

Esta é a parte central do WebRTC, pois nela encontram-se as implementações 

de envio e recebimento de mídia, tratamentos de problemas de rede como perda de pa-

cotes, implementação de codec, NAT (Network Address Translation) transversal, etc 

(Levent-Levi, 2014). 

3.2.3. DataChannel 

Fornece um serviço de transporte genérico que permite uma comunicação p2p 

entre navegadores. O transporte de dados pode ser feito em paralelo com transporte de 

mídia e utilizando ainda a mesma porta sem que haja problemas nesta comunicação, 

pois foi idealizado para que suportasse vários fluxos de dados. 

A estrutura de comunicação idealizada para o DataChannel atua de forma 

transparente para o desenvolvedor. Assim, é possível o desenvolvimento de aplicações 

como (Levent-Levi, 2014): 

 Streaming de vídeo semelhante a forma que o protocolo BitTorrent fun-

ciona hoje; 

 Compartilhamento de arquivos on-line; 

 Aplicações de bate-papo e jogos, onde é necessária baixa latência. 
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3.2.4 Codecs 

Para garantir uma linha base de interoperabilidade entre os diferentes navega-

dores, a IETF definiu o Opus (RFC6716) e G.711 como codecs de áudio obrigatórios. O 

Opus é um codec desenvolvido pela IETF para aplicações de mídia na web em tempo 

real. Com ele as aplicações podem ajustar a taxa de compressão facilmente (Lozano 

2013). O codec G.711 é um codec padrão da ITU (International Telecommunication 

Union) e tem sido usado em aplicações SIP (Session Initiation Protocol) em tempo real 

(Lozano, 2013). 

  O VP8 e H.264 foram definidos como os codecs de vídeo. Estes codecs preci-

sam ser implementados dentro dos navegadores para que as conversões sejam executa-

das (Lozano, 2013). VP8 é um codec de vídeo de código aberto pela Google. Ele inclui 

componentes que tratam a perda de pacotes, tratamento de imagens com ruído, captura e 

reprodução de vídeos em múltiplas plataformas (WebRTC, 2016). O H.264 é um dos 

codecs de compressão de vídeo mais utilizados. Ele é empregado em sistemas como 

vídeo conferência, transmissões de TV, câmeras web, e multimídia para portáteis (We-

bRTC, 2016). 

3.3 Protocolos 

A essência da comunicação no WebRTC é a comunicação em tempo real. Para 

garantir esta comunicação foi adotada uma estrutura de protocolos com a intenção de 

não somente garantir a pontualidade, mas também a segurança e confidencialidade. 

O conceito DataChannel (seção 3.2.3 DataChannel) possibilita a comunicação 

p2p entre clientes. A Figura 17 descreve a utilização de tecnologias como ICE (Interac-

tive Connectivity Establishment), STUN (Session Traversal Utilities for NAT) e TURN 

(Traversal Using Relays around NAT) encapsuladas no protocolo UDP (User Data-

gram Protocol) fornecendo assim uma solução de NAT (Network Address Translation) 

transversal, que garante a entrega na rede de dados. Já a segurança e criptografia são 

garantidas pela utilização do protocolo DTLS (Datagram Transport Layer Security), e o 

controle do fluxo e ordenação dos pacotes é garantida pela adoção do protocolo SCTP 

(Stream Control Transmission Protocol) (Grigorik, 2013), (WebRTC, 2016). 
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Figura 17 - DataChannel e protocolos 

Cada protocolo apresentado na Figura 17 é descrito nas subseções seguintes. 

Os recursos que garantem o NAT transversal serão descritos na seção de NAT. 

3.3.1. UDP 

O UDP é usado em muitos cenários onde a comunicação em tempo real é es-

sencial. Por isso, foi adotado como o protocolo de transporte para o WebRTC (Grigorik, 

2013), (WebRTC, 2016). A proposta do protocolo UDP não inclui controle/correção de 

erro, controle de fluxo ou retransmissão de mensagem. Caso algum erro seja identifica-

do, a mensagem é simplesmente descartada. Isso o torna rápido e eficiente para comuni-

cações em tempo real (Costa, 2007). 

3.3.2. Datagrama de segurança da camada de transporte (DTLS) 

Na especificação do WebRTC é requerido que todos os dados, fluxo de áudio 

ou vídeo, sejam transferidos com criptografia entre os usuários. Uma alternativa para a 

implementação desta funcionalidade seria o protocolo TLS (Transport Layer Security), 

que hoje é usado em aplicações HTTPS, se não fosse sua incompatibilidade com o pro-

tocolo UDP por falta de funcionalidades como ordenação e entrega confiável de pacotes 

(Grigorik, 2013). Desta forma foi adotado o protocolo DTLS, que consiste na estrutura 

do protocolo UDP, porém acrescido de segurança (WebRTC, 2016). O DTLS é usado 

no WebRTC para garantir a segurança dos dados durante o tráfego na rede usando crip-
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tografia, porém não trata atrasos na aplicação, perda ou reordenação de pacotes (Ama-

ral, 2013). 

3.3.3. Stream Control Transmission Protocol (SCTP) 

Desenvolvido com a finalidade de troca de mensagens telefônicas na rede, o 

SCTP garante a entrega dos dados entre os usuários sem erros e sem duplicações, po-

dendo retransmitir os dados quando necessário e com habilitação a tolerância a falhas de 

rede através do suporte a caminhos múltiplos (Costa, 2007). 

Este protocolo é usado pelo WebRTC para a entrega de pacotes através do Da-

taChannel. Ele pode ser considerado um protocolo híbrido pois contém características 

do UDP e TCP, pois quando adotado na estrutura do DataChannel, incorpora caracterís-

ticas do TCP que o UDP por si só não tem, tornando a entrega dos pacotes do Data-

Channel confiável em cima do transporte UDP caracterizado por sua baixa latência na 

rede. As características incorporadas são (WebRTC, 2016): 

 Ordenação de pacotes; 

 Como no TCP, o SCTP é orientado a conexão; 

 Oferece controle de fluxo como o TCP, evitando congestionamento de 

rede. 

3.4 Sinalização 

O principal objetivo do projeto WebRTC foi especificar a forma de controlar a 

parte de mídia de uma aplicação, deixando assim que a parte de sinalização seja especi-

ficada pela aplicação (Loreto e Romano, 2015). Diferente de como ocorre em aplicações 

HTTP padrão, no qual o servidor só envia informações ao navegador cliente como res-

posta a uma solicitação, as aplicações WebRTC estabelecem uma ligação bidirecional 

com o servidor. Para isso, na aplicação são definidos o meio de transporte e o protocolo 

de sinalização. 
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Para o transporte há 3 opções principais: 

 XHR (XMLHttpRequest): por vezes, referido pelo nome de Comet, é 

usado para a criação de sites interativos onde a atualização de páginas é 

feita de forma modular e não completa (WebRTC, 2016); 

 Stands for Server-sent Events (SSE): estabelece o canal de comunicação 

com o cliente quando este abre uma solicitação. Ao invés do servidor 

concluir esta requisição com a resposta, é enviada a resposta sem nunca 

terminar, mantendo assim o canal com o cliente aberto (WebRTC, 

2016); 

 WebSocket: é a forma mais comum de estabelecer um canal bidirecional 

entre cliente e servidor. Geralmente é iniciado como uma solicitação de 

conexão HTTP, esta solicitação identifica se ambos os lados possuem 

suporte a WebSocket, se a identificação é positiva, é habilitado o canal 

bidirecional sobre a conexão HTTP entre cliente e servidor (WebRTC, 

2016). Este será o meio de comunicação usado nas aplicações desen-

volvidas para este trabalho. 

No processo de sinalização é estabelecida a sessão para a troca de dados entre 

as duas pontas do canal. O IETF estabeleceu o JavaScript Protocolo de Estabelecimento 

de Sessão (JSEP) para a troca de informações das sessões locais e remotas para os apli-

cativos. A descrição da sessão é a informação mais importante necessária para a troca 

de informações, pois é nela que está especificado o tipo de mídia, formato e todas as 

configurações para ser estabelecido o caminho da mídia (media path) (Loreto e Roma-

no, 2015). 

As opções para protocolo de sinalização são as seguintes: 

 Stands for Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP): usado 

em aplicações de mensagens instantâneas (WebRTC, 2016). 

 Session Initiation Protocol (SIP): usado em soluções VoIP. Foi adaptado 

para que o WebRTC pudesse manipular as mídias descritas em sua ses-

são (WebRTC, 2016). 
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3.5. Network Address Translation (NAT) 

Situado normalmente entre uma rede privada (LAN - Local Area Network) e 

uma rede pública (Internet), o NAT é uma tecnologia incorporada em dispositivos de 

roteamento como firewalls, switches, roteadores e aparelhos DSL com a função de tra-

duzir endereços de IP privados em IP públicos e vice-versa. 

Devido as aplicações WebRTC enviarem e receberem pacotes de forma p2p 

utilizando o protocolo UDP como transporte, estas aplicações precisam ser capazes de 

interpretar e encaminhar os pacotes através de redes internas e externas utilizando-se de 

mecanismos conhecidos como NAT Transversal (WebRTC, 2016). Esse mecanismo em 

WebRTC é realizado pelas tecnologias ICE (Interactive Connectivity Establishment), 

STUN (Session Traversal Utilities for NAT) e TURN (Traversal Using Relays around 

NAT) que serão descritas a seguir. 

3.5.1. STUN e TURN 

O protocolo STUN permite que uma aplicação ou nó verifique através do ser-

vidor NAT na rede o endereço e porta pública atual da conexão (Loreto e Romano, 

2015). Este protocolo serve de auxílio para o ICE identificar e compartilhar o endereço 

público local no processo de estabelecimento de conexão com os outros nós clientes 

WebRTC. 

O protocolo TURN permite que um nó em uma rede com um servidor NAT 

descubra o endereço público de retransmissão. Assim, é possível enviar e receber paco-

tes através da Web (Loreto e Romano, 2015). Servindo também de auxílio ao protocolo 

ICE, este é um recurso usado somente quando não é possível encontrar um caminho até 

o destino pelo protocolo STUN. Este requer um servidor específico disponível na rede 

pública para que o ICE retransmita o pacote (Amaral, 2013). 

A retransmissão de pacote onera tanto em poder computacional como em lar-

gura de banda da rede e por este motivo servidores configurados para responder solici-

tações TURN normalmente não são encontrados de forma pública como os servidores 

para STUN, precisando ser configurados e mantidos especificamente para a aplicação 

que irá utilizá-lo (WebRTC, 2016). 
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3.5.2. ICE 

O ICE é um protocolo para NAT transversal e, juntamente com o STUN e 

TURN, provê informações sobre a topologia da rede para o navegador. Assim, é possí-

vel encontrar o melhor caminho para a transmissão dos dados para o outro navegador 

(destino) na Web através dos servidores Web (Loreto e Romano, 2015). 

Este protocolo mapeia IPs pela rede até o destino e vice-versa e em seguida ve-

rifica a conectividade até obter sucesso. Este processo de mapear endereços IPs e testar 

a conectividade pode levar muito tempo. Para resolver isso foi desenvolvida uma otimi-

zação no protocolo ICE, chamada ICE Trickle, que consiste em tornar todo o processo 

ICE paralelo. Ao invés de esperar primeiramente a coleta de todos os IPs mapeados, o 

teste de conectividade é realizado simultaneamente, podendo gerar múltiplos caminhos 

de sucesso com o destino (WebRTC, 2016).  

3.6. Implementações WebRTC 

Nesta seção são descritas bibliotecas disponíveis que facilitam o desenvolvi-

mento de aplicações que usam os recursos da tecnologia WebRTC, dando prioridade à 

função de compartilhamento de dados entre as aplicações, que será a principal função 

utilizada neste trabalho. Também são apresentadas as opções de servidores para publicar 

páginas com códigos WebRTC, que ficarão disponíveis para serem acessadas pelos na-

vegadores. 

3.6.1. Bibliotecas 

Com o objetivo de auxiliar o desenvolvimento de aplicações web, atualmente 

existem diversas bibliotecas que implementam WebRTC. Estas bibliotecas têm a função 

de abstrair grande parte da configuração necessária para a utilização das funções We-

bRTC disponíveis nos navegadores. Como cada empresa que desenvolveu seu navega-

dor pode implementar chamadas de funções específicas para sua plataforma, uma apli-

cação dificilmente é compatível com todas as versões de navegadores disponíveis ao 

mesmo tempo, o que reduz a portabilidade esperada em aplicações web. 
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A W3C tem trabalhado juntamente com as empresas para estabelecer um pa-

drão nas chamadas de funções de um modo geral. A Tabela 1 apresenta uma compara-

ção entre as chamadas de funções segundo o padrão W3C e dois dos principais navega-

dores. Então, a mesma funcionalidade é chamada via assinatura de funções diferentes. 

Tabela 1 - Diferenças de chamadas de funções entre Chrome e Firefox (WebRTC, 2016) 

Padrão W3C Chrome Firefox 

getUserMedia webkitGetUserMedia mozGetUserMedia 

RTCPeerConnection webkitRTCPeerConnection mozRTCPeerConnection 

RTCSessionDescription RTCSessionDescription mozRTCSessionDescription 

RTCIceCandidate RTCIceCandidate mozRTCIceCandidate 

A Tabela 2 mostra a comparação do comportamento da função de captura do 

fluxo de mídia disponível em 3 navegadores em suas versões de fevereiro de 2013. Po-

rém a cada nova versão e o amadurecimento da implantação da tecnologia em seus có-

digos fonte, os navegadores vem adotando os padrões estabelecidos pela W3C. Um 

exemplo disso é o não requerimento de prefixo do fornecedor (mostrado na primeira 

linha da Tabela 2) nas novas versões do Firefox. 

Tabela 2 - Comparativo do comportamento do fluxo de mídia (Davis e Nyman, 2013) 

Comportamento Firefox 18 Opera 12 Chrome 24 

Requer prefixo do for-

necedor 
Sim (moz) Não Sim (webkit) 

Iniciado com atributo 

autoplay 
Não Sim Sim 

Requer habilitação pelo 

usuário 
Sim Não Não 

Disparo de evento pla-

ying 
Frequentemente Uma vez Uma vez 

Suporta protocolo file:// Sim Sim Não 

Notificação de trans-

missão 
Nenhum Ícone Ícone animado 

Solicitação de permis-

são 

Cada carregamento 

da página 

Somente primeiro car-

regamento da página. 

Cada carregamento 

da página 
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3.6.1.1. rtc.io 

O rtc.io é uma coleção de módulos desenvolvidos em node.js e disponíveis em 

JavaScript também, que simplificam a utilização de funções WebRTC como: acesso a 

câmera e microfone local, chamadas multimídia através de navegadores, configuração 

de canal de dados entre navegadores e configuração de servidor de sinalização. No de-

senvolvimento de aplicações com o rtc.io é recomendável a utilização de outro módulo 

node.js, o browserify, que é responsável por gerenciar as dependências da aplicação por 

outros módulos escritos em node.js que venham a ser necessários (Rtc.io, 2016). 

Para estabelecer a conexão entre os clientes, é utilizado o módulo rtc-

quickconnect, que juntamente com o módulo de sinalização garante o estabelecimento 

do canal de dados e de mídia. Como toda aplicação WebRTC, as aplicações que utili-

zam o rtc.io também precisam de um servidor de sinalização. O módulo responsável 

pela camada de sinalização é o rtc-signaller, mecanismo que funciona sinalizando os 

nós e coordenando as conexões estabelecidas em canais de comunicações construídos 

de forma bidimensional para envio de mensagens (Rtc.io, 2016). 

Outro módulo disponível é o rtc-tools, que é composto por uma gama de fer-

ramentas que ajudam na configuração de tarefas que devem ser executadas continua-

mente em aplicações WebRTC. O módulo rtc-core é responsável por tornar possível a 

interação do rtc.io com outras bibliotecas disponíveis no lado do cliente, auxiliando a 

utilização de funções cross-browser do WebRTC por exemplo (Rtc.io, 2016). 

Rtc-mesh é o módulo que juntamente com outro módulo do node.js, o Scuttle-

Butt, fornecem uma estrutura de dados sincronizados entre os nós através do canal de 

dados estabelecido. O rtc-sharedcursor trabalhando juntamente com o rtc-quickconnect, 

fornecem uma maneira prática para a implementação de compartilhamento do cursor do 

mouse entre aplicações, através de pequenos pacotes de dados de 48bits para todos os 

nós conectados (Rtc.io, 2016). 

Outros módulos como rtc-captureconfig, rtc-videoproc e rtc-audioproc auxili-

am respectivamente na configuração da captura de mídia local, processamento do vídeo 

e áudio no cliente. O módulo que gera e gerencia o servidor de sinalização é o rtc-
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switchboard. Este trabalha juntamente com o rtc-signaller, porém do lado do servidor 

que hospeda e provê o serviço (Rtc.io, 2016). 

Embora o rtc.io traga uma vasta quantidade de módulos que facilitem o desen-

volvimento de aplicações simples e objetivas, como para mensagens instantâneas e con-

ferências com vídeo, em aplicações mais específicas, como a que este trabalho se pro-

põe a apresentar, a grande quantidade de módulos e suas interações e dependências uns 

dos outros não é apresentada de forma muito clara (Rtc.io, 2016). 

A documentação se restringe a exemplos práticos, mas de compreensão deduti-

va. No momento que o desenvolvedor se propõe a expandir as funcionalidades, pode-se 

encontrar em um ambiente com uma grande quantidade de ferramentas, dependentes 

umas das outras, aumentando a complexidade da aplicação em vez de simplificar seu 

desenvolvimento usufruindo das funcionalidades do WebRTC (Rtc.io, 2016). 

3.6.1.2. SkylinkJS 

Esta biblioteca facilita a utilização das funções de áudio, vídeo e transferência 

de dados com WebRTC. Sua implementação simples, através da inclusão da biblioteca 

em JavaScript na aplicação, disponibiliza ao desenvolvedor funções de controle de ses-

são/sala entre os clientes (joinRoom(), leaveRoom(), lockRoom() e unlockRoom(), re-

freshConnection()), controle do hardware de multimídia como vídeo e microfone, habi-

litando ou desabilitando o mesmo (on(), off(), disableVideo(), muteStream(), sendStre-

am(), shareScreen(), getUserMedia()), e funções específicas para a troca de mensagens 

entre os clientes comumente disponíveis em salas de bate-papo on-line (acceptData-

Transfer(), cancelDataTransfer(), getUserData(), sendBlobData(), sendMessage()). As 

explicações detalhadas de todas estas funções fazem parte da documentação (Temasys, 

2016). 

Com esta biblioteca não é necessário preocupar-se com implementação do 

servidor de sinalização, que normalmente é a etapa do desenvolvimento de uma 

aplicação em WebRTC onde mais requer conhecimentos técnicos. Através do cadastro 
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no site2 da empresa responsável pelo desenvolvimento desta biblioteca, é possível 

adquirir um código de registro que será usado pela aplicação para utilizar o servidor de 

sinalização da empresa. Este cadastro pode permanecer no formato gratuito, onde estão 

disponíveis apenas funções básicas do WebRTC, contudo apresenta limitações na 

quantidade de clientes conectados, ou o formato pago, que habilita funções específicas 

da biblioteca. 

Testes iniciais com esta biblioteca foram úteis para a compreensão das 

funcionalidades básicas do WebRTC e como uma aplicação deve interagir com tais 

funcionalidades. 

3.6.1.3. EasyRTC 

Considerada a melhor ferramenta WebRTC na primeira conferência WebRTC 

Expo de 2012, o EasyRTC é uma plataforma robusta e de fácil implementação, especi-

almente quando se trata do servidor de sinalização (Priologic Software, 2016). 

As bibliotecas dessa ferramenta estão disponíveis via pacotes do node.js. As-

sim, a instalação e controle de dependências podem ser realizadas sem a demanda de 

outras soluções específicas. A documentação consiste principalmente em exemplos on-

line disponíveis para download e implementações adicionais. Faz parte da documenta-

ção um script que faz toda a configuração do servidor de forma automática. 

A partir do estudo do script de servidor do EasyRTC, foi possível a implemen-

tação do servidor que habilita a comunicação entre os nós clientes da aplicação que este 

trabalho propõe, pois este encontra-se disponível de forma aberta, e não consiste em um 

servidor já em funcionamento aguardando as solicitações de sinalização como em outras 

bibliotecas. 

3.6.1.4. PeerJS 

Esta biblioteca abstrai as chamadas de funções do WebRTC. Para criar um ca-

nal de dados é utilizado o comando connect. A partir dele, passando como parâmetro o 

                                            
2 https://console.temasys.io/login 
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código identificador do cliente remoto, o cliente local se conecta ao cliente remoto, ha-

bilitando assim os comandos que serão usados para os tipos de comunicações específi-

cas como (PeerJS, 2016): 

 send, envia qualquer tipo de dado como objetos, texto e arquivos; 

 call, envia uma solicitação de estabelecimento de canal de stream usado 

em chamadas de vídeo e áudio. 

Estes comandos quando executados invocam o método on no cliente remoto, 

que deve ser tratado e interpretado dependendo do comando e do tipo de requisição fei-

ta. Esta ferramenta requer que o desenvolvedor crie um cadastro para que adquira uma 

chave que será usada no momento de inicialização da aplicação. A chave habilita a uti-

lização do servidor de sinalização. Atualmente, o cadastro oferece até 50 conexões con-

correntes gratuitamente (PeerJS, 2016). 

O servidor desta biblioteca é chamado PeerServer e está hospedado nos servi-

dores da empresa DigitalOcean3. A partir desta informação, foi possível realizar testes 

de sinalização entre nós geograficamente distantes, fora de um LAN local, com a apli-

cação proposta neste trabalho, utilizando os servidores da empresa mencionada (PeerJS, 

2016). 

3.6.1.5. RTCMultiConnection 

Esta biblioteca faz parte de um repositório com várias ferramentas desenvolvi-

das pelo desenvolvedor Muaz Khan chamado WebRTC Experiment. Neste repositório 

encontram-se as seguintes bibliotecas (Khan, 2016): 

 RecordRTC.js: usada para gravar fluxos de mídia de áudio/vídeo com 

WebRTC entre navegadores; 

 Translator.js: oferece suporte para o reconhecimento de voz e tradução 

do Google; 

                                            
3 https://www.digitalocean.com/ 
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 RTCMultiConnection.js: fornece funcionalidade voltada para a interco-

nexão das aplicações; 

 getScreenId.js: extensão usada em navegadores da Google para a captura 

de tela; 

 Conversation.js: habilita funcionalidades equivalentes como troca de 

mensagens, vídeo conferência e compartilhamento de arquivos para a 

aplicação que a utilizar; 

 DataChannel.js: biblioteca voltada para troca de mensagens em massa 

entre os vários clientes de uma aplicação; 

 DetectRTC.js: biblioteca de código fonte reduzido, facilitando seu rápido 

carregamento, que fornece recursos para a detecção da presença das 

funcionalidades WebRTC no navegador cliente e identificação dos dis-

positivos de mídia presentes; 

 getMediaElement.js: permite criar os elementos/objetos HTML que re-

presentarão os dispositivos de vídeo/áudio que serão utilizados pela 

aplicação em algum momento; 

 ffmpeg.js:  habilita o processamento e transcodificação de vídeo/áudio 

em fluxo de mídia WebRTC no próprio navegador nos formatos WAV, 

OGG, WebM e MP4; 

 FileBufferReader.js: permite o compartilhamento de arquivos ponto a 

ponto. Esta biblioteca converte o arquivo original no formato binário 

array-buffer e nos clientes finais converte do array-buffer para seu 

formato original; 

 MediaStreamRecorder.js: permite gravar o fluxo de dados do áudio ou 

vídeo da máquina local. Além disso, fornece recursos para gravar a 

própria tela do navegador. O resultado final é armazenado em arquivo 

local nos formatos GIF, WAV e WebM; 
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 getStats.js: fornece funções estatísticas que retornam para a aplicação o 

status da conexão do cliente atual, sua banda de rede utilizada, perda de 

pacotes, endereço local e remoto, porta usada e tipo de conexão atual. 

A RTCMultiConnection, desenvolvida em JavaScript, trabalha com as funcio-

nalidades da API RTCPeerConnection do WebRTC estabelecendo cenários de multi-

seções para as aplicações que a utilizar. A documentação dela oferece exemplos de troca 

de mensagens entre clientes, compartilhamento de arquivos, streaming/broadcast de 

vídeo, compartilhamento de tela e conversação por áudio, todos beneficiando-se da fun-

cionalidade de estabelecimento do canal de comunicação WebRTC pela biblioteca. 

O servidor de sinalização é implementado na plataforma Node.js e utiliza a bi-

blioteca socket.io para a identificação e inicialização da conexão entre os clientes. Ela é 

compatível com todos os navegadores que suportam WebRTC, incluindo navegadores 

de dispositivos móveis. 

Devido a praticidade de utilização das funções de comunicação WebRTC, a 

grande quantidade de exemplos e por ser uma solução completamente gratuita, esta foi a 

biblioteca escolhida para o desenvolvimento das aplicações deste trabalho. Estas aplica-

ções farão uso do servidor de sinalização escrito a partir do script do EasyRTC. 

3.6.2. Servidores 

Como visto no conceito de sinalização (seção 3.4), não faz parte do WebRTC a 

especificação da sinalização entre os nós. Também foi visto que a forma mais comum 

de disponibilizar esta sinalização, que dará início ao canal bidirecional entre cada nó, é 

através de servidores HTTP utilizando webSockets. Nesta seção são apresentas duas 

soluções para a construção de servidores. 

3.6.2.1. Vert.x 

 Inicialmente chamado Node.x, o Vert.x é um projeto mantido pela Eclipse 

Foundation. Ele tem como uma das suas principais características ser uma plataforma 

multi-linguagens, podendo ser usado com Java, JavaScript, Groovy, Ruby e Ceylon 

(Eclipse Foundation, 2016). Outra característica do Vert.x é seu comportamento de ope-
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ração orientado a eventos não bloqueantes. Os servidores desenvolvidos com ele podem 

lidar com uma grande quantidade de concorrências usando threads do kernel (Eclipse 

Foundation, 2016). 

O Vert.x roda em uma máquina virtual java (JVM). Ele foi desenvolvido com 

um núcleo pequeno, apenas 650kb. O Vert.x é leve e rápido para responder solicitações, 

comparado com outros frameworks. Ele apresenta uma boa escolha para a criação de 

serviços de grande performance e leves (Techempower, 2016). 

3.6.2.2. Node.js 

 O Node.js foi desenvolvido no modo de operação orientado a eventos não blo-

queantes. O Node.js utiliza um núcleo JavaScript chamado V8, que foi desenvolvido 

pela Google.  Aplicações desenvolvidas em Node.js dispõem do módulo HTTP, que foi 

projetado para trabalhar com respostas em baixa latência via Internet. As requisições 

que chegam a este serviço, são tratadas de forma assíncronas, possibilitando que tal 

aplicação possa ser escalável (Node.js Foundation, 2016). 

A escalabilidade em Node.js é possível devido a seu modo de operação, onde as 

requisições ou eventos que ocorrem, entram no ciclo de eventos da aplicação para serem 

tratados. A criação de processos filhos ocorre através de módulos como 

child_process.fork() e cluster que habilitam sockets (canais de comunicação) entre si, 

permitindo balanceamento de carga sobre os núcleos (Node.js Foundation, 2016). 

3.6.3. Aplicações com WebRTC 

Com o surgimento de várias bibliotecas, também vêm surgindo várias aplicações 

baseadas nas funcionalidades do WebRTC. Nas próximas seções serão apresentadas 

aplicações que se beneficiaram de alguma destas funcionalidades, mostrando as possibi-

lidades de utilização do WebRTC em várias áreas, e que trouxeram consistentes contri-

buições quanto aos conceitos de comunicação p2p do WebRTC. 
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3.6.3.1. e-Health 

Seguindo a tendência de como as tecnologias da web estão sendo aplicadas no 

setor da saúde, proporcionando serviços muito eficazes à pacientes que por várias ra-

zões têm dificuldades para viajar para hospitais, a fim de ter apoio médico, Pierleoni et 

al. (2016) propuseram um serviço inovador. 

A proposta consiste em um serviço de vídeo aconselhamento baseado na tecno-

logia WebRTC que permite que qualquer pessoa, independentemente do local, possa 

interagir com profissionais qualificados. A ideia inicial é a fusão entre dois importantes 

campos de aplicação em telemedicina, que são tecnologias telecounseling (paciente para 

consultas médicas via videoconferência) e monitorização remota dos sinais vitais (Pier-

leoni et al., 2016). 

Atualmente, muitos dispositivos estão disponíveis para os pacientes e podem ser 

facilmente utilizados, desenvolvendo um serviço através do qual o médico pode monito-

rar a condição de pacientes, usando vários sensores, e podendo falar com eles em cha-

mada de vídeo enquanto estes estão confortavelmente em casa. Foi implementado a 

transmissão em tempo real e a visualização de sinais e parâmetros adquiridos pelos sen-

sores biomédicos para o dispositivo pessoal do paciente através do RTCDataChannel 

(Pierleoni et al., 2016). 

O serviço é capaz de estabelecer uma chamada de vídeo entre médico e paciente, 

para transmitir em tempo real o sinal cardíaco e a frequência cardíaca instantânea usan-

do um Eletrocardiógrafo de 3 eletrodos e compartilhar arquivos como resultados dos 

testes. Independente de softwares ou hardwares, sendo necessário apenas um dispositi-

vo comum de acesso à Internet (como, PC, smartphone, tablet, etc.) e um navegador 

web compatível com os padrões principais. A Figura 18 mostra a interface em funcio-

namento (Pierleoni et al., 2016). 
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Figura 18 - Interface do e-Health (Pierleoni et al., 2016) 

3.6.3.2. Tele-Board 

Outra área de aplicações web que também é beneficiada pelo WebRTC são as 

aplicações de videoconferência, que tem fins tanto comerciais como educacionais. O 

Tele-Board consiste em um sistema de colaboração remota em tempo real que fornece 

um espaço de trabalho compartilhado juntamente com a funcionalidade de videoconfe-

rência. Desenvolvido para ser compatível com os padrões atuais da web, não depende de 

tecnologias de plug-ins proprietários (Wenzel e Meinel, 2016). 

Um dos diferenciais em comparação com outras aplicações existentes hoje é que 

este é um dos primeiros a propor um padrão completamente compatível com o navega-

dor web que suporta uma configuração de vídeo de corpo inteiro. Esta perspectiva do 

outro usuário, cria uma sensação de co-presença, reduzindo a necessidade de descrições 

verbais mais diretas. Outra vantagem é que os fluxos de áudio e vídeo são tratados por 

um servidor central onde é possível gravar as sessões de vídeo em um local central, algo 

que se fosse desenvolvido puramente em p2p seria mais complexo e exigiria um esforço 

muito maior no desenvolvimento. O Tele-Board fornece uma interface do histórico do 

navegador dando a oportunidade de controlar a linha do tempo, permitindo uma visão 

de trabalho assíncrona e de melhor compreensão (Wenzel e Meinel, 2016). 
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Para isso, foi adotada uma arquitetura diferente do padrão p2p do WebRTC, 

sendo implementada uma topologia em estrela (cliente-servidor) entre os clientes e o 

servidor principal, que grava e repassa o fluxo de áudio e vídeo. Esta solução melhora a 

eficiência da largura de banda da rede independentemente do número de participantes, 

uma vez que os participantes se conectam somente no servidor central, em vez de ser 

linearmente relacionado com o número de membros em conferências habituais no We-

bRTC. A Figura 19 exemplifica esta arquitetura adotada e seu funcionamento (Wenzel e 

Meinel, 2016). 

 

Figura 19 - Tele-Board e sua arquitetura (Hasso-Plattner-Institut, 2017) 

3.6.3.3. RADE 

Visando um melhor desempenho em ambientes virtuais desenvolvidos para exe-

cutarem em navegadores, como os desenvolvidos em WebGL, Koskela (2015) realizou 

testes com o método RADE (Resource-aware Distributed Browser-to-browser 3D Gra-

phics Delivery in the Web), este método permite a entrega distribuída de gráficos 3D na 

web entre navegadores de forma p2p utilizando WebRTC (Koskela et al., 2015).  

A arquitetura de comunicação do método RADE usada por Koskela (Koskela et 

al., 2015) é apresentada na Figura 20. Nesta Figura temos a representação de clientes de 

um ambiente virtual que implementa sua renderização em um navegador web. Cada 
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cliente pode se conectar ao ambiente virtual por intermédio de um gerenciador de clien-

te, no exemplo da Figura 20 o ambiente virtual gerencia os seus clientes conectados 

através de dois gerenciadores. Cada gerenciador tem a função de agir como um proxy de 

sincronização responsável por manter o estado do ambiente virtual consistente entre os 

clientes. Este também tem a função de servidor de sinalização WebRTC/STUN, através 

do qual estabelece a comunicação entre os clientes provendo a entrega de recursos 3D 

de forma p2p entre os navegadores clientes (Koskela et al., 2015). 

A comunicação entre os gerenciadores de clientes é implementada pelo DHT 

(distributed hash table) que mantém uma tabela distribuída de identificação dos geren-

ciadores e recursos 3D dos seus clientes (Koskela et al., 2015). 

Os recursos 3D consistem em geometria, texturas, materiais de superfície e ani-

mações, que formam alguma entidade 3D, por exemplo, um edifício em uma cidade 3D 

virtual (Koskela et al., 2015). 

 

Figura 20 - Arquitetura de comunicação global para a entrega de recursos 3D adaptável e escalável, 

baseado em Koskela et al. (2015) 

Testes foram realizados com o objetivo de confirmar que o uso da comunicação 

p2p na entrega de recursos 3D é benéfica pois diminui a carga sobre os servidores de 
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recursos 3D, diminui o tempo de resposta da aplicação devido à diminuição do fluxo de 

requisições, e consequentemente reduz o custo operacional da execução de todo o ambi-

ente virtual (Koskela et al., 2015). 

Com base nos resultados, o RADE pode reduzir significativamente a carga do 

servidor e os tempos de entrega do recurso 3D, especialmente quando os servidores de 

recursos 3D estão sob carga pesada. Por exemplo, com a escassa largura de banda do 

servidor de 2Mbps, o uso do RADE resultou em 55% do tempo de entrega dos recursos 

em média (Koskela et al., 2015).  

Embora RADE tenha sido desenvolvido para entrega de recursos 3D, é aplicável 

para muitos tipos de aplicações web, incluindo entrega de vídeo. Como WebRTC é de-

senvolvido especificamente para a entrega de dados em tempo real, pode-se supor que 

RADE será eficaz no contexto da entrega de vídeo também (Koskela et al., 2015). 

3.6.3.4. Arquitetura NFV 

Já para soluções computacionais na nuvem, Nguyen propôs uma arquitetura de 

rede de tempo real que interliga redes WebRTC e IMS (Subsistema Multimídia IP). A 

tecnologia NFV (Network Function Virtualization) emergiu como uma solução promis-

sora para otimizar a implantação de elementos de rede no ambiente de computação em 

nuvem, tanto em termos de qualidade de serviço do usuário (QoS) quanto de alocação 

de recursos. Para oferecer serviços avançados de IMS em várias redes de acesso, um 

modelo baseado em nuvem provavelmente melhora não apenas a flexibilidade no ge-

renciamento de rede, mas também na chamada de serviços (Nguyen et al., 2016).  

Este modelo é particularmente adequado para a interligação de redes entre o 

IMS e o domínio de comunicação em tempo real do WebRTC, que é uma combinação 

natural para expandir de forma significativa potenciais pontos finais de sessões multi-

mídia. Foi pesquisado sobre uma arquitetura NFV para permitir uma comunicação efi-

caz entre usuários IMS e WebRTC que suportam serviços comunitários inteligentes e 

proposto um modelo de otimização para projetar e alocar recursos para esse sistema, 

garantindo simultaneamente o nível de QoS desejado (Nguyen et al., 2016).  
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A arquitetura, ilustrada na Figura 21, é composta por dois domínios, WebRTC e 

IMS. Ambos são compostos por servidores instanciados como máquinas virtuais em 

data centers na nuvem (Nguyen et al., 2016). 

Do lado do WebRTC o servidor web processa solicitações HTTP normais en-

quanto o servidor STUN/TURN é responsável por fornecer passagem NAT para cone-

xão entre usuário WebRTC e usuário IMS (Nguyen et al., 2016). 

O Gateway desempenha dois papéis, como um ponto final WebRTC e um clien-

te IMS, integrando os protocolos de comunicação do WebRTC com IMS SIP (Session 

Initiation Protocol) estabelecendo uma ponte entre os dois domínios. Isso permite que 

mensagens vindas de usuários WebRTC sejam enviadas para os usuários IMS e destes 

sejam traduzidas e transmitidas para o lado WebRTC. Desta forma é estabelecido o ca-

nal por onde os pacotes de mídia são transmitidos (Nguyen et al., 2016). 

 

Figura 21 - Arquitetura NFV, baseado em Nguyen et al. (2016) 

Esta arquitetura permite que o provedor onde os servidores estão alocados res-

pondam de forma fácil e rápida às novas demandas de tráfego no servidor, aumentando 

sua capacidade ou reduzindo quando necessário. Outra vantagem também é que inova-

ções que surjam nas tecnologias WebRTC ou IMS possam ser adotadas independente-

mente no hardware, resultando em melhores serviços aos clientes com custo monetário 

reduzido/customizado (Nguyen et al., 2016). 
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3.7. Considerações finais do capítulo 

Neste capítulo foi mostrado que é necessário um mecanismo de websocket para 

o estabelecimento da sinalização inicial entre os nós das aplicações WebRTC. Embora 

este tipo de comunicação inicial necessite de um servidor que disponibilize este serviço 

para os nós, ele não é necessário durante todo o resto da comunicação entre os nós, pois 

os nós estabelecem suas comunicações diretamente entre si. 

O Vert.x apresenta maior performance comparado ao Node.js e ambos disponi-

bilizam funcionalidades comparáveis. Este trabalho adotará o Node.js devido à maior 

disponibilidade de códigos e módulos compatíveis com bibliotecas JavaScript WebRTC 

encontradas em seus repositórios de código aberto. 

Também foi visto que a tecnologia WebRTC favorece o desenvolvimento de 

aplicações em várias áreas, auxiliando especialmente no quesito de comunicação em 

tempo real. E por ser uma tecnologia padronizada pela W3C e IETF, tem havido fre-

quentes contribuições da comunidade científica nos testes e provas de conceitos desta 

tecnologia. 

Os exemplos de aplicações demonstram a diversidade de áreas em que o We-

bRTC tem sido utilizado, o que abre a possibilidade também de ser adotado em aplica-

ções de RV. Diante desta possibilidade, no próximo capítulo será investigada a adoção 

do WebRTC nas aplicações de RV, em especial as de multi-projeção, que possuem de-

mandas específicas, como, por exemplo, renderização de imagens consistentes entre os 

nós em tempo real. 
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Capítulo 4 - WebRTC em Sistemas de Multi-Projeção 

 Com base nos conceitos sobre sistemas de multi-projeção e WebRTC apresenta-

dos nos capítulos anteriores, este capítulo apresenta a arquitetura de software criada que 

permite às aplicações de multi-projeção utilizarem navegadores web. Esta arquitetura 

tem como principal característica a portabilidade, pois utiliza-se de tecnologias como 

HTML5 e WebGL. Com isso, os detalhes específicos dos sistemas operacionais são 

abstraídos, o que torna as aplicações multi-plataforma. 

Inicialmente o capítulo apresenta os trabalhos correlatos. Em seguida, detalha a 

arquitetura criada. Logo após, considera e analisa esta arquitetura diante do desafio da 

utilização de AG, principalmente em relação a comunicação dos nós na rede baseada na 

utilização do WebRTC. Para isso, são apresentados os resultados dos testes de desem-

penho realizados. Por fim, é mostrado um estudo de caso. 

4.1. Trabalhos correlatos 

Vários esforços foram realizados para investigar a utilização de arquiteturas 

baseadas na web para executar aplicações de RV. Esses esforços investigaram soluções 

proprietárias que requerem software específico. Soares e Zuffo (2004) apresentaram um 

navegador modificado, denominado JINX, que suporta ambientes de multi-projeção e 

uma série de dispositivos interativos. Este navegador é baseado em X3D (Extensible 3D 

Graphics), que é um formato de arquivo padrão e arquitetura em tempo de execução 

para representar e comunicar cenas e objetos 3D usando XML (Extensible Markup Lan-

guage). O navegador JINX pode ser executado em distribuições Linux e no IRIX. A 

Figura 22 apresenta o navegador em um ambiente multi-projeção com monitores CRT, 

neste exemplo de execução é apresentado um modelo virtual de uma casa. 
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Figura 22 - JINX renderizando modelo de casa em ambiente multi-projeção (Soares e Zuffo, 2004) 

Isakovic et al. (2002) descreveram um navegador web VRML97 modificado 

para suportar sua solução de sincronização. A solução deles usa um cluster de computa-

dor e VRML (Virtual Reality Modeling Language), que é um formato de arquivo padrão 

para representar gráficos vetoriais 3D interativos como pode ser visto na Figura 23 Ku-

ntz (2015) descreveu o MiddleVR toolbox, que suporta multi-projeção e cluster. Com 

ele, os desenvolvedores criam aplicativos que podem ser publicados em plataformas de 

software como iOS, Android, Windows, Mac OS, na Web e plataformas de hardware, 

como consoles e CAVEs. No entanto, a versão da web depende de instalação de plug-in. 

Consequentemente, as melhorias desta ferramenta e novos recursos dependem da estra-

tégia da empresa. A Figura 24 mostra o ambiente de configuração do MiddleVR. 
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Figura 23 - X-Roms (Isakovic et al., 2002) 

 

Figura 24 - Ambiente de configuração MiddleVR (MiddleVR, 2016) 

Neto (2015) criou um conjunto de componentes de arrastar e soltar que permite 

que aplicativos Unity 3D sejam executados em clusters com suporte passivo para este-

reoscopia, correção de perspectiva de acordo com o ponto de vista dos usuários e acesso 

a servidores especiais para fornecer recursos independentes do dispositivo. Esta solução 

também pode ser executada em um navegador da web. Para este fim, no entanto, um 

plug-in deve ser instalado. Além disso, a versão atual não suporta objetos animados. A 
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Figura 25 mostra o jogo StarTrooper, que pertence ao pacote de demonstração do Unity, 

adaptado com os componentes para rodar em uma mini-CAVE. 

 

Figura 25 - Jogo StarTrooper rodando na mini-CAVE (Neto, 2015) 

Kim et al. (2015) em sua solução utilizam cluster para a renderização de apli-

cações desenvolvidas em HTML e X3DOM. Desta forma a aplicação RV se torna mul-

ti-plataforma, podendo ser executada em qualquer sistema que rode um navegador web. 

Na Figura 26 pode ser vista sua solução sendo executada em um VideoWall e nos nave-

gadores de dispositivos móveis, mesmo de configurações diferentes. O X3DOM foi 

padronizado pela W3C e consiste na integração do X3D (Extensible 3D Graphics) no 

próprio DOM (Document Object Model) do HTML, possibilitando que os navegadores 

modernos possam renderizar objetos 3D em sua própria árvore de estrutura de marcação 

sem a necessidade de instalação de plug-ins. 

A distribuição dos dados referente a renderização da cena 3D é feita através da 

biblioteca socket.io do node.js. Nesta solução tanto o nó mestre que recebe as interações 

do usuário, como os nós escravos, trocam informações por intermédio do servidor Web-

Socket, mantendo assim a estrutura cliente-servidor durante todo o ciclo da execução da 

aplicação. Isso faz com que toda a aplicação pare de funcionar se houver algum proble-

ma de comunicação com este servidor, diferente da abordagem p2p deste trabalho. 
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Figura 26 - Cluster com X3DOM (Kim et al., 2015) 

Embora essas soluções permitam o desenvolvimento de aplicativos complexos 

para ambientes virtuais, nenhum deles fornece portabilidade para executar aplicativos 

em cima de navegadores da web sem modificações específicas e, consequentemente, 

sem a perda do quesito de multi-plataforma.  

A arquitetura adotada nesta dissertação é diferente das arquiteturas acima men-

cionadas pois aborda o problema de desenvolver ambientes de RV totalmente imersivos 

e interativos usando tecnologias padrão da web com a comunicação entre os nós de for-

ma p2p. Como resultado, os desenvolvedores são capazes de tirar proveito das tecnolo-

gias que são amplamente utilizadas. Além disso, dado que os navegadores são uma tec-

nologia multi-plataforma, os aplicativos desenvolvidos para nossa solução ganham em 

portabilidade. 

4.2. Uma arquitetura para aplicações de RV baseadas na WEB 

Uma aplicação de RV imersiva e interativa em execução em um AG tem como 

objetivo apresentar múltiplas visões de um mesmo conjunto de dados visuais em tempo 

real. Essas aplicações tendem a ser desenvolvidas de acordo com a arquitetura Mes-

tre/Escravo por ser a mais adequada para programar e escalar diante de um cenário com 

baixo número de nós. Apesar de cada processo ser responsável por manter o controle de 

seu próprio ponto de vista, os processos geralmente têm acesso a todo o conjunto de 

dados (modelos 3D e texturas) (Cruz-Neira et al., 1992), (DeFanti et al., 2009), (Dias, 

2016), (Drolet et al., 2009), (Gnecco et al., 2003). 

A sincronização dos dados, que geralmente é implementada com datalock e 

framelock, é necessária para suportar a colaboração entre os processos. Neste contexto, 

datalock mantém a coerência dos dados entre processos no cluster, garantindo que em 
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um certo ponto todos os dados relevantes para renderizar são sincronizados em todos os 

nós. Em aplicações de RV distribuídas, o quadro atual em todas as telas deve corres-

ponder ao que está sendo processado sob o mesmo ponto de vista (e diferentes orienta-

ções) e os dados de simulação devem estar em sincronia. Framelock (frequentemente 

referido como swaplock) garante que os quadros sejam trocados ao mesmo tempo para 

todas as telas. 

A Figura 27 apresenta uma visão geral da arquitetura desenvolvida nesta dis-

sertação. A camada superior representa as aplicações de RV imersivas e interativas, que 

podem ser desenvolvidas a partir do zero ou portadas para serem executadas em um 

ambiente multi-projeção. A abordagem tradicional é executar um aplicativo nativo so-

bre esta camada. Usando um navegador web como um ambiente de execução ganha-se 

portabilidade, possibilitando que os aplicativos projetados nesta arquitetura possam ser 

executados em muitas plataformas diferentes (Bergkvist, 2015). Abaixo está a camada 

de renderização das imagens, que requer um novo quadro a ser renderizado a cada pou-

cas dezenas de milissegundos. Esta atividade é necessária para que sejam renderizadas 

as cenas coerentes, sem emenda e contíguas. No caso, a WebGL é usada para renderizar 

imagens 3D no navegador da web (Danchilla, 2012). Vale ressaltar que a abordagem 

comum é usar um motor de jogo (por exemplo, Unity 3D (Jackson, 2015) e Ogre3D 

(Kerger, 2010) em cima do OpenGL ou DirectX. Há motores equivalentes escritos em 

JavaScript, como Three.js (Threejs, 2015) e Unity (Jackson, 2015). Na parte superior do 

sistema operacional está o sistema de comunicação, neste caso WebRTC. WebRTC é 

implementado em cima do SCTP, o que faz com que seja uma boa solução para o tipo 

de tráfego de rede. O objetivo desta camada é permitir a comunicação e sincronização 

entre os processos em execução no cluster. Tradicionalmente, uma biblioteca genérica 

para computação distribuída (por exemplo, sockets sobre TCP / UDP, PVM, MPI e lib-

Glass) é usada para atender a este fim, porém estas soluções exigem o desenvolvimento 

de funcionalidades de alto nível no topo das primitivas de baixo nível disponíveis. A 

camada inferior é o sistema operacional, que no caso pode ser um cluster de computa-

dores composto por nós com diversos sistemas operacionais.  
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Figura 27 - Arquitetura software de RV imersivo e interativo para ser executado em navegadores 

4.2.1. Considerações de desempenho 

Tecnologias baseadas em navegadores dependem fortemente de JavaScript, 

que é uma linguagem de script interpretada. Os motores de JavaScript presentes nos 

navegadores, como o Google V8 ou Mozilla SpiderMonkey, vêm a cada nova versão, 

recebendo atualizações de melhorias, aumentando cada vez mais seu desempenho no 

processo de interpretação dos scripts. Mas linguagens interpretadas são geralmente mais 

lentas do que linguagens de programação compiladas como C e C ++. Mesmo com esta 

desvantagem, os scripts são muitas vezes utilizados em desenvolvimentos de jogo, de-

vido a forma dinâmica e a maior facilidade na escrita destes scripts (Solihin e Tiwari, 

2012). 

A forma como os dados são carregados nestas aplicações também é diferente. 

Enquanto que em uma aplicação compilada e executada de forma nativa no sistema ope-

racional os dados são carregados diretamente do disco rígido, em aplicativos baseados 

no navegador os dados geralmente vêm de um servidor pela Internet. Assim, neste últi-

mo caso, o processo de inicialização pode ser mais lento. Porém em aplicações muito 

pesadas, estas podem ser implementadas em forma de pacotes/módulos, reduzindo as-

sim o tempo gasto para a inicialização apenas com os dados relevantes para aquele mo-

mento (Solihin e Tiwari, 2012). 
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Outra diferença também é que não há a necessidade de instalação, bastando 

apenas a presença de um navegador web atualizado e o acesso a aplicação consiste em 

carregar uma nova URL. Desta forma o custo de implantação e manutenção de aplica-

ções compiladas e nativas torna-se maior. A aplicação compilada cliente precisa ser 

instalada e configurada em todos os nós do cluster, e cada nó precisa baixar os patches 

individualmente quando as atualizações estão disponíveis. Este processo geralmente é 

feito com ferramentas como Ansible (Hall, 2013) ou Puppet (Hendrix, Benjamin e Yao, 

2012), porém adiciona mais uma camada de complexidade que deve ser considerada. 

Navegadores atuais, com seus interpretadores JavaScript e implementação 

WebGL, têm desempenhos muito razoáveis que permitem aplicações gráficas comple-

xas. 

4.3. Considerações para sincronização em tempo real de rede 

Aplicações de RV imersivas e interativas construídas no topo da arquitetura 

criada podem ser executadas em qualquer navegador que suporte HTML5, JavaScript, 

WebGL e WebRTC. Firefox, Chrome, Safari e Opera são exemplos de navegadores que 

são amplamente utilizados e que suportam essas tecnologias. Uma medida importante a 

considerar nesta classe de aplicações é a taxa de quadros, que é basicamente o número 

de quadros processados por segundo (fps), pois quanto maior for esta taxa, maior será a 

sensação de imersão, a interatividade, e envolvimento. Portanto, isto é importante para 

avaliar o desempenho da taxa de quadro que pode ser obtida na utilização de tecnologias 

web.  

O desempenho da taxa de quadros, no entanto, pode ser afetado por vários fato-

res. A principal razão para uma taxa de quadro lenta é uma cena complexa que está 

além da capacidade de processamento da placa de vídeo. Usando WebGL em um nave-

gador é adicionada uma nova camada para o projeto, assim como ocorre em uma lin-

guagem interpretada em vez de código nativo. Ao executar um sistema de renderização 

distribuída como o proposto aqui, o desempenho da rede é uma questão importante 

também. 
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Nesta seção é analisado como as redes podem afetar a comunicação em tempo 

real entre os nós e, portanto, influenciar o seu desempenho. Na tradicional abordagem 

de sincronização este é um problema sério, uma vez que as sincronizações são realiza-

das através da rede e qualquer problema ou atraso que ocorra se reflete diretamente em 

uma perda de taxa de quadros. Assim, é necessário assegurar que a transmissão de da-

dos através do WebRTC custe pouco tempo de processamento e pouco atraso para al-

cançar os outros nós. 

Também é necessário garantir que esta seja uma solução robusta, capaz de lidar 

com problemas de rede. As questões mais importantes enfrentadas pelos aplicativos 

baseados em rede são: (i) a latência, (ii) a variação de tempo na entrega de pacotes, e 

(iii) a perda de pacotes. Estes problemas tendem a ser encontrados em redes de dados 

com base na Internet, que são usados em soluções de AG geograficamente distribuídas. 

Sistemas locais que são executados em LANs não são influenciados por esses proble-

mas (Dias, 2016). 

Neste trabalho foi utilizada uma ferramenta emuladora de adversidades de rede 

para testar o desempenho da arquitetura proposta. Esta arquitetura foi avaliada sob dife-

rentes configurações de rede. O interesse em examinar esta proposta é no que diz respei-

to ao seu desempenho a entrega de pacotes e como ela se adapta a fatores que influenci-

am negativamente o desempenho da rede.  

Foi utilizada NetEm (Network emulation), que é uma ferramenta disponível no 

módulo de controle de tráfego do Linux, que permite que sejam alteradas as configura-

ções do fluxo de pacotes nas interfaces de rede, como atraso de entrega, perda de paco-

tes, reordenação e variação de tempo de entrega de pacotes e largura de banda. Essa 

ferramenta faz parte do pacote de ferramentas do Linux iproute2, que é controlado pela 

ferramenta de linha de comando tc (traffic control) (Iqbal, 2013), (Linux, 2016). 

As funções dessa ferramenta alteram o fluxo de pacotes, emulando as adversi-

dades configuradas e, consequentemente, atuando diretamente no escalonador de con-

trole de tráfego da interface de rede desejada. O escalonador da ferramenta utiliza um 

algoritmo do tipo FIFO (First In Fisrt Out, primeiro a chegar é o primeiro a sair) para 

controlar o tráfego (Iqbal, 2013), (Linux, 2016). 
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Além de suportar configuração via comandos de linha, o NetEm possibilita que 

sua configuração seja via uma interface gráfica (GUI -Graphical User Interface) desen-

volvida pela InterWorking Labs, que propõe uma forma mais facilitada para atingir os 

resultados desejados (InterWorking, 2016). 

A Figura 28 mostra a interface gráfica do NetEm, que exibe as propriedades 

que podem ser configuradas e seus valores correspondentes podem ser editados nos 

campos disponíveis. Neste exemplo, a propriedade configurada está sendo a largura de 

banda com o valor de 1,5 Mbps.  Assim, essa interface facilita configurações diversas 

para que sejam executadas durante testes. 

 

Figura 28 - GUI de configuração do NetEm da InterWorking Labs (InterWorking, 2016) 

Neste trabalho o objetivo é utilizar o WebRTC para a realização da comunica-

ção entre os nós. Então, os testes voltaram-se para verificar o desempenho da rede. Para 

isso, os parâmetros a seguir foram configurados para prejudicar a comunicação na inter-

face de rede dos nós e assim, como resultado, obter uma estimativa do desempenho da 

solução adotada: 
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 Latência: uma taxa de latência variável foi atribuída a pacotes enviados 

através de uma interface de rede específica (eth0 / lo). Para realizar este 

teste foi aplicado o comando tc qdisc add dev eth0 root netem delay 

Xms, onde X é o valor em milissegundos da latência a ser aplicada na 

placa de rede; 

 Variação no tempo de entrega: latência em uma rede de dados não é 

uniforme. Portanto, também deve ser levado em conta simulações de 

variação de tempo na entrega de pacotes. Foi utilizado o comando tc 

qdisc change dev eth0 root netem delay 0ms Xms Y%, onde X é o valor 

limite da variação de atraso, que sempre se inicia com 0 neste comando, 

e Y corresponde a porcentagem probabilística. Neste comando foi adi-

cionado ao trecho correspondente ao delay uma variação de atraso, esta 

variação é chamada de jitter, que irá atuar de forma randômica de acor-

do com a porcentagem configurada. Esta porcentagem indica a chance 

de que ocorra o atraso nos pacotes que passam pela interface de rede, 

tornando a simulação mais próxima de uma rede real; 

 Perda de pacotes: a perda aleatória de pacotes é extremamente prejudi-

cial para sistemas em tempo real, se eles são ou não reenviados pelo 

emitente, na maioria das vezes, ele irá resultar em inconsistências no 

ambiente. O comando aplicado para este teste foi tc qdisc change dev 

eth0 root netem loss X%, onde X é o valor em porcentagem da probabi-

lidade de perda independente para os pacotes de saída a partir da inter-

face de rede escolhida; 

 Largura de banda: larguras de banda diferentes foram utilizadas para 

avaliar o fluxo de dados com o comando tc qdisc change dev eth0 root 

netem rate 256kbps. Neste exemplo de comando, a rede por onde os pa-

cotes serão enviados terá um limite de 256kbps na sua transmissão. 

A escolha do WebRTC sobre WebSockets (sessão 3.6.2 Servidores) ao invés de 

outras tecnologias foi feita por seu protocolo subjacente. WebRTC usa SCTP, protocolo 

mais apropriado para situações de perda de pacotes e transmissão em tempo real. Web 
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sockets usam TCP, o qual tem um comportamento muito ruim em relação a perda de 

pacotes, retransmitindo todos os pacotes. Experiências atuais tem resultados bem-

sucedidos usando WebSockets em LANs (Dias, 2016). Porém neste trabalho, a intenção 

de apresentar uma aplicação de RV de multi-projeção suportada por navegadores, que 

podem estar numa mesma rede ou não (quando a aplicação está hospedada na internet), 

resultou na escolha do WebRTC. 

O limite mínimo para uma experiência de usuário satisfatória é de 60 quadros 

por segundo, qualquer taxa de quadros inferior é considerada prejudicial para a experi-

ência do usuário neste trabalho. Assim, os testes realizados foram feitos visando uma 

emulação de ambiente virtual, a fim de manter a sua consistência, fornecendo pelo me-

nos uma taxa de 60 mensagens por segundo usando WebRTC, considerando que cada 

mensagem equivale as um grupo de informações enviadas para o ambiente virtual gerar 

uma atualização de quadro. Os testes foram realizados na estrutura exibida na Figura 29 

e descrito nos passos seguintes: 

 A rede de dados foi simulada a fim de realizar os testes em diferentes 

configurações de rede; 

 A conexão WebRTC é garantida após uma negociação com um servidor 

de sinalização implementado em Node.js;  

 Dois computadores foram usados para os testes, um para enviar as men-

sagens (Máquina 1), e um para receber as mensagens (Máquina 2). Eles 

eram máquinas virtuais sob o mesmo host físico; 

 Foram enviadas em sequência 200 mensagens de 100 bytes. Levando em 

média 147ms (tempo entre as primeiras mensagens e as últimas mensa-

gens que foram enviadas, e medidas pelo navegador). Nas medições do 

receptor (Maquina 2), contamos pacotes recebidos dentro de 1 segundo 

a partir do primeiro que recebeu a mensagem. Isso é suficiente para ve-

rificar que as mensagens se comportaram sob um alto rendimento e é 

muito maior do que o esperado em aplicações RV que são de 60 a 120 

fps; 
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 Nas medições realizadas foram consideradas as médias dos valores obti-

dos. 

 

Figura 29 - Teste de envio de mensagens com WebRTC 

Os parâmetros das adversidades de rede emulados são mostrados na Tabela 3. 

Tabela 3 - Dados das adversidades de rede 

Adversidade Valores aplicados 

Latência 
0ms, 10ms, 100ms, 200ms, 300ms, 400ms, 500ms, 600ms, 

800ms e 1000ms 

Variação no tempo de entrega 0ms, 5ms, 10ms, 30ms, 50ms, 100ms e 200ms 

Perda de pacotes 0,1%, 0,5%, 1%, 2%, 5%, 10% e 25% 

Largura de banda 256kb, 1024kb, 5120kb, 10240kb e 102400kb 

 

Embora as redes LAN tenham um bom desempenho, também foi verificado o 

comportamento de redes menos estáveis, que é importante ser avaliado considerando se 

a aplicação está interligada em ambientes RV distantes. 

A Figura 30 mostra os resultados em relação à perda de pacotes, o que pode ter 

um efeito altamente prejudicial, uma vez que o comportamento de ambientes de redes 

de transmissões confiáveis, cada pacote perdido deve ser reenviado. Quando a perda de 

pacotes é aumentada, a taxa de recepção de mensagens diminui com uma perda de 25%. 

Considerando que em ambientes reais raramente têm-se uma perda de pacotes tão alta, é 
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possível observar que sob redes razoáveis a taxa de transferência é mantida como espe-

rado. 

 

Figura 30 - Perda de pacotes por transferência 

A Figura 31 mostra os resultados somente em relação ao tempo de atraso de 

entrega (jitter). Esta variação continua a mudar a taxa de entrega de mensagens, afetan-

do diretamente a taxa de quadros do aplicativo. De acordo com a figura, pode-se dizer 

que, por volta de 50ms de atraso a entrega começa a cair. No entanto, variações até este 

valor não são prejudiciais para o ambiente colaborativo, levado em conta que os meno-

res valores de entrega de mensagens ficaram entre 110 e 120 mensagens. 

 

Figura 31 - Tempo de atraso de entrega (jitter) por transferência 
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A Figura 32 mostra os resultados em relação à influência da largura de banda 

da aplicação. As mensagens trocadas entre as aplicações têm um tamanho médio de 100 

bytes (apenas atualizações de estado), de modo que a largura de banda utilizada nos 

testes não teve influência nos resultados, uma vez que mesmo a configuração mais baixa 

(256kb) é suficiente para realizar a troca de dados. 

 

Figura 32 - Largura de banda 

Até este ponto, o desempenho da comunicação via WebRTC foi analisado con-

siderando apenas uma dimensão das possíveis adversidades que venham a se manifestar 

em uma rede com problemas de comunicação. Para simular de forma mais realista, as 

adversidades aplicadas nos testes anteriores foram combinadas de forma a simular dife-

rentes situações, e com isso analisar o desempenho da solução nestes novos cenários. 

A Tabela 4 apresenta a combinação das adversidades do primeiro cenário da 

rede, porém sem jitter aplicado na latência da rede. A Figura 33 mostra o gráfico refe-

rente a entrega de pacotes nesse primeiro cenário. Nele é possível verificar que a entre-

ga de mensagens permaneceu em níveis desejados (60 mensagens por segundo) até a 

aplicação de um valor de latência em 300ms com 3% de perda. Porém, com 5% de per-

da e valores acima de 200ms a entrega de mensagens ficou abaixo da taxa esperada de 

mensagens. 

 



 

63 

 

Tabela 4 - Adversidades combinadas sem jitter 

Perda Larg. Banda Valores de Latência 

1% 
256kbps 

10ms, 30ms, 60ms, 100ms, 200ms e 300ms 

2048kbps 

3% 
256kbps 

2048kbps 

5% 
256kbps 

2048kbps 

 

 

 

O segundo cenário com as combinações das adversidades é apresentado pela 

Tabela 5. A Figura 34 mostra o gráfico resultante, no qual a entrega de mensagens per-

manece em níveis desejados até a aplicação de 200ms com 5% de jitter e 5% de perda 

de pacotes. Com adversidades acima destes últimos valores, a transmissão de dados 

afeta negativamente o desempenho da aplicação. 

Figura 33 - Resultado da combinação de adversidades sem jitter 
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Tabela 5 - Adversidades combinadas com jitter 

Jitter Perda Larg. Banda Valores de Latência 

3ms 

1% 
256kbps 

10ms, 30ms, 60ms, 100ms, 200ms e 

300ms 

2048kbps 

3% 
256kbps 

2048kbps 

5ms 

1% 
256kbps 

2048kbps 

5% 
256kbps 

2048kbps 

10ms 1% 
256kbps 

2048kbps 

 

 

 

A variação de largura de banda em ambos os cenários foi aplicada visando ana-

lisar a influência dela diante da entrega de mensagens afetada pela adversidade. Nos 

resultados obtidos foi possível observar que diante da variação de largura de banda apli-

cada não ocasionou diferenças significativas na entrega de pacotes, já que a limitação da 

Figura 34 - Resultado da combinação de adversidades com jitter 
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transmissão das mensagens ocorre, de forma mais efetiva, devido a adversidade aplica-

da. 

4.4. Estudo de caso 

A fim de mostrar a adequação das tecnologias web que apoiam o desenvolvi-

mento de aplicações 3D, foi portada uma aplicação escrita em WebGL VRML/OBJ para 

um ambiente de mini-CAVE. A Figura 35 mostra o aplicativo portado em execução no 

ambiente mini-CAVE. Este exemplo mostra que até mesmo um aplicativo relativamente 

complexo pode ser portado para um ambiente multi-projeção com base em um navega-

dor web. 

 

Figura 35 - Visualização do software portado para o ambiente mini-CAVE 

A mini-CAVE consiste de um AG com nós (Intel Core i7 8 GB de RAM) ro-

dando Linux (Ubuntu), placas gráficas 3D (NVIDIA FX 1800), e seis projetores de alta 

definição (BenQ W1000 HD). O ambiente tem três telas com 3D estereoscópico passiva 

e suporta múltiplos dispositivos de interação. Esta estrutura é ilustrada pela Figura 36. 
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Figura 36 -  Estrutura do ambiente mini-CAVE 

A interação é uma característica fundamental para o sucesso deste projeto, uma 

vez que desempenha um papel fundamental no apoio aos usuários ao executar tarefas 

em RV. A interação pode ser realizada através de dispositivos convencionais, tais como 

o mouse e o teclado, e também por meio de dispositivos não convencionais, tais como 

luvas de dados e rastreadores de movimentos (Molnar et al., 1994). 

A aplicação compartilha dados como posição e orientação do ponto de visão, 

que é continuamente sincronizado durante a sua execução. O processo de portar a apli-

cação para o ambiente mini-CAVE implicou em pouca codificação extra, já que tendo a 

aplicação em WebGL rodando no navegador, a codificação extra consistiu em um novo 

módulo de sincronização dos dados. 

Nesta aplicação foi utilizada a biblioteca RTCMultiConnection (sessão 3.6.1.5) 

para criar o canal de comunicação de dados em WebRTC. Para que o canal seja criado é 

necessário instanciar o objeto connection e a partir deste são feitas as configurações do 

canal. A Figura 37 mostra um código de configuração de um canal sem suporte a áudio, 

vídeo (linha 3 e 4), somente habilita a comunicação através de dados de mensagens (li-

nha 5). Em seguida nas linhas 11 a 14 são definidas as informações referentes ao cliente 
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como ID, ID da sessão e inicializado o processo de sinalização para o canal. Após inici-

alizada a sinalização seguem-se dois processos para a abertura do canal de dados. Caso 

seja o nó mestre, o canal é aberto juntamente com o comando de criação da sala (linha 

17), e se for um nó escravo, o canal é estabelecido com o comando de entrada na sala 

previamente criada (linha 22). 

 

Figura 37 - Configuração do canal de dados 

Com o canal de dados estabelecido é possível a troca de dados através de men-

sagens, a Figura 38 mostra um código de como são feitos o envio e o recebimento. Nes-

ta parte da aplicação, considerando que o único nó que recebe as interações do usuário é 

o nó mestre, no método que atualiza os objetos 3D na tela (linha 2), é necessário que 

seja disparada uma mensagem com os valores atualizados para os clientes (linha 17). Já 

no código dos clientes, ao receber a mensagem (linha 26), os dados atualizados devem 

ser encaminhados para o método que atualiza os objetos 3D na tela (linha 28). 
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Figura 38 - Envio recebimento 

Para que a aplicação portada trabalhe com barreiras de sincronização (frame-

lock), tendo assim uma coerência nas imagens exibidas em todos os monitores, é neces-

sário alterar o código (Dias, 2016), (Guimarães, 2004). As Figuras 39 e 40 mostram o 

código alterado de forma resumida. 
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Figura 39 - Framelock estruturado, parte 1 
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Figura 40 - Framelock estruturado, parte 2 

Desta forma este trabalho apresenta a arquitetura proposta como uma solução 

promissora, que suporta aplicações semelhantes a está apresentada neste estudo, com 

pouco esforço. 

A aplicação foi executada sem problemas, conseguindo 60 mensagens por se-

gundo na maioria das vezes, com o desempenho de renderização alcançado semelhante 

ao rendimento em uma rede local mesmo com as configurações de rede afetadas pelas 

adversidades, exceto nos níveis de adversidades aplicadas com valores acima de 200ms 

de latência com 5% de jitter e perda, como já foi mostrado na Figura 34. 



 

71 

 

4.5. Considerações finais do capítulo 

Os avanços nas tecnologias de hardware e software permitiram que os navega-

dores web modernos carreguem e renderizem cenas 3D complexas em tempo real. 

Aproveitando os benefícios fornecidos por essas tecnologias, neste trabalho foi apresen-

tada uma arquitetura para o uso delas como solução de visualização de aplicações imer-

sivas e interativas 3D. Assim, a portabilidade da aplicação é garantida através dos nave-

gadores, uma vez que estão presentes na maioria das plataformas operacionais.  

Outra vantagem da arquitetura criada é que os desenvolvedores podem se con-

centrar no desenvolvimento da camada de aplicação, e tomar proveito dos processos 

abstraídos, referente à distribuição das informações entre os nós. 
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Capítulo 5 - Conclusão 

As aplicações de RV vem inspirando pesquisas nos meios científicos de várias 

áreas, e isso vem promovendo a evolução desta tecnologia. Este trabalho concentra-se 

especificamente em aplicações de RV imersivas e interativas voltadas para a execução 

em ambientes de multi-projeção. 

Para a introdução deste assunto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica que 

apresenta conceitos de RV, sistemas de multi-projeção, clusters de computadores e AG. 

Com o objetivo de contextualização das aplicações de RV no cenário atual das aplica-

ções web, este trabalho foi motivado em apresentar a viabilidade da execução destas 

aplicações em navegadores web e a utilização do WebRTC como facilitador da comuni-

cação dos nós de um AG baseado em navegadores. 

De forma a viabilizar a execução de tais aplicações em navegadores como pla-

taforma, foi idealizada e apresentada uma arquitetura que visa auxiliar o desenvolvi-

mento. 

Devido aos avanços no suporte às tecnologias gráficas dos navegadores, criou-

se um novo ambiente de execução de aplicações de RV a ser explorado, e dessa forma, 

estas aplicações que antes dependiam de instalações locais de softwares e drives de 

hardware, agora ganham em portabilidade e agilidade na distribuição para os clientes. 

Porém, os sistemas de multi-projeção, quando estabelecidos em ambientes web, 

necessitam de uma solução, que de forma compatível com a portabilidade da parte grá-

fica das aplicações, também seja para a distribuição de informações entre os nós de um 

AG. 

Diante destas perspectivas, este trabalho apresentou, também através de pes-

quisas bibliográficas, conceitos da comunicação p2p com WebRTC e trabalhos desen-

volvidos pela comunidade cientifica que apoiam e confirmam o potencial dos estudos 

nesta ferramenta, e que também faz parte da arquitetura proposta neste trabalho. 

Devido p2p ser a forma pela qual a troca de informações é realizada na arquite-

tura proposta para aplicações de multi-projeção em navegadores web, esta forma de 
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comunicação necessita garantir que a entrega acontecerá e que não causará atrasos na 

renderização do ambiente virtual. Então, baseando-se no padrão mínimo de 60 quadros 

por segundo que uma aplicação de RV estereoscópica necessita proporcionar, para que 

assim mantenha características de imersão e interação com o usuário, foram realizados 

testes de envio e recebimento de mensagens em uma rede de dados com as característi-

cas de latência, perda de pacotes e largura de banda afetadas de forma negativa. Desta 

forma foi possível avaliar o desempenho do WebRTC nesta tarefa de distribuição de 

informações em um AG. 

A princípio foram realizados testes individuais em cada característica de rede, 

onde os valores das adversidades eram aumentados gradativamente. Nestes testes inici-

ais foi verificado que a entrega de mensagens satisfez o nível mínimo em todos eles. 

Porém, com o objetivo de simular uma situação mais realista de uma rede com proble-

mas de comunicação, foram criados dois cenários em que a rede fosse afetada por mais 

de uma adversidade ao mesmo tempo.  Foi observado que o comportamento permane-

ceu praticamente inalterado diante de combinações de adversidades com baixo valor de 

interferência, demonstrando um bom desempenho mesmo diante das adversidades com-

binadas e com os valores de interferência progressivos. 

No primeiro cenário foram combinadas as adversidades de perda de pacotes, 

largura de banda e latência de rede sem jitter. Já no segundo cenário foram combinadas 

a mesmas adversidades do cenário anterior, porém adicionada a variação de jitter. Em 

ambos, foi observado que a solução não manteve o nível de entrega de mensagens 

quando aplicadas latências acima de 200ms combinadas com 5% de perda de pacotes. 

Este baixo desempenho com latências acima de 200ms também é observado por outros 

autores que realizaram testes semelhantes ao deste trabalho como Chen (2005) e Sung et 

al. (2006). 

Já a largura de banda sofrendo alterações entre 256kbps e 2048kbps não apre-

sentou grandes alterações na entrega dos pacotes mesmo quando aplicadas adversidades 

combinadas em valores maiores, pois independentemente do tamanho da largura de 

banda, a entrega é afetada de forma mais presente pelas adversidades de latência e perda 
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de pacotes, já que as mensagens de atualizações que a aplicação transmite tem tamanho 

reduzido. 

Como trabalho futuro é possível avaliar a adequação desta arquitetura para 

aplicações mais complexas e estudar a sincronia dos sistemas geograficamente distantes 

em detalhes. Além disso, sugere-se o desenvolvimento de uma API para atenuar os es-

forços de desenvolvimento e aporte de aplicações para arquiteturas subjacentes. 
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