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APRESENTAÇÃO
Com o advento da telefonia móvel e do desenvolvimento de produtos eletrônicos criados utilizando-se de alta
tecnologia, os jogos digitais passaram a ser algo divertido e ao mesmo tempo fascinante, pois os produtos
resultantes, ajudaram na implementação de uma cultura de entretenimento digital em quase todo o mundo.
É de fundamental importância, antes de delinear sobre as bibliotecas gráficas (assunto principal deste material),
efetuar uma breve explanação sobre o contexto tecnológico dos jogos digitais e suas “multifacetas”,
como a computação, comunicação, design, educação, artes e projetos visuais, que por sua vez,
formam um grupo de conhecimento diversificado e repleto de vertentes.
Esta disciplina está estruturada em 4 unidades temáticas apresentadas da seguinte maneira:
Na Unidade 1 abordaremos o contexto do desenvolvimento dos jogos digitais, como os profissionais
envolvidos, as metodologias existentes, as etapas e plataformas de jogos.
Na Unidade 2 focaremos nas definições e características dos elementos ligados aos jogos digitais, como os
motores, primitivas gráficas, tipos de modelagem, bibliotecas gráficas e de funções e as APIs.
Na Unidade 3 detalharemos e aprenderemos sobre as principais bibliotecas e APIs gráficas existentes no
mercado de jogos.
Na Unidade 4 verificaremos como são realizadas a integração das bibliotecas gráficas com algumas
ferramentas de modelagem 2D.

Ementa
No atual mercado de jogos, existe o envolvimento de vários profissionais, alguns deles geralmente atuam em áreas mais relacionadas
à produção da arte gráfica, neste caso, estes profissionais devem conhecer algumas linguagens de programação, utilizar as bibliotecas
gráficas e de funções existentes no mercado, bem como APIs, frameworks e outras ferramentas de elaboração visual.

Objetivo geral
O objetivo geral desta disciplina é apresentar os recursos visuais utilizados nos jogos, como as APIs, bibliotecas gráficas e de funções,
e suas utilizações, bem como o papel de um projetista gráfico no âmbito do desenvolvimento de jogos, e por fim, detalhando todo o
processo que envolve uma combinação de habilidades profissionais específicas e que necessitam estar alinhadas com o produto final.

Objetivos específicos
Os objetivos específicos da disciplina são:
Conhecer as profissões e áreas relacionadas ao desenvolvimento de jogos;
Relacionar as etapas, metodologias e plataformas de jogos existentes;
Identificar as bibliotecas gráficas disponíveis;
Fazer o uso de primitivas gráficas;
Integrar as bibliotecas gráficas com outras ferramentas de edição de jogos;
Implementar jogos e outras aplicações usando bibliotecas gráficas e de funções.
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O desenvolvimento de jogos digitais

Objetivos de aprendizagem

Esperamos que, ao final do estudo desta unidade, você seja capaz de:
Compreender o desenvolvimento de jogos digitais;
Descrever as funções do game designer e game artist;
Identificar as metodologias e técnicas de desenvolvimento de jogos;
Descrever as etapas de desenvolvimento de jogos;
Identificar as plataformas de jogos existentes.
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Visão geral
Atualmente, possuir um aparelho eletrônico é praticamente indispensável para qualquer pessoa, independente do lugar, gênero, condições
financeiras, idade, etc, e também porque os pioneiros usuários de jogos não apenas mantiveram enraizadas a sua empolgação e paixão,
como também as passaram aos seus filhos, mantendo assim, o hábito de jogar.
E existe alguma informação que comprova essa expansão dos usuários de jogos? A resposta é sim. Vamos conhecê-la?
Pois bem, uma reportagem presente na Revista
Exame, em 10 de agosto de 2018, declarou que:
“O mercado de games está em plena expansão no
Brasil. De acordo com os dados da Newzoo, em
2017, o número de jogadores era de 66,3 milhões.
Em 2018, são esperados 75,7 milhões de gamers.
A

movimentação

financeira

também

aumentou

bastante, mesmo com a crise econômica: de US$
1,3 bilhão, passará para US$ 1,5 bilhão. Tudo isso
coloca o país na liderança da América Latina e em
13º lugar no ranking global na atividade”.
Já o site Newzoo, responsável pela realização de
estudos e publicação de relatórios voltados para
o mercado de jogos, publicou uma projeção de
comportamento desse mercado entre os anos de
2017 e 2021. Observe o relatório a seguir:

Reformulação do Gráfico do Relatório de Mercado de Games Global 2017/2021 (out/2019).
Fonte: www.newzoo.com/globalgamesreport
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Em face dessa ampla valorização do mercado de jogos, muitas pessoas se interessam na área para fazer uma carreira no mundo dos
games, porém, esta não é uma tarefa fácil e simples, pois para fazer parte deste universo tecnológico, é necessário desprender tempo,
esforço e também bastante força de vontade.
E no que impacta esta crescente demanda por jogos digitais?

a mesma maneira como acontece em algumas outras áreas de TI, o profissional que se forma em Desenvolvimento de Jogos Digitais
deverá estar sempre atento ao surgimento de novas tecnologias e tendências existentes no mercado.
Neste ramo, um profissional pode ser um programador que escreva os códigos, ser responsável pela criação de materiais de divulgação,
um editor de vídeo, e diversas outras funções; porém, o mais importante é escolher a área que mais atraia seu interesse e a qual se
sinta mais à vontade.

1.1. O game designer
Para movimentar todo este mercado, há um conjunto de profissionais, intitulados Game Designers, que são os responsáveis por criar e
desenvolver de jogos eletrônicos voltados para computadores, tablets, celulares ou até mesmo consoles de videogame. Além de jogos
de entretenimento, este profissional desenvolve jogos que tenham certo propósito mais didático e/ou técnico, como por exemplo, os
jogos utilizados em cursos de educação à distância ou em atividades internas de uma determinada empresa.
Devido à atual complexidade dos jogos, tornou-se fundamental que alguém se concentrasse inteiramente no design do jogo. Dessa
maneira, muitos veteranos optaram pela área de design de jogos para que não fosse preciso programar, e assim, incumbia-se estas
funções para os outros membros.
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E como se comporta o design de jogos? Quais áreas estão envolvidas?
Pois é!!! Devemos compreender que o design de jogos está baseado na multidisciplinaridade, ou seja, a elaboração de jogos requer
subsídios de diversas áreas técnicas, como por exemplo, o desenvolvimento da programação, a sonoplastia, os recursos de bibliotecas
gráficas, a documentação e outros. Veja a seguir, algumas dessas áreas:
Projeto de Jogo (Game Design) – área responsável pela concepção, desenvolvimento e coordenação de todo o jogo;
Projeto Gráfico (Game Art) – área responsável por toda criação artística, objetos gráficos, design e efeitos visuais;
Som (Game Sound) – área responsável pela criação dos sons e efeitos sonoros dos jogos;
Programação (Game Programming) – área responsável pela implementação das regras, das fases e da jogabilidade.

Figura – Relação entre as áreas de desenvolvimento de jogos.
Fonte: elaboração própria.
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Temos como preocupação fundamental do projetista de jogos, a agregação de conceitos de interatividade com o planejamento da
interface, ambos visando o entretenimento, permitindo a garantia de diversão do usuário, ou seja, do jogador.
Atualmente, tratando de jogos no âmbito profissional, é raro encontrar um jogo digital em que o programador principal é ao mesmo
tempo o designer principal. Como os jogos atingiram níveis bastante complexos, o número de designers envolvidos pode chegar a
dezenas. Então, nestas situações, há geralmente um ou dois designers principais acompanhados de alguns programadores iniciantes
que desempenham o papel de especificar os subsistemas ou configurações do jogo.

1.2. O game artist
Dentre os profissionais envolvidos na criação e desenvolvimento
de jogos, destaca-se o projetista gráfico para jogos, ou Game Artist,
que é responsável pela arte do jogo e criação da representação
visual dos personagens, cenários e objetos presentes nos jogos.
Torna-se necessário sabermos que, o desenvolvimento gráfico de
um jogo passa pela área de animação, onde se aplica o movimento
dos personagens, cenários, animais e criaturas, sejam elas em 2D
e 3D. Estas duas técnicas de animação são bastante diferentes
entre si, todavia independentemente de qual seja a escolhida,
torna-se necessário conhecer como são obtidos os movimentos,
as rotações, as perspectivas visuais, as formas de apresentação
de objetos e expressões faciais, para ao final, obter uma animação
com o maior grau de realismo possível.
Figura – Projetista gráfico de jogos (game artist). Fonte: http://gure.kubkireklamowe.co/game-artist/
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Fique Ligado!
O desenvolvimento de jogos digitais, que também recebe a denominação de Game Design, é
considerado o processo ao qual um determinado jogo eletrônico é produzido, sendo que esta
criação pode ser de responsabilidade de um “Desenvolvedor”, onde o mesmo pode ser um único
profissional ou até mesmo uma grande empresa do ramo, por intermédio de sua equipe de
desenvolvimento.

1.3. As metodologias e técnicas de desenvolvimento
Para desenvolver softwares, bem como jogos digitais, existem diversas técnicas e metodologias que servem como base para entendimento
das boas práticas de organização do processo produtivo. O que ocorre geralmente, é que não se utiliza somente uma na íntegra, mas
sim a união de partes de algumas metodologias para o seu desenvolvimento. Devido a isso, cada grupo de projetistas e empresas
envolvidas são únicos, sendo assim, uma determinada técnica ou metodologia pode não atender completamente a realidade naquele
momento, devido algumas particularidades do projeto.
Geralmente estas técnicas e metodologias ajudam os desenvolvedores a terem inspirações de como usar seus princípios e a organizarem
a produção de seus jogos, visando obter um produto de qualidade.
Então você se pergunta!!! Podemos considerar a metodologia como sendo os passos necessários para se atingir um objetivo? Pois bem,
se o objetivo é construir um jogo digital para um computador pessoal de plataforma com um escopo específico, ou mesmo para uma
plataforma mobile, torna-se necessário estruturar determinadas etapas para cumprir tal objetivo. Então a resposta é sim!
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Mas de que forma essas etapas ajudam no desenvolvimento de jogos?
O que podemos dizer é que essas etapas permitem mostrar os caminhos e etapas necessárias para que o processo seja realizado
de forma organizada, sem interferências de comunicação, fazendo com que seja evitado o retrabalho e agilizando a produção, pois o
objetivo final é um produto de qualidade, ou seja, que atenda os prazos, custos e escopo, mediante a análise dos riscos.
Algumas dessas metodologias de desenvolvimento para jogos digitais são as mesmas encontradas na área de Engenharia de Software,
e outras vieram da área da administração.

Você sabia?
Assista este conjunto de slides apresentando algumas técnicas e metodologias de desenvolvimento
que podem ser utilizadas para o mercado de jogos.
Link:
https://pt.slideshare.net/CaioViniciusMarquesT/metodologias-de-desenvolvimento-dejogos-e-introduo-a-game-design
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Vamos então conhecer algumas dessas metodologias que podem ser utilizadas para que se possa desenvolver jogos digitais. Lembrando
que nem sempre utiliza-se uma única metodologia para tal fim.

Metodologia em cascata
Esta metodologia é considerada uma das mais populares presentes na Engenharia de Software. A denominação “em cascata” deve-se
ao fato de seus processos de desenvolvimento estarem estruturados em formato de cascata, onde se estabelece que uma saída serve
de entrada para outra.
Se fizermos uma comparação desta metodologia com as demais, esta se caracteriza por ser a mais rígida e menos administrativa.

Você sabia?
Acesse o link a seguir para conhecer melhor a metodologia de desenvolvimento em cascata.
Link: https://www.devmedia.com.br/introducao-ao-modelo-cascata/29843
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Metodologia evolutiva
E essa outra metodologia, como funciona?
Pois bem! Esta metodologia possui aspectos de prototipagem (processo interativo de geração de modelos de software), porém, sem a
preocupação com as possíveis situações de risco presentes no projeto. Esta metodologia serve de base ao modelo espiral que visa a
melhoria desses aspectos tornando-a mais apropriada.

Curte aí!
Veja este vídeo apresentando os recursos desta metodologia.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=vs0ZW9Ygb7E

Metodologia em espiral
Antes de detalharmos a metodologia, que tal descobrir porque ela é denominada espiral?
Bom, a explicação é que a cada ciclo, o modelo gera um novo protótipo gradativamente diferente do anterior, sendo este novo modelo
uma versão mais elaborada do software, até que o mesmo atinja sua versão final.
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Agora vamos entender a metodologia propriamente dita!
Pois bem! Esta metodologia resgata as boas práticas das anteriores, delineando um planejamento de longo prazo, sofisticado e gradual,
de maneira que as etapas sejam reorganizadas e livres de riscos. Considerada uma alternativa para as metodologias mais tradicionais de
desenvolvimento, onde são integradas técnicas das apresentadas anteriormente, esta só perde para a metodologia ágil, pois presumese que esta trata de maneira mais adequada a integração de equipes menores, o excesso de burocracia, e por fim, os projetos onde o
cliente é o foco principal.

Você sabia?
Acesse o link a seguir para conhecer melhor a metodologia de desenvolvimento em espiral.
Link: https://www.fabricadejogos.net/posts/metodologias-de-desenvolvimento-de-jogosespiral/

Metodologia ágil
Como podemos observar, a própria denominação dessa metodologia nos remete a um método em que o processo deve ser leve e
rápido. Esta metodologia de desenvolvimento de software permite realizar a entrega periódica de partes do produto final, sendo este,
melhorado na sua qualidade até que se obtenha o produto final.
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E como funciona esta metodologia?
Funciona assim: após cada entrega de uma parte do produto, cria-se um novo processo de comunicação entre a equipe de desenvolvimento
e o cliente, e dessa maneira são estabelecidas quais serão as novas entregas.
Resumindo, essa forma de trabalhar permite que o cliente tenha acesso regularmente a uma nova parte funcional de seu produto.
Este processo estabelece também maior proximidade e colaboração constante entre o próprio cliente e a equipe de desenvolvimento,
fazendo com que se reduza os riscos de falhas de comunicação e proporcionando adaptações mais céleres no andamento do projeto.

Você sabia?
Para conhecer duas das principais representantes desta metodologia, a XP e a Scrum, clique no
link abaixo.
Link: https://www.desenvolvimentoagil.com.br/

Cabe dizer que o desenvolvimento de um determinado jogo é realizado a partir de algumas etapas. Vamos conhecê-las?!
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1.4. As etapas de desenvolvimento de jogos
Mesmo conhecendo o assunto anterior, devemos compreender que os métodos de desenvolvimento de jogos, nem sempre são utilizados
num processo de produção. Frequentemente os desenvolvedores não utilizam etapas ordenadas para realizar a pré-produção e acabam
por iniciar a programação dos jogos sem que sua estrutura esteja completa e planejada. Dessa forma, é comum o lançamento de jogos
mal desenvolvidos, sem estudo do público-alvo, entre outros erros, causando fracassos de mercado.
Estudos da produtora de games Jeannie Novak, autora do livro “Desenvolvimento de Games”, elencaram 8 etapas para a criação de
projetos pessoais de jogos digitais.
Como forma de prevenir erros de mercado e de programação dos softwares, a autora
apresenta algumas etapas para o desenvolvimento de games, geralmente divididos
em conceito, pré-produção, protótipo, produção, teste, fase ouro e pós-produção.
Que tal conhecê-las?! Vamos lá!!!

Figura – Capa do livro Desenvolvimento de Games –
Jeannie Novak. Fonte: https://www.amazon.com.br/
Desenvolvimento-games-Jeannie-Novak/dp/8522106320
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Conceito
Esta é a fase inicial e estabelece a proposta do jogo, suas funcionalidades básicas, o enredo, a viabilidade econômica entre outras
informações. O fim desta etapa é determinado quando toma-se a decisão de iniciar o planejamento do projeto de jogo.
De acordo com a autora, recomenda-se, neste ponto, a geração de um documento de conceito de jogo contendo por volta de cinco
páginas, devendo conter os seguintes componentes:
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Pré-produção (ou planejamento)
Esta fase é caracterizada pelo detalhamento do jogo, a parte gráfica, plano de produção, o desenho dos níveis, as mecânicas e físicas
de jogo entre outras. Ocorre que, nesta etapa, deve haver a participação de artistas, escritores, programadores, designers, produtores
e assistentes da produção.
Segundo a autora, é necessário generalizar uma estrutura onde devem ser considerados os seguintes elementos: itens e habilidade dos
personagens, interface do game, mundo do game e motores (do inglês, engines) pretendidos para a produção.

Protótipo
O protótipo é uma ideia inicial do jogo, podendo este, ser produzido em formato digital, impresso ou qualquer outra forma que apresente
esta ideia e as mecânicas pretendidas para o jogo.
E será que este protótipo fornece algo de importante? A resposta é sim! Um dos itens mais importantes do protótipo é o fornecimento
de um feedback, não apenas da equipe, mas também de possíveis interessados no jogo.

Produção
Durante o processo de criação do jogo, uma vez que o documento de planejamento esteja concluído, podem ser necessários e realizados
certos acabamentos, bem como o refinamento das físicas, mecânicas e outras características presente no jogo. Evitando-se imprevistos
ao longo da produção, é essencial que as fases anteriores tenham sido bem implementadas.

22
Nesta etapa, a equipe de arte produz os mapas e os personagens, e a equipe de programadores, possui o papel de codificar as
interfaces e adicionar as funcionalidades do jogo.

Teste (versões alfa e beta)
Nestas etapas (pois alfa e beta são consideradas duas fases de teste), o jogo já possui todas as suas funcionalidades e já é completamente
jogável. Dessa maneira, a equipe de qualidade realiza a validação do jogo, em todos os módulos criados, à procura de eventuais
melhorias e defeitos. Ao serem encontrados, estes problemas são registrados dentro de um banco de dados para posteriores correções.
Alguns elementos já devem estar concluídos nessa etapa, como por exemplo, a interface básica, os efeitos visuais, animações, áudio,
os recursos de níveis e demais questões técnicas.
O foco principal desta etapa é a correção de problemas. Geralmente são chamados testadores on-line para verificar todas as
funcionalidades do jogo. Neste ponto, devem estar concluídos os seguintes elementos:
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Fase ouro
Após a finalização da etapa de testes, o jogo já pode ser encaminhado para a fabricação e também distribuição por mídia digital ou até
mesmo física. Isto tudo após a equipe de administração e banco de dados ter corrigido todos os seus defeitos, ou seja, após os testes
o jogo é fabricado, sendo a mídia gerada e embalada, e por fim, lançada no mercado.

Pós-produção
Esta etapa final é o momento em que, após realizar a distribuição, são corrigidos os erros encontrados no jogo e alguns outros eventuais
problemas. Também nesta fase, são disponibilizadas as atualizações ou expansões do jogo. O foco principal, neste ponto, é permitir que
o jogo atinja uma maior longevidade possível.
Neste ponto da unidade, você já conhece as técnicas e metodologias existentes no mercado, bem como as etapas a percorrer para o
desenvolvimento adequado do jogo. Agora devemos conhecer as plataformas em que os jogos poderão “rodar” e suas características.
Vamos entender como cada uma delas funciona?!
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1.5. As plataformas dos jogos
O desenvolvimento de jogos está diretamente ligado à plataforma a qual o jogo irá “rodar”, pois existem vários tipos de plataformas,
como por exemplo, as máquinas de arcade (fliperamas), consoles de mesa, consoles portáteis, computador e celulares e tablets.

Arcade
As arcades (ou, os arcades) são apresentadas como equipamentos eletrônicos exclusivos para
utilização de jogos, podendo ser facilmente adaptados para “rodar” apenas um jogo específico.
Tradicionalmente conhecidos no Brasil como fliperamas, os arcades são aparelhos de jogos eletrônicos
profissionais geralmente encontrados em estabelecimentos de entretenimento. Essas máquinas são
compostas de um gabinete (geralmente uma caixa de madeira ou de plástico), um tubo de imagem ou
monitor de vídeo, os controles de jogo, o programa do jogo e a fonte de alimentação.
Os gráficos desse tipo de plataforma são bem limitados, pois os mesmos foram criados quando a
tecnologia ainda trabalhava com monitores mais simples e com baixa resolução.

Figura – Máquina Arcade, ou conhecida como fliperama. Fonte:
https://www.gameroom-goodies.com/mortal-kombat-2-arcadevideo-game/
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Curte aí!
Veja este vídeo de exemplo de um jogo funcionando sob a plataforma arcade.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=GFvPc1Tztwc

Consoles
É um termo utilizado geralmente para designar os aparelhos de videogame. Explicando de maneira mais clara, são equipamentos que
foram construídos com objetivo exclusivo para o processamento de jogos (porém atualmente realizam várias outras tarefas), de maneira
que se tornasse mais fácil a questão da portabilidade, pois o mesmo pode ser transportado facilmente de um lugar para outro.

Figura – Exemplo de console de jogo doméstico. Fonte: https://www.tecmundo.com.br/
video-game-e-jogos/88357-conheca-15-video-games-vendidos-historia-video.htm
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Saiba Mais!
Você conhece os principais fabricantes de consoles de jogos? Veja quem são:
Nintendo: a Nintendo, uma empresa inovadora, iniciou nos arcades (fliperamas) e estreou no ano de
1983, criando o console de mesa NES. A partir desse primeiro console criou o SNES, o Nintendo 64,
também o GameCube, o Wii, o WiiU e por fim o Nintendo Switch.
Sony: empresa líder do mercado de videogames domésticos, criou em 1994 o console PlayStation, no ano de 2000 realizou o
lançamento do console doméstico mais comercializado da história, o PlayStation 2 e em seguida, no ano de 2006, lançou no
mercado o PlayStation 3. No ano de 2005 lançou no mercado seu primeiro console no formato portátil, o PSP, e no final de 2011 fez
o lançamento do PlayStation Vita, continuando assim, sua linha de portáteis. Enfim, surgiu o PlayStation 4, pertencente à oitava
geração, lançado no final de 2013, inicialmente na América do Norte.
Microsoft: é uma empresa que trabalha tanto na área de software como na área de hardware. Iniciou-se no mercado dos consoles de
jogos no ano de 2001 com o Xbox. Já em 2005 lançou a sétima geração com o console Xbox 360, e no final de 2013 finalmente lançou
o seu console da 8ª geração, o Xbox One.
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Computadores
Por décadas a indústria de jogos e computadores andaram de “mãos dadas”, fazendo com que a atenção dos usuários fosse dividida de
acordo com suas preferências. Todavia os consoles de jogos apresentam-se cada vez mais potentes e absorvendo funções multimídia,
tornando-se atualmente muito semelhantes aos PCs (Personal Computers).
Abordando os computadores em seu “status” original, estes por sua vez, são máquinas genéricas, onde, na teoria, podem realizar todo
tipo de operação e possuir seus recursos de maneira ilimitada, fazendo com que um maior número de usuários opte por esta plataforma.

Figura – Usuário de jogo utilizando o computador. Fonte: https://olhardigital.com.br/uploads/acervo_imagens/2018/10/
r16x9/20181010224614_1200_675.jpg
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Como o assunto de nossa disciplina está relacionada com a apresentação gráfica dos jogos digitais, observe a figura seguir, exibindo a
diferença entre a apresentação de um mesmo jogo na plataforma de console e na de um computador.

Figura – Usuário de jogo utilizando o computador. Fonte: https://olhardigital.com.br/uploads/acervo_imagens/2018/10/
r16x9/20181010224614_1200_675.jpg
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Vamos refletir!
Então qual o desafio para o uso dos jogos nos computadores?

Devemos considerar que o principal desafio é a criação de jogos que sejam portáveis, ou seja, que possam ser executados pela maioria
dos computadores e seus respectivos fabricantes.

Dispositivos móveis
Por fim, temos a plataforma chamada Mobile, onde se enquadram os aparelhos de
celulares (geralmente Smartphones) e tablets, que, em grande parte, possuem
o poder de processamento mais fraco entre os hardwares até aqui estudados.
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Vamos refletir!
Mas aí surge uma pergunta! E qual o desafio dos jogos que “rodam” em celulares e tablets?

Acreditamos que um dos principais desafios é adaptar as imagens e animações dos jogos para que possam ser apresentadas de forma
adequada aos variados tamanhos de telas existentes no mercado, bem como conseguir com que esses jogos comportem-se de forma
idêntica tanto nos celulares como nos tablets, pois estes aparelhos apesar de serem semelhantes, apresentam características próprias
e também sistemas operacionais, como o IOs™® e Android™®.
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Resumo
Chegamos ao fim da nossa primeira unidade!
Iniciamos esta unidade apresentando algumas visões de como o mercado de jogos digitais está se comportando atualmente, onde foi
exibido o gráfico do Relatório de Mercado de Games Global, com projeção até 2021.
Acreditamos que, a partir do estudo dessa unidade, você seja capaz de reconhecer as profissões e áreas relacionadas ao desenvolvimento
de jogos. Dentre elas, foi apresentada a profissão de Game Artist, que está diretamente relacionada com a apresentação das bibliotecas
gráficas dos jogos, assunto este que será estudado em nossa disciplina.
Pois bem, com base em nossos estudos, você também passou a identificar as técnicas, metodologias e etapas de desenvolvimento,
onde foram detalhadas suas definições, características e aplicações.
E por fim, descobriu as plataformas de jogos existentes no mercado, que talvez algumas fossem estranhas ou que talvez nunca tivesse
ouvido falar, mas que agora você passou a conhecer.
Aguardamos você na próxima unidade!
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Glossário
API – do inglês, Application Programming Interface ou, em português, Interface de Programação de Aplicativos, correspondem à
instruções e padrões de programação para acesso a um determinado aplicativo ou software.
CRT – Tubo de raios catódicos, ou do inglês, Cathodic Ray Tube, que na realidade é o monitor “convencional”, onde as imagens são
formadas na tela revestida de material fosforescente, a partir do repetido “bombardeio” de feixe de elétrons.
Engenharia se Software – área da informática que trata da especificação, desenvolvimento, manutenção e também na criação de
software. Ela trabalha a partir da aplicação de tecnologias envolvendo práticas de gerência de projetos e outras disciplinas. A engenharia
de software visa a organização, produtividade e qualidade.
Framework – é um software que possui um conjunto de bibliotecas (ou componentes) que são utilizados na criação de uma base para
a construção da aplicação.
Mobile – é considerada uma atividade e também processos voltados para o desenvolvimento de softwares direcionados a dispositivos
móveis.
Smartphone – o smartphone, traduzindo para o português, é um “celular inteligente” que suporta tecnologias avançadas, incluindo
aplicativos executados em um sistema operacional, de forma similar aos computadores.
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Elementos visuais associados aos jogos

Esta unidade permitirá que você conheça como o desenvolvimento de um jogo é considerado um processo complexo,
pois engloba, inicialmente, a etapa de projeto (como visto na unidade anterior), por intermédio da criação de um
“documento estrutural”, ou seja, um registro onde todos os componentes do jogo são especificados, bem como
as suas funcionalidades e elementos visuais, entre outros vários elementos.
Não podemos esquecer! É nesta etapa de projeto que são necessárias a seleção de ferramentas de suporte ao
desenvolvimento do jogo e também a definição dos vários elementos que comporão o jogo. Veja-os a seguir:
- As ferramentas de edição gráfica 2D (texturas, bitmaps, cenários 2D, etc);
- As ferramentas de gerência de projeto;
- Os efeitos de áudio e também de trilha sonora;
- Os modeladores 3D e suas respectivas ferramentas de animação;
- Especificação dos níveis dos jogos (fases);
- Ferramentas de suporte ao desenvolvimento do jogo, chamadas de motor de jogo.
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E aí vai uma pergunta. E qual é o desafio imposto ao desenvolvedor?
Bom! Na realidade, o desenvolvedor do jogo tem como principal tarefa, definir quais ferramentas de suporte ao desenvolvimento serão
associadas à definição do motor de jogo, elementos esses que são cruciais na implementação do jogo.

Figura – O Unity é um exemplo de motor de jogo. Fonte: http://gamereporter.uol.com.br/ivforum-de-motores-de-jogos-digitais-na-unisinos/

35
Comumente, um motor de jogo está diretamente ligado às demais ferramentas de suporte, pois todas necessitam ter compatibilidade
com os modelos, com os formatos de arquivo, e principalmente, com as funcionalidades que um determinado motor de jogo oferece.
E o que se procura com essa integração das ferramentas? A resposta é – aumentar a produtividade da equipe de desenvolvimento.
Então, vamos saber o que aprenderemos nesta unidade!!!

Objetivos de aprendizagem
Esperamos que, ao final do estudo desta unidade, você seja capaz de:
Descrever o que são os motores de jogo, gráfico e de física;
Compreender os fundamentos sobre as imagens e seus tipos;
Diferenciar as modelagens 2D e 3D;
Identificar as unidades de processamento PPU e GPU;
Descrever alguns conceitos como frameworks, API e bibliotecas gráficas e de funções;
Verificar, na prática, o funcionamento das bibliotecas gráficas e de função.
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2.1. Motor de jogo
Quando falamos de motor, logo pensamos em carro. Não é verdade?
Pois bem, será que o motor de jogo tem esse mesmo sentido? Vamos conhecer então!!!
O motor de jogo, cujo termo em inglês é “game engine”, ou comumente chamado apenas de engine, é considerado um conjunto
de bibliotecas, que tem como funcionalidade básica simplificar e abstrair o desenvolvimento de jogos digitais, ou até mesmo outras
aplicações que envolva gráficos em tempo real, seja para videogames como para computadores “rodando” seus respectivos sistemas
operacionais.
Então motor de jogo é como um motor de carro? Serve para impulsionar algo?

Figura – Imagem de motor de automóvel. Fonte: https://free3d.com/pt/3d-model/carengine-6118.html
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De certa forma, sim! As funcionalidades de “impulsionamento” fornecidas por um motor de jogo são basicamente:
- Motor gráfico para efetuar a renderização de gráficos 2D e 3D;
- Motor de física para simular a física ou simplesmente para realizar a detecção de colisão e outros eventos físicos;
- Suporte a animação, áudio e trilha sonora;
- Inteligência artificial;
- Gerência de memória, entre outras.

Você sabia?
Acesse o link a seguir para conhecer uma lista com os motores de jogo existentes no mercado.
Link: https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_motores_de_jogo

Fazendo um breve resumo, o motor de jogo é o programa responsável pela integração de diferentes componentes permitindo à equipe
de desenvolvimento uma enorme economia de tempo e reaproveitamento de código, haja vista que as funcionalidades disponibilizadas
por estes permitirão o desenvolvimento mais rápido de algumas rotinas.
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Figura – Diagrama de funcionamento do motor de jogo. Fonte: https://producaodejogos.com/game-engine/

Bom, já que conhecemos o que é um motor de jogo, aprenderemos sobre as duas principais subcategorias: motor gráfico e motor de
física.
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2.2. Motor gráfico
O motor gráfico (graphics engine), conhecido como motor de renderização, é um programa especializado na renderização (forma de
exibição) de animações 2D e 3D. Geralmente, este tipo de motor é construído sobre uma biblioteca gráfica, como por exemplo, a
OpenGL e DirectX (mas que, eventualmente, podem ser montados sem a necessidade destas).
Os motores gráficos tratam exclusivamente dos elementos visuais, sendo responsáveis por processar dados das linhas de programação
e transformar em dados que podem ser decodificados pelo hardware. Como exemplo, podemos citar os motores OGRE, Crystal Space
e OpenSceneGraph.
Um motor gráfico é o mesmo que um motor de jogo? A
resposta é não! Pois um motor de jogo contém várias
funcionalidades, ou seja, além de tratar os gráficos,
ele também trata o esquema de áudio, física, conexões
em rede, entre outras funcionalidades.

Figura – Ambientes gráficos criados com motores gráficos. Fonte: https://www.voxel.com.br/especiais/oque-e-engine-ou-motor-grafico_169020.htm
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2.3 Motor de física
Por outro lado, temos o motor de física (do inglês physics engine) que é considerado um motor de jogo responsável pela simulação
da física de Newton em modelos 2D e 3D. Esse motor utiliza variáveis físicas como massa, velocidade, fricção, e resistência ao ar,
simulando as condições da vida real.
Este tipo de motor é utilizado, principalmente, em projetos de simulações científicas e também em jogos eletrônicos para consoles,
computadores, dispositivos móveis, entre outros.

Curte aí!
Assista este pequeno vídeo demonstrando o exemplo de simulação da física.
Link: https://youtu.be/ROweC5lMTa4E

E que comportamentos físicos esse motor trata?
Pois bem! Comportamento físico é toda e qualquer movimentação de elementos como carros, aviões, queda livre, por intermédio da
simulação da cinemática dos mesmos. Podemos citar a simulação dos efeitos de gravidade, atrito, colisão, aceleração e desaceleração,
onde se deve considerar as suas propriedades, como exemplo, o peso, dimensões, articulações e elasticidade.
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Curte aí!
Curta esse vídeo com algumas curiosidades sobre a física nos jogos.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=fuZU0HLRbWA

Há ainda, a simulação da dinâmica destes elementos;
com aplicação de forças em corpos rígidos e/ou elásticos
(considerados deformáveis), incluindo-se a reação a colisões
(por exemplo, pular, deformar e quicar), e por fim, a simulação
da interação entre múltiplos corpos e a simulação de efeitos
naturais, como o balanço da água, a queima do fogo, sopro
do vento, explosões, etc.
Então, podemos deduzir, após o detalhamento apresentado
acima, que os motores de física permitem lidar com os
elementos da física, sendo assim, responsáveis por simular
ações reais, por intermédio de variáveis como a massa, atrito,
gravidade, força e flexibilidade.

Figura – Jogo do Mario Bros com seus inúmeros efeitos físicos. Fonte: https://www.nintendo.pt/
Jogos/Nintendo-DS/New-Super-Mario-Bros--271969.html.
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Vamos refletir!
Mas aí surge uma pergunta! Seria possível desenvolver algum jogo sem o uso da física? Pense nisso!

Como exemplo de motores de física existentes no mercado, podemos destacar o Havok, Bullet e ODE.
Agora, entenderemos que objetos e suas formas podem ser tratados pelos motores de física. Vamos lá?!

Corpos rígidos
No âmbito do motor de física, um dos principais objetos manipulados é chamado de “corpo rígido”, baseado na área da mecânica que
estuda o movimento de corpos sólidos, onde os mesmos nunca sofrem deformações, ou seja, qualquer que seja a ação, os objetos
nunca mudarão sua forma.
Devemos então entender, que um corpo rígido possui variadas propriedades, como por exemplo, a posição, massa, orientação, etc.
Além dessas propriedades que o programador deve manipular, torna-se possível, em tempo de execução, aplicar determinadas forças
a um corpo rígido para que o mesmo possa ser forçado a realizar ou parar um movimento.
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Você sabia?
Para conhecer questões técnicas sobre a dinâmica dos corpos rígidos, clique no link abaixo.
Link: https://def.fe.up.pt/dinamica/corpos_rigidos.html

Comumente, nas bibliotecas, os corpos rígidos executam movimentos quando ocorrer alguma colisão, todavia existe um tipo especial
denominado, corpo rígido estático, elemento este que sempre se mantém imóvel representando os pontos fixos presentes no cenário
do jogo, (exemplo, casa, plataformas, rampas, etc).
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Formas
Acabamos de ver qual a utilidade de um corpo rígido dentro do contexto do jogo. Agora, veremos como funciona a definição de sua
forma física. Pois bem! A forma física é utilizada para descrever a aparência do objeto e a partir dela, como o mesmo deverá ser tratado
em suas várias propriedades.

Figura – Exemplos de formas. Fonte: https://escolaeducacao.com.br/projetoformas-geometricas/.

As bibliotecas gráficas suportam diversos tipos de formas. As mais comuns, são:
- Esferas e caixas;
- Cilindros (onde podem ter suas extremidades arredondadas (cápsulas) ou então planos);
- Sólidos convexos (uma pirâmide, por exemplo);
- Malhas triangulares: geralmente formas mais complexas, como um cenário;
- Formas compostas: elementos formados por um ou mais objetos apresentados acima.
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Então, você entendeu por que estudamos essa introdução aos motores? É justamente para que possamos saber como lidar com as
funcionalidades e imagens dos jogos.
Já que estamos tratando dos corpos e suas formas, que tal detalharmos os fundamentos ligados às imagens e primitivas gráficas?
Vamos a elas?!

2.4. Fundamentos sobre imagens e primitivas gráficas
A manipulação de imagens é parte fundamental do processo de desenvolvimento de jogos digitais. Basicamente, encontramos dois tipos
de imagens, que são:
- A imagem matricial também conhecida como mapa de bits (bitmap); e
- A imagem vetorial (vetor).
Por outro lado, encontramos as primitivas que são considerados elementos-base dos gráficos e desenhos que formam outros objetos
mais complexos. A partir dessas primitivas gráficas, seus comandos e funções permitem manipular e alterar os elementos gráficos de
uma determinada imagem.

Imagem matricial (bitmap)
Devemos observar que as imagens matriciais são formadas por bits onde os mesmos são representados por pontos (chamados de
pixels) retangulares ou quadrados que, ao se juntarem, formam a imagem propriamente dita. Assim, quanto maior for o número de
pontos melhor será a sua definição e consequentemente a qualidade da imagem.
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E você, estudante, sabe como essas imagens são formadas?
Bom! Sua formação é realizada assim: os pontos são distribuídos ao longo de uma grade de pontos, onde esta é preenchida com cores
e informações, dessa maneira, forma-se a imagem, conforme abaixo:

Figura – Visão de parte aumentada de uma imagem bitmap. Fonte: http://www.marceloaventura.art.br/blog/?p=59.
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Fique Ligado!
A quantidade de pixels de uma imagem é determinada pelo tipo de mídia ao qual se destina
a imagem. Para a Web o padrão é 72 ppi (pixels por polegada). Para materiais impressos são
utilizados 300 dpi (pontos por polegada) mas essas medidas de resolução podem mudar de acordo
com o tipo de impressão e diversos outros fatores de impressão.

E a imagem vetorial, como funciona a sua estrutura? Vamos conhecer?

Imagem vetorial
A respeito das imagens vetoriais, estas são formadas por elementos
geométricos (por exemplo, pontos, curvas, linhas, polígonos)
e desta combinação, há o resultado de um cálculo matemático
baseado em coordenadas que determinam uma trajetória. Para
que uma determinada imagem vetorial seja criada, são usadas
coordenadas para posicionamento, tamanho e forma do objeto
criado.
Figura – Visão de parte aumentada de uma imagem bitmap. Fonte: http://www.marceloaventura.
art.br/blog/?p=59.
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Assim como na imagem bitmap, na imagem vetorial o objeto não é definido pelo preenchimento de pontos dentro de uma grade,
mas sim, por intermédio de cálculos geométricos, sendo que, ao final, a imagem resultante não se limita a esta grade de pontos,
consequentemente as imagens vetoriais podem ser dimensionadas sem a perda de qualidade ou distorção na imagem.
E por que isso acontece?
Isso é possível porque o objeto tem seu tamanho, seu posicionamento e forma recalculados automaticamente sem comprometimento
da qualidade da imagem.
A partir das definições destes dois tipos de imagens, aprenderemos agora mais um pouquinho sobre as primitivas.

Primitivas gráficas
Primeiramente, devemos entender o que são primitivas?
As primitivas são consideradas elementos gráficos mais simples que podem ser criados e manipulados dentro de um projeto de jogo
(ou outro qualquer). A partir dessas primitivas podem ser construídos os personagens, cenários e objetos durante o desenvolvimento
do projeto de jogo.
E quais são essas primitivas? Vamos conhecê-las?
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a) Primitivas 2D
Entre as primitivas gráficas, podemos citar as seguintes opções:
- Ponto: este é o objeto mais simples a ser criado em qualquer elemento do cenário. Este objeto pode ter sua cor e tamanho alterados.
- Linha: é o objeto que se constitui a partir de um segmento criado entre dois pontos. A linha pode ser considerada como uma sequência
de pontos, e a mesma pode ter as propriedades de espessura, estilo, cor e comprimento alterados.
- Polilinha: é um objeto composto por vários segmentos de linhas abertas.

Figura – Primitivas básicas. Fonte: elaboração própria.
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- Polígono: é considerado um objeto fechado onde seus diferentes lados são constituídos por várias linhas.

Figura – Exemplos de polígonos. Fonte: elaboração própria.

- Elipse: este é um objeto apresentado em formato circular, onde o mesmo pode ser um círculo perfeito (mesma altura e largura) ou um
círculo achatado (horizontal ou verticalmente),

Figura – Exemplos de elipses. Fonte: elaboração própria.
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- Arco: é um objeto representado por um segmento de elipse que, por sua vez, não acha suas pontas, ou seja, elas se apresentam em
forma aberta.

Figura – Exemplos de arcos. Fonte: elaboração própria.

Vimos anteriormente como as primitivas 2D se manifestam, mas e as primitivas 3D, como são representadas?

b) Primitivas 3D
Em determinadas situações, ao trabalharmos com imagens digitais, torna-se necessário simular o efeito de profundidade do cenário, ou
seja, é preciso demonstrar ao usuário a existência de um terceiro plano, que comumente chamamos de ambiente 3D.
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Fique Ligado!
A simulação deste tipo de efeito não é necessária em uma aplicação 3D, pois eles facilitam o
trabalho porque possuem recursos específicos para simulação de objetos que trabalham com as
coordenadas X, Y e Z.

A seguir, mostraremos as primitivas 3D mais comuns utilizadas em projetos de jogos digitais:
- Esfera: este elemento possui raios circulares repetidos em todos os ângulos a partir de seu ponto central. Ela pode servir de base para
diversos outros elementos dentro de um projeto.

Figura – Figura da esfera. Fonte: elaboração própria.
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- Cilindro: este objeto é composto por uma série de círculos (em formato de anéis) que são empilhados. O
cilindro também pode servir de base para diversos outros objetos.

Figura – Figura do cilindro.
Fonte: elaboração própria.

- Cubo: este elemento é estruturado a partir de seis faces quadradas conectadas umas às outras. O
cubo pode ser considerado o objeto 3D mais básico de todos.

Figura – Figura do cubo.
Fonte: elaboração própria.

- Cone: este objeto possui uma base similar ao cilindro, todavia este apresenta o diâmetro igual a zero em sua
outra extremidade, formando assim, uma ponta.

Figura – Figura do cone.
Fonte: elaboração própria.
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Estas primitivas gráficas estão presentes praticamente em todas as ferramentas de modelagem 3D e quando criamos objetos com essa
modelagem 3D, não podemos esquecer de sempre considerar os três planos do ambiente para definir a estrutura do objeto, ou seja,
devemos observar as três coordenadas: X, Y e Z.
Composições com primitivas
Neste ponto, você se pergunta: é possível combinar várias dessas primitivas? A resposta é, sim! Essas primitivas gráficas podem ser
utilizadas como base para a composição de objetos 2D ou 3D, ou seja, utilizando as primitivas pode-se “montar” quaisquer objetos por
intermédio da combinação e modelagem de composição do objeto, tudo isso a partir de um conjunto de primitivas. Vamos ver alguns
exemplos?!
Exemplos:

a) Um coração a partir da composição de duas elipses.

b) Um boneco a partir da composição de um círculo para a cabeça e um conjunto de retângulos
para o tronco, os braços e as pernas.
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c) Uma margarida a partir de um conjunto de elipses, um círculo e um retângulo.

Fique Ligado!
Em todos os casos, antes mesmo de usar uma ferramenta de software de modelagem, é importante
fazer um rascunho ou um esboço inicial do objeto que se pretende criar na ferramenta.

Simbolismo no uso das primitivas
As primitivas gráficas também podem ser utilizadas para compor vários elementos visuais, onde se possa simbolizar conceitos e
sensações que dão sentido ao elemento resultante. Na verdade, essas primitivas são encontradas em nosso cotidiano e nem nos damos
conta.
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Por exemplo, observe abaixo alguns exemplos do uso das primitivas em situações
básicas:
- Sinal de trânsito;
- Símbolos de masculino e feminino na porta de banheiros;
- Sinal de wifi, entre outros.

Figura – Figuras simbólicas de elementos do cotidiano.
Fonte: elaboração própria.

2.5. Modelagens 2D e 3D
Como apresentado no item anterior, podemos manipular tanto imagens com estrutura 2D como também 3D. Mas, agora, entenderemos
como essas duas modelagens se comportam. OK?!
Pois bem! Como a própria denominação implicitamente já informa: 2D significa bidimensional, ou seja, imagens planas, sem a utilização
da profundidade. As animações, por sua vez, só podem se mover pelos eixos vertical e horizontal. Por outro lado, as imagens em 3D
(tridimensional), possuem o eixo da profundidade, significando que, além de poder trabalhar vertical e horizontal, pode ter movimentos
também para frente e trás.
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Você sabia?
Devemos compreender que animações em 2D são aquelas vistas somente de um ângulo, e assim,
são mais simples de produzir, e as animações 3D, por outro lado, são aquelas vistas de todos os
ângulos. Devido a isso, sua produção leva mais tempo para ser implementada, pois devem ser
aplicadas texturas, formas sombras, tudo com tom de um elemento real, pois o realismo, das
imagens 3D, é o principal diferencial.

Em resumo, com a utilização da modelagem 2D e 3D no desenvolvimento de jogos digitais (e também de produtos) por intermédio de
aplicações específicas para projeção de personagens, cenários, movimentos, animações, entre outras coisas, é possível simular um
ambiente e situações reais, promovendo ao jogo, um nível realístico bem acentuado.

Curte aí!
Assista este vídeo apresentando as inspirações para criação de jogos 2D e 3D.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=FMOnqTKkHWM
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Mas temos um questionamento! E para processar todos esses movimentos e animações projetadas para o jogo, é necessário ter um
equipamento eletrônico muito avançado? Conheceremos o que é possível fazer para minimizar o processamento dessas informações e
não sobrecarregar seu aparelho.

2.6. Unidades PPU e GPU
Para tal função, empresas lançaram a ideia de utilizar processadores especializados que aliviam o uso de tarefas de uso intenso da
Unidade Central de Processamento, ou CPU, como costumamos falar.
Neste contexto, encontramos um elemento chamado Unidade de Processamento de Física. E o que é isto? Fique tranquilo, explicaremos!
Pois bem! PPU vem do inglês Physics Processing Unit, que corresponde a um microprocessador dedicado, que fora projetado para efetuar
a manipulação de cálculos físicos, especialmente aqueles em motores de física de jogos digitais e que usam cenários tridimensionais.
Uma empresa chamada Ageia criou o PPU para “desafogar” o trabalho da CPU de realizar os cálculos físicos complexos dos jogos,
fazendo com que os jogos passem a ter características muito mais realistas. O PPU foi criado para focar nas seguintes áreas:
- Dinâmica de corpo macio;
- Dinâmica de corpo rígido;
- Simulação de roupas e cabelos;
- Análise de elementos finitos;
- Detecção de colisões; e
- Estilhaços de objetos, entre outros.
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E a GPU, o que é?
Da mesma maneira que a PPU, a GPU (derivada do inglês Graphics Processing Unit), que traduzida significa Unidade de Processamento
Gráfico, unidade esta que permite a execução de operações gráficas, também com o objetivo de diminuir o trabalho da CPU. Este termo
foi criado pela Ageia com o objetivo de delinear a unidade de processamento de física, chamada de PhysX. Observe a unidade na figura
a seguir:

Figura - Microprocessador PhysX da Ageia. Fonte: http://vgamuseum.ru/gpu/ageia/bfg-ageia-physx-p1-ppu/

Então, agora que você já sabe da existência desses dois tipos de unidades dedicadas para os respectivos processamentos, que tal
detalharmos cada uma delas? Vamos lá?!
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Microprocessador PPU
A PPU é atual justamente porque as coisas nos dias de hoje precisam ser mais reais e a GPU como citado anteriormente, é própria
para lidar com texturas e efeitos em cima das texturas, todavia ela não é muito adequada para tratar da física dos objetos que são
apresentados na tela, ela executa uma parte disso e a CPU executa a outra.
Mas se o caso é efeitos realísticos como bandeiras tremulando ao vento de forma natural, blocos explodindo em milhares de pedaços,
líquidos escorrendo por relevos diferentes, enfim, efeitos realmente físicos… Somente a PPU pode realizá-los.
Observe uma PPU do console Nintendo logo abaixo:

Figura – Exemplo de processador PPU. Fonte: https://imgur.com/gallery/KuLjk
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Microprocessador GPU
Por outro lado, temos a GPU, que permite realizar processamentos que envolvam imagens em alta velocidade (se comparadas com a
da CPU), também reproduzir vídeos e principalmente a manipulação de objetos tridimensionais. A GPU também aplica a textura numa
superfície, permite seu arredondamento, e também aplica efeitos visuais sobre os objetos do jogo.
Devido o avanço da complexidade da física existente nos jogos digitais, ela passou então a possuir programadores com dedicação
exclusiva ao seu desenvolvimento e dessa forma, começaram a efetuar a separação da simulação física em algumas bibliotecas para
que estas pudessem então ser reaproveitadas em outros projetos. A partir desse foco, passou a surgir então os motores de física, bem
como empresas especializadas na produção desses motores.
Apenas uma GPU pode efetuar todas essas operações fazendo com que a animação seja apresentada de forma adequada na sua tela,
e mais, em 3D. Toda essa preocupação é para preservar o processamento da CPU e permitindo a ela que se responsabilize apenas por
suas reais funções.
Abaixo temos o exemplo de uma GPU. Observe:

Em resumo, com o advento de processadores
mais poderosos e o aparecimento das GPUs,
que passaram a realizar processamentos gráficos
mais pesados, os desenvolvedores passaram a
conter diversos ciclos de processamento ociosos
e então passaram a realizar cálculos de física.
Figura – Exemplo de processador GPU. Fonte: https://www.pcgamesn.com/amd/amd-polaris-refresh
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Curte aí!
Veja este vídeo apresentando a diferença entre CPU e GPU.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=9Ywmimj5jvo

Outro termo voltado para as bibliotecas gráficas, são os frameworks, que permitem a sua interligação e processamento mais ágil de
determinadas operações incluídas no jogo.
Vamos conhecer este novo elemento? Então, vamos lá!

2.7. Frameworks
O framework é um programa que tem como principal foco solucionar problemas recorrentes cuja abordagem seja genérica, dessa forma,
permite ao desenvolvedor restringir seus esforços na solução do problema em si, para que não fique apenas reescrevendo software.
Pois bem, podemos então considerar o Framework como sendo uma biblioteca? Bem... quase isso! Pode-se considerar como um grupo
de bibliotecas ou componentes que são utilizados para a criação de uma base onde uma determinada aplicação será construída.
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Curte aí!
Veja este vídeo mostrando o detalhe sobre o que são Frameworks.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=2zqzzTnfa0E

Por exemplo, temos o Phaser, que foi objeto de estudo na disciplina
Programação de Jogos para Web, é um framework “open source”, ou seja,
de código aberto, utilizado para desenvolver jogos em HTML criado pela
empresa Photon Storm. Seu objetivo é a criação de jogos que permitam serem
executados em navegadores tanto para computadores de mesa quanto para
dispositivos mobile.

Figura - Logomarca do Framework Phaser.
Fonte: http://phaser.io
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2.8. Application Programming Interface - API
Para complementar esta parte de aplicações que auxiliam nas operações com as bibliotecas gráficas, detalharemos o funcionamento
das APIs. Vamos lá ?!
Podemos afirmar que API seja considerado um conjunto de rotinas e padrões de programação para permitir o acesso a um aplicativo
ou plataforma baseado na web. A sigla API, cujo termo em inglês é “Application Programming Interface” traduzida para o português
denomina-se “Interface de Programação de Aplicativos”.
As APIs são uma espécie de “ponte” que interligam aplicações, podendo ser usadas por programadores ou empresas de vários segmentos
de mercado e com os mais variados tipos de negócio, independentemente de seu tamanho.

Curte aí!
Veja este vídeo apresentando o funcionamento das APIs.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=RVIJnOHKOLc
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Conforme apresentado no vídeo anterior, a maioria das pessoas não conhece o que é uma API, devido às mesmas serem invisíveis
ao usuário comum, que está em contato apenas com a interface das aplicações. Por outro lado, são os programadores que têm o
conhecimento aprofundado dessa tecnologia que é o resultado da evolução de vários sistemas e ferramentas.
Por fim, devemos compreender que as APIs são criadas quando as empresas de software tem a intenção de permitir que outros
desenvolvedores criem produtos associados ao seu serviço. Você pode não saber, mas existem vários destas aplicações que
disponibilizam seus códigos e instruções para que outros sites os utilizem da maneira mais conveniente, habilitando novos recursos
para seus clientes ou usuários.
O maior exemplo desta disponibilização é o Google Maps, que tornou-se um dos grandes exemplos na área de APIs. A Google, por meio
de seu código original, permite que muitos outros sites e aplicações utilizem seus dados adaptando-o da forma mais adequada para
cada um, a fim de reutilizar esse serviço para outros fins (como mostrado no vídeo anterior).

Figura – API Google Maps.
Fonte: https://olhardigital.com.br/noticia/9-dicas-para-voce-usar-melhor-o-google-maps/59858
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2.9. Bibliotecas gráficas e de funções
Enfim, chegou o momento de falarmos sobre as bibliotecas gráficas e de funções, e todos os seus aspectos, bem como a utilização
prática de cada uma delas. Vamos iniciar?!
Bom... Podemos dizer que as bibliotecas gráficas são conjuntos de funções que permitem a criação de projetos que contenham
personagens, cenas e ambientes 2D e 3D por intermédio da programação ao invés de uso interativo de ferramentas gráficas.

Figura – Exemplos de imagens utilizadas em jogos digitais.
Fonte: https://tiesuascuriosidades.wordpress.com/2014/10/29/jogos-digitais-oque-sao/

67
Essas bibliotecas expandem as possibilidades de criação por intermédio da programação com funções e procedimentos projetados,
exclusivamente, para a utilização em projetos gráficos que envolvam a utilização de imagens, formas, animações, entre outras.
O que devemos saber é que os profissionais envolvidos com os elementos gráficos não estão limitados a simplesmente serem usuários
finais das aplicações de modelagem e criação/edição de figuras e vídeos.

Figura – Designer de jogos. Fonte: https://www.wreducacional.com.br/curso-de-basico-designer-de-games
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Esses profissionais, ao utilizarem as bibliotecas gráficas, trazem para seu trabalho os benefícios existentes da programação, aliados
aos recursos e possibilidades que as bibliotecas oferecem.

Você sabia?
Se você quiser conhecer uma listagem das principais bibliotecas gráficas que podem ser
utilizadas para desenvolvimento de jogos digitais e outros projetos, acesse o link abaixo:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Categoria:Bibliotecas_gr%C3%A1ficas

Falaremos, agora, das bibliotecas de funções, que também são importantes para o desenvolvimento de projetos na área gráfica. Vamos
conhecê-las?!
Já as bibliotecas de funções são coleções de subprogramas, consideradas funções ou procedimentos, onde o profissional de programação
recorre ao elaborar suas linhas de código do programa.
Diante disso, surge uma pergunta: qual a vantagem em utilizar este tipo de biblioteca? Bom, a principal vantagem é a possibilidade que
o programador tem de utilizar estes recursos de forma compartilhada, devido sua estrutura modular.
E nós temos algum exemplo dessa biblioteca? Sim, temos!!!
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Pois bem, como exemplo deste tipo de biblioteca, encontramos a jQuery, que é baseada na linguagem JavaScript e permite interagir
com o HTML, linguagem esta desenvolvida para interagir e simplificar os scripts interpretados no navegador do usuário.

Figura – Logomarca da jQuery. Fonte: https://jquery.com/

Falaremos, agora, das bibliotecas de funções, que também são importantes para o desenvolvimento de projetos na área gráfica. Vamos
conhecê-las?!
Já as bibliotecas de funções são coleções de subprogramas, consideradas funções ou procedimentos, onde o profissional de programação
recorre ao elaborar suas linhas de código do programa.
Diante disso, surge uma pergunta: qual a vantagem em utilizar este tipo de biblioteca? Bom, a principal vantagem é a possibilidade que
o programador tem de utilizar estes recursos de forma compartilhada, devido sua estrutura modular.
E nós temos algum exemplo dessa biblioteca? Sim, temos!!!
Pois bem, como exemplo deste tipo de biblioteca, encontramos a jQuery, que é baseada na linguagem JavaScript e permite interagir
com o HTML, linguagem esta desenvolvida para interagir e simplificar os scripts interpretados no navegador do usuário.
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Neste ponto, pedimos que não se preocupe, pois nós veremos, em seguida, como esta biblioteca funciona na prática e também
utilizaremos alguns de seus recursos.

Exemplo de aplicação de biblioteca gráfica
Você sabia que o desenvolvimento de jogos digitais é a atividade que mais faz uso das bibliotecas gráficas, realizando a interação com
elementos gráficos, sejam eles 2D ou 3D?
Saiba então que se destacam dois conjuntos de bibliotecas gráficas: A OpenGL e a DirectX (que serão estudadas com maior detalhe
na próxima unidade desta disciplina), que atualmente, com desenvolvimento e aprimoramento aplicados à elas, tem oferecido maiores
recursos aos desenvolvedores de jogos e demais profissionais da área gráfica.
Veremos um pequeno exemplo de uso da biblioteca OpenGL e seus comandos? Então nos acompanhe!
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Exemplo de arquivo em C++ apenas para visualização do uso da OpenGL:
//Interliga o código com a biblioteca glut
#include <glut.h>
void abreJanela() {
// Limpa o buffer de pixels
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
// Executa os comandos OpenGL
glFlush();
}
int main(int argc, char* argv[]) {
// Inicia a biblioteca Glut
glutInit(&argc, argv);
// Define o tipo do modo de exibição e formato de cores
glutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE | GLUT_RGBA);
// Define o tamanho da tela
glutInitWindowSize(640, 480);
// Cria a tela com o nome inserido no parâmetro
glutCreateWindow(“Minha primeira tela em OpenGL”);
// Define a cor preta para a tela
glClearColor(0, 0, 0, 0);
// Chama a função abreJanela
glutDisplayFunc(abreJanela);
// Inicia a execução dos recursos
glutMainLoop();
// Valor de retorno
return 0;
}
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Agora, apresentaremos um exemplo de utilização de biblioteca de função. Acompanhe o passo-a-passo que exibiremos a seguir!

Exemplo de aplicação de bibliotecas de função
O surgimento deste tipo de biblioteca teve como
objetivo principal a simplicidade e o desejo de
facilitar o trabalho dos desenvolvedores de
aplicações, pois os mesmo iriam necessitar criar
inúmeras linhas de código para obter mais um
determinado efeito, ou efetuar uma requisição.
Com a biblioteca jQuery esse processo é obtido
através de poucas instruções, fazendo com que a
jQuery se transformasse em uma ferramenta ideal
para os projetistas de sites e desenvolvedores
que

possuíssem

conhecimento

limitado

em

JavaScript.
E aí, estudante, vamos ao exemplo de utilização
dela?! Vamos lá!
Exemplo de arquivo HTML+JavaScript apenas
para visualização do uso da jQuery:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src=”/lib/jquery-1.12.2.min.js”></script> 		
<script>
$(document).ready(function(){
$(“button”).click(function(){
$(“div”).animate({
height: ‘toggle’
});
});
});
</script>
</head>
<body>

aqui ligamos com a biblioteca

<p>Para abrir e fechar o quadro, clique no botão.</p>
<button>Animar</button>
<div style=”background:#FF0000;height:100px;width:100px;position:absolute;”></div>
</body>
</html>
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Obs: no exemplo acima, a linha onde é feita a referência à biblioteca jQuery mostra o diretório onde os arquivos foram instalados, ou
seja, no diretório Lib.
Não se preocupe se você não entendeu os exemplos de códigos apresentado acima, pois a intenção era somente dar uma ideia de
como os dois tipos de bibliotecas se interligam aos códigos. Nas próximas unidades, teremos a oportunidade de nos aprofundarmos
neste assunto.
Pois bem estudante! Finalizamos a nossa Unidade 2. E aí, vamos rever alguns tópicos abordados nesta unidade!!! Está pronto?!
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Resumo
Chegamos ao fim da Unidade 2!
Nesta unidade, nós conhecemos os vários tipos de motores, como o motor de jogo, gráfico e de física, onde foram apresentadas suas
principais características.
Em seguida vimos como são representadas as imagens em um projeto qualquer. Neste ponto, foram listadas as imagens matriciais,
vetoriais e como se comportam as primitivas gráficas, destacando a importância de seu contexto num projeto que envolva as bibliotecas
gráficas, sejam eles em 2D ou 3D.
Acreditamos que, a partir do estudo dessa unidade, você agora consiga definir os microprocessadores dedicados, que ao longo deste
tópico, mostramos que se subdividem em PPU e GPU.
Pois bem, com base em nossos estudos, você também passou a identificar as técnicas, metodologias e etapas de desenvolvimento,
onde foram detalhadas suas definições, características e aplicações.
Logo após, foram apresentados os conceitos de Framework e as APIs, exibindo exemplos de ambas.
E por fim, destacou-se a importância da utilização das bibliotecas gráficas (OpenGL e DirectX) e de funções (jQuery),
onde exibiu-se exemplos prático de seus códigos.
Continuemos então com os nossos estudos! Estamos aguardando você na próxima unidade! Tchau!
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Glossário
Bitmap – é um formato de gráficos por mapa de bits (composto por pixels).
CPU – A Central Processing Unity, ou Unidade Central de Processamento (CPU), comumente conhecida como o processador
do computador, é o componente de um sistema computacional responsável por realizar as instruções de um programa de
computador, bem como executar a aritmética básica e lógica, e também pelo controle de entrada e saída de dados.
DPI – Do inglês Dots Per Inch, (ou Pontos por Polegada) é uma medida que se refere à composição de imagens, expressando
o número de pontos existentes em uma polegada linear na superfície em que há a apresentação de uma determinada imagem.
Google Maps – é um serviço desenvolvido e oferecido pela empresa Google que permite a realização de pesquisas e
visualizações de mapas e imagens de satélite da do planeta Terra. Este serviço é gratuito e está disponível na web.
JavaScript – é uma das linguagens de programação existentes no mercado. Ela é do tipo “interpretada” e de alto nível, e
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também com características dinâmicas. Em conjunto com a HTML e a CSS, a linguagem JavaScript compõem as principais
tecnologias existentes na web.
Pixel – considerado como sendo o menor elemento em um dispositivo de exibição. A partir deste elemento é possível a
atribuição de uma determinada cor. Resumindo, um pixel é o menor ponto de formação de uma imagem digital, sendo que
uma imagem inteira é formada a partir de conjunto de pixels com várias cores.
PPI – termo advindo do inglês, Pixel Per Inch (ou, Pixel por Polegada). É considerada uma medida de resolução de vídeo
que determina o tamanho da tela do monitor do computador (ou qualquer outro dispositivo) em polegadas e do número total
de pixels, tanto na direção horizontal como também na vertical.
Renderização – processo que se permite obter o produto final a partir da realização de um processamento digital. Geralmente
este processo é aplicado essencialmente em programas de modelagem 2D e 3D, e também em áudio e vídeo.
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As bibliotecas e APIs gráficas
Esta unidade permitirá que você tenha um melhor detalhamento sobre as bibliotecas e APIs
gráficas, recursos esses que se dedicam à exploração e ao desenvolvimento de técnicas
e algoritmos para a produção, bem como a análise e manipulação de imagens pelo
computador. É indiscutível que esta exploração gráfica está presente em diversas
áreas atualmente, desde o projeto de lançamentos de automóveis pelos seus
fabricantes até o desenvolvimento na área do entretenimento, entre as quais estão
os jogos digitais.
Como visto na Unidade 2, com o advento dos processadores dedicados e placas gráficas
com alta tecnologia, podemos afirmar que a evolução dessa área, aliada ao surgimento
de outras áreas de aplicação, partiram da evolução do próprio hardware. Sabemos
que, antigamente, na informática, toda informação era representada por intermédio de
caracteres alfanuméricos e, com a evolução da tecnologia, e, a partir dos inúmeros cálculos
matemáticos, as aplicações gráficas passaram a demandar uma grande quantidade de
processamento. Dessa maneira, com a melhoria tecnológica dos equipamentos eletrônicos,
considerando-se a capacidade de memória e velocidade, tornou-se possível desenvolver
e executar técnicas mais elaboradas para a elaboração de imagens com maior grau de
realismo possível.
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Figura – Evolução dos aparelhos móveis.
Fonte: https://medium.com/@ivannerycardoso/aspectos-biológicos-da-evolução-dos-celulares-1996-2017-5585a9e6ae33

Diante destes fatos, qual a forma que os programadores utilizam para lidar com esses elementos gráficos em seus projetos?
Pois bem! Para que a capacidade do hardware disponível e a facilitação do desenvolvimento de aplicações gráficas sejam bem
aproveitadas, frequentemente, novos programas são desenvolvidos e, para suas implementações, os programadores passaram a utilizar
bibliotecas e APIs gráficas, elementos estes que consistem em um conjunto de rotinas gráficas básicas. Com a utilização delas, tornase possível elaborar, com certa rapidez, determinados projetos sem que seja necessária a preocupação com detalhes particulares dos
dispositivos ou, até mesmo, com a elaboração de algoritmos básicos, como, por exemplo, o desenho de uma forma retilínea.
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Figura – Tela de computador com recursos gráficos de alto desempenho.
Fonte: https://www.eniac.com.br/tecnico-em-jogos-digitais/

E aí, estudante? Você está curioso sobre o que aprendemos agora? Pois é, a partir destas constatações apresentadas, estudaremos
as principais bibliotecas, a OpenGL e DirectX, para que possamos conhecer como são realizadas as suas instalações e configurações
e para que serão utilizadas.
Agora, saberemos o que será apresentado nesta unidade! Vamos lá!?
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Objetivos de aprendizagem
Esperamos que, ao final do estudo desta unidade, você seja capaz de:
- Compreender os fundamentos das bibliotecas gráficas;
- Identificar as particularidades das bibliotecas gráficas OpenGL e DirectX;
- Aprender a instalar as bibliotecas gráficas e efetuar suas respectivas configurações;
- Verificar exemplos de funcionamento das bibliotecas gráficas;
- Conhecer as características de outras bibliotecas gráficas e de funções.
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3.1. OpenGL
Vamos, inicialmente, ao conceito e às características dessa biblioteca, pois a partir deste detalhamento, poderemos entender como é
seu funcionamento e, em seguida, verificar um exemplo.
Conceito
Pois bem, estudante! A OpenGL (composição do termo Open Graphics Library) é uma especificação aberta de uma biblioteca de rotinas
gráficas e de modelagem que trabalha em várias plataformas ou, como já vimos na Unidade 2, uma API (derivada do inglês, Application
Programming Interface). Esta biblioteca geralmente é utilizada para que desenvolvedores projetem aplicações que possuam elementos
gráficos como, por exemplo, aplicativos de visualização, jogos digitais entre outros.
E aí perguntamos: Qual a vantagem em utilizar a OpenGL?
Falando de forma direta, a OpenGL é extremamente eficiente no que diz respeito ao
seu processamento de gráficos 2D e 3D, pois muitos de seus algoritmos internos são
implementados em hardware nas placas gráficas mais modernas. Os programas,
por sua vez, são escritos em uma linguagem de programação como, por exemplo, a
linguagem C ou C++, realizando assim as chamadas às rotinas da biblioteca.

Figura – Logo da OpenGL. Fonte: www.opengl.org
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E, desde quando essa biblioteca existe e é utilizada para o
desenvolvimento? Vamos saber?
Histórico
Na realidade, sua existência se deu a partir de um consórcio
independente formado em 1991 (seu padrão foi desenvolvido a partir
do ano de 1991 e, finalmente, lançado no início de 1992), denominado
ARB (Architecture Review Board), responsável pelo gerenciamento de
suas especificações. O grupo, composto por várias empresas líderes
da área, como a Intel, 3Dlabs, SUN, Apple Computer, NVIDIA e SGI,
tornou-se, desde o princípio, o responsável pela implementação e
aprovação de novas funcionalidades, do lançamento das versões e
extensões de OpenGL.
As especificações da OpenGL sofrem recorrentes atualizações,
permitindo sua permanente evolução e aproveitando a capacidade do
hardware gráfico. Atualmente, a OpenGL encontra-se em sua versão
4.6, estando disponível para download no site http://www.opengl.org.

Figura – Figuras geométricas 2D e 3D. Fonte: https://br.pinterest.
com/pin/65372632063708769/
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Características e funcionalidades
Já que conhecemos o conceito e o histórico da biblioteca, que tal verificarmos as suas características? Vamos a elas?
Saiba que seu funcionamento é semelhante ao de uma biblioteca pertencente à linguagem de programação C ou C++. Então, quando
falamos que um programa é baseado na biblioteca OpenGL (ou é uma aplicação OpenGL), significa que ele foi implementado (ou
escrito) em uma determinada linguagem de programação que, por fim, utiliza uma ou mais bibliotecas OpenGL.
Por intermédio de algumas centenas de funções, a biblioteca fornece acesso a todos os recursos do hardware de vídeo, e seu esquema
interno funciona de forma semelhante a uma máquina de estados, pois fornece os procedimentos que a OpenGL deve realizar de forma
bem específica. Ao utilizar essas funções da API, é possível ligar ou desligar inúmeros aspectos dessa máquina como, por exemplo, a
cor atual, o efeito de transparência, realização de cálculos de iluminação, efeito de neblina, entre outros.

Figura – Exemplo de uma placa de vídeo.
Fonte: https://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2012/12/conheca-melhores-placas-de-video-lancadas-em-2012.html
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Um exemplo de aplicação da OpenGL é sua versatilidade na criação de personagens de animações. Outras aplicações da API é que a
mesma possibilita criar o desenho de primitivas gráficas como, por exemplo, linhas e polígonos (apresentadas na Unidade 2), e também
a adoção de funções que permitem aplicar transparência, colorização, iluminação, mapeamento de textura, entre vários outros efeitos
especiais.

Você sabia?
Não podemos deixar de destacar que, atualmente, a OpenGL é bem vista e tem boa aceitação
entre os programadores como um padrão de API para desenvolver aplicações gráficas
tridimensionais interativas e que permitam gerar imagens em tempo real. Isso é que é
importância, hem!!!

A OpenGL possui a características de ser portável, pois não possui funções, seja para gerenciar janelas, tratar eventos ou até mesmo
para manipular arquivos. Para estes casos, algumas funções específicas de cada plataforma são utilizadas para atingir este objetivo.

Estrutura dos comandos
Devemos entender que a maioria das implementações da OpenGL possui uma ordem de operações que deve ser atendida. A uma série
de estágios de processos dá-se a denominação de “pipeline” de renderização.
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Vamos refletir!
Vamos pensar um pouco sobre o termo “pipeline”. O que será que ele significa dentro do contexto
de desenvolvimento de um jogo?

Pois é, estudante, a questão acima te deixou curioso? A explicação é a seguinte:
O termo “pipeline” é utilizado para descrever um processo que geralmente possui duas ou mais etapas para que uma imagem possa ser
gerada. A figura a seguir apresenta uma versão sintetizada deste pipeline OpenGL.

Figura – Diagrama sintetizado do pipeline OpenGL.

86
E como os comandos são armazenados e processados?
Bom... como uma aplicação realiza chamadas a várias funções da OpenGL, os comandos envolvidos são, então, armazenados em uma
memória específica, denominada buffer de comandos. Em seguida, após esta memória ser preenchida com comandos, por exemplo,
de dados de textura, desenho de primitivas e iluminação, ela é então “esvaziada”, fazendo com que os comandos e dados sejam
encaminhados para o próximo estágio do pipeline.
No caso de dados geométricos, por exemplo, os vértices, os comandos são processados de forma distinta de dados de imagens, os
chamados pixels. Todavia, após algumas etapas específicas, os dois processos atravessam a etapa de rasterização do pipeline (saiba
mais no glossário presente no final deste material), que consiste na conversão do que chamamos “fragmentos”.
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O que são esses fragmentos? Vamos saber?

Você sabia?
Pois bem! No âmbito da OpenGL, um fragmento é uma determinada posição na tela que, além
da cor, retém várias outras informações relacionadas como, por exemplo, profundidade e
coordenadas de textura.
Por sua vez, cada um desses fragmentos auxilia na atualização dos pixels da etapa do frame buffer,
elemento este correspondente à memória do dispositivo gráfico. Após todas estas etapas, outras operações podem ser executadas,
antes de a imagem final ser exibida na tela.

É, essa biblioteca é um recurso bem potente, não acha?!
O que você acha de vermos quais são as suas variações? Então, vamos a elas?

Bibliotecas específicas da OpenGL
Uma vez utilizada a OpenGL, ao contrário de descrever em detalhes uma cena 2D (ou 3D), torna-se necessário apenas efetuar a
especificação do conjunto de etapas que devem ser seguidas, para então conseguir o aspecto ou efeito desejado. Os passos citados
envolvem chamadas às rotinas desta API que inclui por volta de 250 funções: sendo 200 pertencentes à biblioteca OpenGL e os demais
à biblioteca de utilidades denominada GLU (do inglês, OpenGL Utility Library), parte integrante da implementação da OpenGL.
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Com isso, precisamos entender como funciona esse conjunto de comandos da OpenGL. Vamos conhecê-lo?
Pois bem, a biblioteca OpenGL contempla um conjunto poderoso e considerável de comandos, todavia restrito apenas ao processamento
de desenhos. Outras bibliotecas relacionadas existem para auxiliar a manipulação de outros aspectos da aplicação.
Vejam quais são essas bibliotecas auxiliares:

Bom, estudante! Este foi um detalhamento sobre a biblioteca OpenGL, no qual foi apresentado o seu conceito, características,
funcionalidades e estrutura de comando.
Veremos, agora, como funciona a biblioteca DirectX. Vamos juntos!
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3.2. DirectX
Então, nós devemos ter em mente que a indústria de jogos, há certo tempo, começou a adotar paulatinamente o uso das APIs como
padrão. Isso se deve ao fato da sua grande variedade e quantidade de alternativas para desenvolver os efeitos visuais e também ao fato
de que a maioria dos usuários de jogos utilizam cada vez mais os que possuem tecnologias mais sofisticadas.
A maior parte dos jogos atuais e, também os mais complexos graficamente, utilizam essas bibliotecas gráficas para que sejam
representados seus ambientes encorpados, extensos e com alto grau de realismo. A partir deste contexto, é que conheceremos a
biblioteca gráfica DirectX, criada pela Microsoft, empresa que abriu novas possibilidades de desenvolvimento gráfico, juntamente com
as demais existentes no mercado atualmente.
Ah, um detalhe! Em certos momentos, aqui no material,
chamaremos de “a DirectX” e outras vezes de “o DirectX”,
por se tratar de uma biblioteca mas que, ao mesmo tempo,
também é considerado um conjunto de componentes gráficos.
OK?

Figura – Logotipo do DirectX.
Fonte: https://winappsblog.wordpress.com/2015/10/02/microsoft-directx-redistributable/

Conceito
Bom, a biblioteca DirectX pode ser considerada um conjunto de componentes presente no Windows permitindo aos softwares, sobretudo
aos jogos, que trabalhem diretamente com o hardware de vídeo e áudio. Devemos saber que o conjunto de jogos que usa o DirectX
pode utilizar os recursos de aceleração de multimídia integrados ao hardware de maneira mais eficiente, fazendo com que a experiência
multimídia geral seja melhorada.
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Não devemos esquecer que o DirectX é uma espécie de interface de desenvolvimento que possui a capacidade de intermediar a
comunicação entre software e hardware, principalmente quando falamos de jogos eletrônicos.

Você sabia?
É importante compreendermos que, com a padronização de comunicação inerente ao DirectX,
este passa a fornecer instruções para que aplicações como, por exemplo: jogos, programas
gráficos, etc, que são escritos para fins de sua utilização, e o respectivo hardware, façam uso dos
seus recursos.

Que tal agora sabermos um pouco da história de sua criação e versões? Será que é muito diferente das demais bibliotecas gráficas?
Vamos ver!

Histórico
Bom, tudo começa com a primeira versão do DirectX nascendo em conjunto com o Windows 95, no ano de 1995. Sua missão era ser
o sucessor das APIs WinG — que eram até então utilizadas no DOS e Windows 3.1. Mesmo perdendo desempenho em relação ao seu
antecessor, o DirectX possuía a vantagem de permitir a produção de efeitos mais elaborados que antes eram praticamente impossíveis,
além do que, tornou-se mais fácil de usar.
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E, como tudo na informática, a área de jogos eletrônicos evoluiu substancialmente e, é claro, o DirectX não apenas acompanhou tais
evoluções como, na maioria dos casos, foi o responsável pela mudança, quando passou a permitir que os desenvolvedores de jogos
ultrapassassem seus limites. Assim, este conjunto de APIs da Microsoft permitiu uma execução mais elaborada dos jogos, desfrutando
de todas as características de hardware que os computadores apresentavam.

Figura – Jogo Forza 5 (um dos primeiros a utilizar a biblioteca DirectX 12).
Fonte: https://www.tecmundo.com.br/xbox-one/52635-primeiros-jogos-a-utilizarem-o-directx-12-devem-sair-no-meio-de-2015.htm
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A partir de 1995, várias versões do DirectX foram lançadas, sendo que todas buscavam formas de extrair o máximo da capacidade do
hardware no desenvolvimento dos mais variados e complexos efeitos. As versões 10 e 11 do DirectX, por sua vez, tomaram proveito de
uma nova arquitetura de driver gráfico que foi implementada no Windows Vista (a WDDM, Windows Driver Display Mode), passando a
ser incompatíveis com as versões Windows XP ou inferior.
É importante salientarmos que este componente foi igualmente decisivo no surgimento do primeiro console de videogame da Microsoft.
Este console foi denominado inicialmente como DirectXbox. Porém, sua versão final foi lançada no ano de 2001 já com o nome mais
curto, ou seja, Xbox.

Figura – Console XBOX 360
Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Xbox-360-Consoles-Infobox.png?w=700
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E qual o objetivo primordial do DirectX? Você conhece?
Nós explicaremos, então!!!
Não diferente das demais bibliotecas gráficas, o objetivo dele é melhorar e ampliar a comunicação realizada entre o jogo e os componentes
do computador, pois permite que o jogo “rode” de maneira mais adequada e com mais desempenho, fazendo uso de todos os recursos
oferecidos por um computador.
Pois é, estudante, a cada lançamento de uma nova versão, surgem novidades e melhores desempenhos para determinados jogos e
programas. A versão mais nova, a Directx 12, trouxe melhoria de desempenho para todas as GPUs compatíveis, quando o assunto é o
processamento do hardware, especialmente nas placas de vídeo da AMD e a GPU do console Xbox One.
E aí, entendeu como foi o surgimento desta biblioteca gráfica e o comportamento de suas versões?! Que tal vermos suas características
e funcionalidades? Vamos lá!

Características e funcionalidades

Vamos refletir!
Inicialmente, refletiremos um pouco sobre o assunto. O que existe por trás de um jogo? Já imaginou?
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Pois é, quando um jogo é “carregado” na tela, em segundo plano, são processados milhões de texturas e elementos geométricos
combinados para dar formas aos cenários e personagens. Além desse processamento gráfico, efeitos de filtros, iluminação e cores
também fazem parte de qualquer jogo, todavia, este conjunto todo necessita estar organizado e ser bem compreendido pelo sistema,
com o intuito de melhor aproveitar a capacidade da máquina.

Figura – Vários efeitos gráficos para um mesmo personagem.
Fonte: https://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2015/11/veja-como-os-graficos-dos-jogos-em-3d-evoluiram-nos-principais-consoles.html
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Em resumo, é nesse momento, que se encontra intrínseca a função do DirectX, pois seus componentes permitem que os dispositivos
de hardware, responsáveis pela execução dos elementos visuais, saibam exatamente o que o jogo precisa para que funcione na
configuração mais adequada possível. Dessa maneira, o jogo pode “rodar” sem maiores problemas, mesmo que ele tenha sido concebido
em condições de processamento gráfico diferentes.

Curte aí!
Veja este vídeo apresentando os fundamentos de jogos no DirectX e suas interligações.
Link: https://channel9.msdn.com/Events/Games-Brasil/MSTechDay-2014/DirectX

Estrutura de desenvolvimento de aplicativos
Uma das novidades do Windows 10 foi a criação da Plataforma Universal do Windows que, junto, permitem a criação de aplicações que
funcionam de maneira adequada e têm ótima aparência, independentemente do tipo de dispositivo da plataforma Windows ou, também,
a atualização das existentes com a inclusão de recursos modernos.
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Você se assusta e pergunta: Mas o que é essa tal de UWP?
Bem, caro estudante, a Plataforma Universal Windows, do inglês Universal Windows Platform (UWP) é uma plataforma de aplicativos
idealizada pela Microsoft e teve seu lançamento em conjunto com o Windows 10. Esta permite a criação de um aplicativo universal sob
a denominação de “universal”, ou seja, portável para qualquer dispositivo que utilize o sistema operacional da empresa.

Figura – Tela da guia de documentação da UWP. Fonte: https://docs.microsoft.com/pt-br/windows/uwp/index.
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Esta plataforma consiste em todo o ambiente necessário para desenvolver e distribuir um aplicativo universal (também chamado de
aplicativo UWP).
As linguagens suportadas pela plataforma para o desenvolvimento de aplicativos são a C++, C#, XAML ou VB.NET. E a API é escrita
em C# e suporta C++, VB.NET, C#, F# e JavaScript.
Agora que você já sabe que a Microsoft adotou uma nova forma de desenvolvimento de aplicativos, verificaremos quais são os
componentes da biblioteca DirectX.

Bibliotecas específicas da DirectX
Como já foi dito anteriormente, o DirectX é um conjunto de APIs e, sendo assim, contém uma série de “pacotes de desenvolvimento”
em sua composição. Cada um destes pacotes é responsável por uma determinada área de desenvolvimento do jogo. Conheceremos, a
seguir, quais são estes componentes e suas respectivas funções:
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Detalharemos um pouco mais, pelo menos, dois dos principais componentes gráficos da DirectX – o DirectDraw e o Direct3D. Vamos lá!
a) DirectDraw: este é um padrão de interface de software desenvolvido pela Intel. A Microsoft passou a suportá-lo como padrão
e incorporou em sua tecnologia DirectX para então melhorar o desempenho de jogos e aplicativos. Este componente funciona por
intermédio da transferência de todos os processos relacionados a vídeo para a CPU do sistema que, por sua vez, encaminha para o
adaptador de vídeo. O Windows já adota o DirectDraw por padrão. Sendo assim, se o DirectX tiver sido instalado, consequentemente,
a placa de vídeo já o suporta.
b) Direct3D: este componente é usado para programação de jogos e desenvolvimento de aplicativos em 3D (e, atualmente, também
para 2D). Ele é responsável pela forma como os gráficos tridimensionais são processados pelo sistema. O Direct3D também possui a
função de executar os programas em tela cheia. Lembramos que, desde a versão 8.0, a biblioteca de funções também renderiza gráficos
2D, como citado anteriormente.
Já sabemos praticamente tudo sobre a DirectX, mas como você saberá qual a versão está instalada em seu computador?
Calma que essa descoberta é relativamente simples. Vamos ver?

Verificação e atualização do DirectX
Estudante, para verificar qual versão do DirectX encontra-se instalada em seu computador, a Microsoft disponibiliza uma ferramenta
denominada DxDiag, que apresenta informações detalhadas sobre os componentes e drivers DirectX instalados em seu sistema e que
podem ser utilizados.
Partindo do Sistema Operacional Windows 10, você deve seguir os passos abaixo:
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1. Na caixa Executar, digite o termo dxdiag e, em seguida, pressione Enter (ou clique em OK);

Figura – Caixa de diálogo Executar.
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2. Na caixa de diálogo Ferramenta de Diagnóstico do DirectX, observe que são exibidas quatro guias na parte superior. As guias
Sistema, Exibir, Som e Entrada;

Figura – Caixa de diálogo Ferramenta de Diagnóstico do DirectX – Guia Sistema.
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3. Verifique, nesta primeira guia, as informações disponíveis, inclusive, a versão de sua biblioteca DirectX;
Obs: lembrando que cada computador possuirá seu conjunto de configurações. Portanto, esta tela poderá ser diferente da que for
apresentada para você.
4. Clique na guia Exibir para verificar as informações de vídeo;

Figura – Caixa de diálogo Ferramenta de Diagnóstico do DirectX – Guia Exibir.
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5. Clique na guia Som para verificar as informações de áudio;

Figura – Caixa de diálogo Ferramenta de Diagnóstico do DirectX – Guia Som.
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6. Clique na guia Entrada para verificar as informações dos dispositivos de entrada de seu computador;

Figura – Caixa de diálogo Ferramenta de Diagnóstico do DirectX – Guia Entrada.
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7. Ao final, clique no botão Sair.
E como a Microsoft permite que você atualize sua DirectX, caso ela esteja defasada ou com problemas? Bom, para a versão do DirectX,
você realmente deve entender como a Microsoft adota o esquema de atualização de suas versões.
Veremos um exemplo! Para o Windows 10 e o Server 2016 Technical Preview, o DirectX 11.3 e o 12 já se encontram incluídos nestas
respectivas versões do Windows.

Você sabia?
Aí você se pergunta. E como a Microsoft realiza esta atualização? A resposta é bem simples.
As atualizações são realizadas por intermédio do Windows Update, pois não existe um pacote
específico para essas versões do DirectX.

Compreendeu? Simples, não? Chega de ficar fazendo downloads e instalando versões em cima de versões. O Windows faz isso para
a gente!
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Curte aí!
Um detalhe! Se quiser ver como se realiza o download e a instalação da DirectX 12, em seu
computador, caso esta biblioteca tenha esteja com algum problema, assista ao vídeo no link
abaixo:
Link: https://www.youtube.com/watch?v=hdUiOenEFaA

Viu como foi fácil? Apresentaremos, agora, outras bibliotecas que podem auxiliar você no desenvolvimento de elementos gráficos nos
jogos.

3.3. Outros exemplos de bibliotecas gráficas e de funções
Que bacana! Estamos quase encerrando mais uma unidade de nossa disciplina, mas antes queremos mostrar mais algumas das
bibliotecas existentes e que nos auxiliam no desenvolvimento de jogos e aplicativos gráficos, nos quais são utilizados recursos gráficos.
Vamos conhecê-las? Veja... elas estão aqui, logo abaixo!
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Allegro
A biblioteca Allegro tem como característica ser livre e open source (de código fonte aberto), utilizada geralmente para o desenvolvimento
de jogos. Tem como objetivo principal ser portável entre as plataformas em ambientes que utilizam bibliotecas gráficas. Sua principal
característica é que o mesmo código-fonte deve compilar e funcionar em todas as plataformas nas quais a ela é suportada, sendo que
um dos objetivos imediatos é a plataforma 64 bits.

Figura – Exemplo de um jogo utilizando a biblioteca Allegro. Fonte: https://updatedcode.
wordpress.com/2012/01/24/jogos-em-c-usando-a-biblioteca-allegro/
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Devemos ter em mente que a sua principal utilização é no escopo da programação de jogos. Fique sabendo que, atualmente, ela possui
uma comunidade com inúmeros usuários. Isso porque, além de possuir diversos recursos nativos, como gráficos bi e tridimensionais
com OpenGL, controle de som, entrada de dados pelo mouse e teclado, exibição de vídeos, etc., esta API é considerada plenamente
extensível, fazendo com que haja diversos add-ons disponíveis.

SDL
A biblioteca multimídia Simple DirectMedia Layer (SDL) é também livre e “open source”, multiplataforma, escrita em linguagem C,
representando, assim, uma interface simples para gráficos, som, e, por fim, dispositivos de entrada de diversas plataformas.

Figura – Logotipo da biblioteca SDL. Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/
Simple_DirectMedia_Layer
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A SDL possui a palavra “layer” (que significa camada) em sua denominação por ser, na verdade, um wrapper (classes cujas funcionalidades
que expõem estão implementadas em outro lugar) de várias funções específicas do sistema operacional. Esta biblioteca possui como
principal foco fornecer um framework comum para que essas funções possam ser acessadas. Para aumentar sua funcionalidade, além
desse escopo, foram criadas diversas bibliotecas para que funcionem em conjunto com a SDL.

Three.js
A Three.js, por sua vez, é uma biblioteca de funções com base em JavaScript/API com características cross-browser, ou seja, ela
funciona em qualquer navegador, utilizada para efetuar a criação e apresentação de gráficos 3D animados em um navegador web.
Como plataforma gráfica, a Three.js utiliza a WebGL e seu código-fonte é hospedado em um repositório no GitHub.

Figura – Site oficial da Three.js. Fonte: www.threejs.org
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Uma característica da Three.js (devido ao uso da WebGL) é permitir criar animações 3D aceleradas de GPU utilizando a linguagem
JavaScript como parte de um website, assim como a biblioteca jQuery, sem depender de extensões de browsers proprietárias.

WebGL
A WebGL (do inglês, Web Graphics Library) é uma API baseada em JavaScript, disponível desde a criação do elemento denominado
“canvas” pertencente à HTML 5, que oferece suporte para renderizar tanto gráficos 2D quanto 3D. A característica desta API é que ela
pode ser implementada em uma aplicação da internet sem a necessidade de instalação de plug-ins no navegador.

Figura – Logotipo da biblioteca WebGL. Fonte: https://www.khronos.org/webgl/

A base da WebGL é o OpenGL ES 2.0, responsável pelo fornecimento de uma interface de programação de gráficos tridimensionais.
Como citado anteriormente, ela utiliza o objeto canvas do HTML 5 e também é acessada por intermédio de interfaces baseadas no
conceito DOM (Document Object Model).
Pois bem, estudante! Finalizamos a nossa Unidade 3. E aí, recapitularemos alguns tópicos abordados nesta unidade! Vamos lá?
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Resumo
Caro estudante, chegamos ao fim da Unidade 3.
Nesta unidade, nós conhecemos duas das principais bibliotecas gráficas (OpenGL e DirectX) relacionadas com o desenvolvimento de
jogos, quando foram apresentados seus conceitos, históricos, versões e suas principais características e funcionalidades.
Pois bem, com base em nossos estudos, você passou a identificar como funciona a estrutura de desenvolvimento de jogos associandoos com as respectivas bibliotecas, as quais também tiveram apresentados os devidos procedimentos de configuração de cada uma
delas.
E, por fim, também destacamos outras APIs, bibliotecas gráficas e de funções mostrando suas principais características e finalidades.
Continuemos então com os nossos estudos! Aguardaremos você na próxima unidade. Até logo!
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Glossário
AMD – do inglês Advanced Micro Device, ou Micro Dispositivos Avançados. A AMD é uma empresa norte-americana que fabrica circuitos
integrados, em especial, processadores e placas de vídeo.
Dev-C++ – é um software que se encaixa na classe de IDEs, pois, como diversos outros programas, oferece um ambiente de
desenvolvimento integrado para que sejam desenvolvidas determinadas aplicações.
GitHub – esta é uma plataforma que hospeda códigos-fonte a partir do controle de versão usando o Git. Este elemento permite que os
programadores, utilitários ou quaisquer usuários cadastrados no ambiente contribuam em projetos privados e/ou de código aberto, de
qualquer parte do mundo.
Rasterização – é o processo de conversão de uma imagem vetorial (curvas funcionais) em uma imagem formada por pixels ou pontos,
para que seja possível sua leitura em um documento qualquer.
WDDM – (WDDM - Windows Driver Display Mode ou Modelo de Controlador de Vídeo do Windows) é o modelo de configuração do
registro de renderização de elementos gráficos das placas de vídeo que utilizam as versões Vista e 7 do Windows.
WinG – é uma interface de programação de aplicativos projetada para fornecer desempenho gráfico mais rápido em ambientes
operacionais Windows 3.x.
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Integração das bibliotecas gráficas e de
funções

Esta unidade permitirá que conheçamos, com detalhes, os conceitos, as bibliotecas, as ferramentas, bem como as
definições apresentadas de forma sucinta nas unidades anteriores. Neste ponto, serão mostrados alguns exemplos
que ilustrarão a integração das bibliotecas gráficas e de funções dentro do contexto de manipulação das imagens
e todos os seus recursos.
E aí, estudante? Está ansioso para conhecer sobre os assuntos que aprenderemos agora? Pois é, a partir
dos exemplos que serão apresentados no decorrer da Unidade, relembraremos algumas das bibliotecas
gráficas e das funções já mostradas, como a Three.js, a jQuery, a WebGL, a OpenGL e DirectX, em
conjunto com a definição de utilização de recursos existentes em outras formas de desenvolvimento de
jogos como, por exemplo, o uso da HTML, CSS e a linguagem JavaScript com suas devidas integrações.
E aí, vamos conhecê-las? Vamos lá!
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Objetivos de aprendizagem
Esperamos que, ao final do estudo desta unidade, você seja capaz de:
conhecer as características e formas de utilização de algumas bibliotecas gráficas e de funções;
verificar os mecanismos de funcionamento referentes aos seus recursos em função das bibliotecas;
aprender a configurar o Unity 3D com as bibliotecas gráficas para efetuar as renderizações dos jogos.
Que tal? Está pronto?! Vamos então iniciar com a biblioteca Three.js, que apresenta como um de seus recursos, o uso da linguagem
JavaScript em conjunto com bibliotecas gráficas e seus processos de renderização.

4.1. A biblioteca Three.js
Atualmente temos funcionalidades presentes em nossos navegadores que não encontraríamos há tempos atrás. Elementos com formas
e aspectos complexos em 3D que agora podem ser prontamente executados nos browsers e sites interativos com experiências mais
empolgantes.
Para esta experiência, temos a biblioteca Three.js, que nos permite elaborar ambientes tridimensionais de maneira simples e utilizando
menos código.
Conforme já citado, a Three.js é uma biblioteca/API JavaScript de código-aberto que pode ser utilizada na criação e apresentação de
gráficos animados no formato 3D, dentro de um browser (um navegador), que possua a compatibilidade com o elemento “canvas” do
HTML5, WebGL e SVG.
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Fique Ligado!
O site da Three.js (https://threejs.org/) possui um conjunto de exemplos (portfólio) do que pode
ser elaborado utilizando os recursos desta biblioteca.

Observe a tela inicial na figura a seguir:

Figura 1 – Site da Three.js
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No grupo Learn, existe a opção Examples que permite ao usuário verificar e selecionar entre os vários exemplos existentes, e por fim,
fazer o download do código para que possa obter inspirações para seus projetos. Observe a figura a seguir:

Figura 2 – Menu de exemplos de utilização da Three.js
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Na figura a seguir, observe a quantidade e os tipos de recursos disponibilizados pela biblioteca Three.js. Veja a figura a seguir:

Figura 3 – Recursos existentes na Three.js
Fonte: elaborado pelo autor
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Para efetuar a renderização, a Three.js utiliza recursos da WebGL e, podemos dizer que, programar diretamente com esse recurso não
é considerado uma tarefa muito simples. A Three.js se apresenta como uma biblioteca de fácil manipulação, permitindo a criação e o
trabalho com objetos 3D, dispensando a necessidade de um profundo conhecimento de WebGL ou também de fórmulas matemáticas
complexas.
Para que se tenha uma ideia de como deve ser o comando de interligação do código com a biblioteca Three.js, observe a respectiva
linha onde está definida a tag script:

Figura 4 – Comando de chamada da biblioteca Three.js
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Para que os recursos da Three.js possam ser utilizados, além de ser referenciada no código, conforme mostrado na figura anterior, é
necessário que seja realizado o download da biblioteca em seu site.

Figura 5 – Opção de download no site da Three.js

É possível encontrar informações mais detalhadas e a documentação completa sobre como utilizar os recursos da Three.js e vários
outros exemplos, no site: http://threejs.org. Lembrando que também existe um conjunto bem consistente de livros que abordam tal
assunto.
Partiremos, agora, para o detalhamento da segunda biblioteca (também já mencionada nas unidades anteriores do material desta
disciplina). Aqui a gente não respira! Temos que seguir firmes!
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4.2. A biblioteca jQuery
Antes de falarmos da biblioteca jQuery, temos que detalhar outro elemento
que está vinculado a ela – a linguagem JavaScript. Esta linguagem é utilizada
normalmente para adicionar interatividade à Interface de um site, ou seja, a
parte de exibição ao usuário.
O funcionamento do JavaScript é sempre levemente diferente em cada navegador.
Dessa maneira, este se torna um dos motivos que levam os programadores a
usarem a jQuery, que é uma biblioteca JavaScript que ameniza algumas das
inconsistências e incompatibilidades existentes e, por fim, facilita a utilização
de recursos especiais.
O site da jQuery possui uma série de recursos que proporcionam aos seus

Figura 6 – Tela inicial do site da jQuery.

usuários uma imersão no uso adequado de seus elementos como, por exemplo,
o download das versões, os projetos, plugins, a central de aprendizagem, a documentação da API entre outros.

Você sabia?
É importante salientar que a jQuery é uma biblioteca baseada em código aberto, que se mantém
por intermédio de desenvolvedores espalhados por todo o mundo. É possível fazer seu download a
partir do site oficial JQuery.com.
Link: http://jquery.com/
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Observe a tela inicial do site na figura a seguir:

Figura 7 – Tela inicial do site da jQuery

Para efetuar o download da jQuery, é necessário acessar o site apresentado acima e clicar na opção
Download jQuery, conforme a figura ao lado:
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Em seguida, escolher qual o arquivo desejado e salvá-lo no computador.

Figura 9 – Tela de opções de download da jQuery
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Da mesma forma que a biblioteca Three.js, a jQuery também necessita ser referenciada no código para que funcione. No exemplo da
figura a seguir, temos duas maneiras de referenciá-las, tanto em endereço dinâmico (direto do site) como no formato local, onde deve
previamente ser realizado o download do arquivo.

Figura 10 – Exemplos de comandos de referência à biblioteca jQuery

Curte aí!
Veja este vídeo mostrando o desenvolvimento do jogo da velha que utiliza recursos da biblioteca
jQuery.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=2Ps39RMjv1I

E aí? Após assistir ao vídeo, você notou como é relativamente simples efetuar o uso da biblioteca jQuery?
Agora chegou o momento de verificarmos como efetuar a integração das bibliotecas gráficas ao motor de jogo Unity. Está pronto?!
Então, vamos iniciar!
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4.3. Integração do Unity com as bibliotecas gráficas
O Unity é considerado um motor de desenvolvimento integrado cujo objetivo é
fornecer funcionalidades para a construção de jogos e outros conteúdos interativos.
É possível utilizar o Unity para efetuar a montagem da arte e também os recursos
presentes em cenas e ambientes; podendo também ser adicionada física, a edição
e teste simultâneo do jogo e, quando configurado, pode ter seu conteúdo publicado
em suas devidas plataformas, tais como: computadores desktop, a rede, iOS,
Android, Wii, PS3 e Xbox 360..

Figura 11 – Logomarca da Unity

A Engine Unity permite que se especifique as configurações de compactação, bem como a de resolução de textura para cada plataforma
suportada. Além desta operação, ela ainda fornece o suporte para mapeamento de reflexão, de colisão, parallax, também para a tela
de oclusão espaço ambiente (SSAO) e sombras dinâmicas que utilizem mapas de sombra, entre outros recursos. Observe a figura 12:

Figura 12 – Listagem das principais características da Unity.
Fonte: https://www.portalgsti.com.br/unity/sobre/
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O Unity suporta as bibliotecas gráficas DirectX, Metal, OpenGL e Vulkan. Bastando para isso, estarem disponíveis na plataforma do
programa. O Unity usa um conjunto integrado de APIs gráficas ou então aquela que você selecionar no Editor.
Vamos ver alguns detalhes de cada uma delas? Vamos lá!

Figura 13 – Detalhes de algumas APIs gráficas.
Fonte: elaborado pelo autor.
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Para definir a API desejada no Unity, devem ser seguidos os passos abaixo:
Com o Unity aberto, deve ser acessado o menu Edit e, em seguida, a opção Project Settings:

Figura 14 – Menu Edit e opção Project Settings.
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Na janela Project Settings, selecionar a opção Player;

Figura 15
Caixa de diálogo Project Settings
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Em seguida, deve-se rolar a tela até que as opções de renderização (Rendering) sejam exibidas;

Figura 16 – Opções de Auto Graphics API.

As opções Auto Graphics API marcadas para cada sistema operacional significa que o Unity estará utilizando suas aplicações internas
de renderização. Caso você queira utilizar uma específica, deverá desmarcar a respectiva opção e escolher entre as existentes.
Ao desmarcar a opção de renderização automática, surgem as opções existentes (ao clicar no sinal de mais +). Veja o exemplo do
Windows:

Figura 17
APIs gráficas disponíveis no Unity
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Ao escolher qualquer uma delas, o Unity irá ativá-la na lista de renderizações disponíveis (no exemplo acima, encontra-se somente a
Direct3D11). Ao escolher outra (por exemplo, a OpenGLCore), observe como esta é colocada na lista de disponibilidades.

Figura 18 – APIs gráficas selecionadas

Quando existir mais de uma opção ativada, o Unity utiliza o serviço de renderização que estiver mais acima na lista. Caso você queira
alterar, basta que arraste a opção desejada para o topo da lista.

Figura 19 – Troca de posição das APIs gráficas
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Ao final, você deve clicar em Apply para que a alteração seja efetivada, conforme a figura a seguir:

Figura 20 – Caixa de diálogo de confirmação da alteração da listagem.

Estes foram apenas alguns pequenos exemplos, todavia, a ideia desta disciplina é mostrar a possibilidade que você tem de realizar
a integração e o desenvolvimento de aplicações que utilizem as várias bibliotecas gráficas e de funções, bem como fazer uso das
primitivas gráficas. Tudo isso aliado aos recursos de manipulação de códigos dos seus jogos ou à configuração dos motores de jogo.
Pois bem! Assim, finalizamos a nossa Unidade 4. E aí, vamos rever alguns tópicos abordados nesta unidade? Vamos lá!
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Resumo
Pois é, estudante, chegamos ao fim da Unidade 4 e consequentemente ao final da disciplina!
Nesta unidade tivemos a oportunidade de praticar a utilização de códigos com bibliotecas de funções e também gráficas.
Vimos que é possível trabalhar com recursos gráficos utilizando comandos de JavaScript, tanto na Three.js como na jQuery, em
associação aos comandos HTML e CSS. Isso mostra que essas bibliotecas podem proporcionar suporte a elementos inseridos nos
jogos que vier a desenvolver.
Por fim, não menos importante, vimos um exemplo prático de integração das bibliotecas gráficas com o Unity, por intermédio das opções
de configuração existentes no próprio programa.
Então, desejo a você bons estudos e sugiro que pratique bastante o que foi apresentado a você ao longo desta disciplina.
Abraços e até uma próxima oportunidade!
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