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1 - Introdução
            “Jogos são arte popular coletiva, reações sociais para a principal conduta ou ação de qualquer 
cultura. Jogos, como instituições, são extensões do homem social e o corpo político, como tecnologia  são 
extensões do organismo animal. Ambos jogos e tecnologias são contra-irritantes ou vias de ajuste para o 
estresse de ações especializadas que ocorrem em qualquer grupo social. Como extensão da resposta 
popular para o estresse do trabalho diário, jogos se tornam fiéis modelos de cultura. Eles incorporam tanto 
ação como reação de populações inteiras em um única imagem dinâmica.”(McLuhan, 1964).

Jogos fazem parte do entretenimento humano desde o início dos tempos, há relatos de jogos desde 
as eras medievais até os dias de hoje, desde de jogos sangrentos e brutais como a arena de gladiadores, 
jogos de acuidade físicas como os jogos olímpicos e até jogos intelectuais como o xadrez.

 A história do surgimento da Olimpíada se mistura com a mitologia grega. Há quase três mil anos, os 

gregos criaram os Jogos Pan-Helênicos para agradar aos deuses que viviam no Olimpo. Outros foram 

criados  para  vários  fins,  como  resolver  embates,  entreter  as  pessoas  por  simples  divertimento  ou 

dominação, por motivos religiosos,  destacar uma região ou nação frente as outras,  auto provação ou 

simplesmente objetivando o lucro,  mas todos tinham alguma coisa em comum, exigiam mais de um 

jogador, eram extremamente populares em seus meios, além de normalmente exigir um meio físico para 

serem jogados, como arenas, pistas, tabuleiros, cartas, palitos, os dedos ou papel e lápis.

Os jogos evoluíram com o passar dos tempos, se tornando mais complexos, envolventes, dinâmicos, e 

com o surgimento da tipografia e mídias em geral ficaram mais populares e mais lucrativos, muitas vezes 

se tornando o centro da atenção de um país inteiro. Este crescimento principalmente de sua popularidade 

e lucratividade levaram o homem a se aprofundar em seus estudos, desde novas técnicas e regras para os 

jogos existentes até a criação de novos jogos.

O advento da eletrônica criou novas possibilidades, pois agora começava a existir a possibilidade de 
máquinas especialmente criadas para jogos, até dispensando a necessidade de mais de um jogador, tendo 
a própria máquina como o adversário.

            Em 1966, Ralph Baer, empregado da Sander Associates, teve a idéia de fazer uma máquina que 

rodasse jogos eletrônicos a um custo baixo, para ser utilizada por qualquer pessoa que quisesse se divertir. 
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Com o auxílio de amigos, surgiu em 1968 um protótipo de sua idéia, que rodava um rudimentar jogo de 

Hockey. Satisfeito com o produto, Baer tratou de patenteá-lo e foi vendê-lo a empresas interessadas em 

fabricá-lo em grande escala. Mostrou-o para a RCA, Zenith, General Electric e a Magnavox, esta última 

tratou de lançar no mercado o primeiro console da história, conhecido como Odyssey 100. O Odyssey 

100 vinha com placas de circuito impresso externas onde eram gravados os jogos,  um rifle opcional e 

folhas de papel, para anotar os placares. Para se ter uma idéia do obsoletismo gráfico do console, os 

usuários eram obrigados a colocar cartões plásticos na tela da TV para simular o campo do jogo. Mesmo 

assim no ano de lançamento foram vendidos 100.000 Odyssey 100 e 20.000 rifles.

Em  1974 entra em cena o grande responsável pela popularização dos videogames: Nolan 

Bushnell, um jovem estudante de engenharia da universidade de Utah, foi exposto em 1962 a um jogo 

chamado Space War, o primeiro jogo conhecido da história. Space War, criado por Steve Russell num 

computador  Digital  PDP-1,  só  rodava  em  caríssimos  mainframes  devido  ao  "enorme"  consumo  de 

processamento e memória. Bushnell não esqueceu daquele joguinho, e quando formou em 1969 já tinha 

algumas idéias. Em 1971, já trabalhando como pesquisador na empresa Ampex, desenvolveu, juntamente 

com um colega de trabalho, uma versão "arcade" de Space War, chamada de Computer Space. Como o 

preço dos mainframes era proibitivo na época, ele criou uma máquina feita sob encomenda para rodar sua 

criação. O jogo foi um fracasso. Mas Bushnell não se deu por satisfeito, e em 1972, juntamente com seu 

amigo Ted Dabney, quis fundar uma firma específica para desenvolver jogos eletrônicos. Mas por azar ou 

destino, o estranho nome escolhido "Syzygy" já pertencia a outra companhia. O jeito foi inventar outro 

nome, e eles escolheram Atari, de pronúncia mais fácil, apesar de ter sido originado de um jogo de xadrez 

japonês. Para começar as atividades da companhia, Bushnell criou um joguinho simples chamado PONG, 

uma espécie de ping pongue eletrônico que foi extremamente bem recebido pelo público. Com isso, a 

idéia de criar um sistema caseiro que rodasse o "hit" foi posta em prática, e em 1974, foi apresentada a 

diversos revendedores o "Home PONG". Inicialmente, os empresários não botaram fé no console de um 

só jogo, devido ao fracasso comercial do Odyssey. Mas com a ajuda da cadeia de loja Sears, que vendeu 

150.000 unidades do produto, instaurou-se um verdadeira “Pong-mania”, com o surgimento de dezenas 

de  clones  do  original.  Bushnell  ficou  rico,  e  iniciou-se  a  corrida  ao bilionário  mercado de  consoles 

caseiros e jogos eletrônicos. Surgiram os primeiros "handhelds", ou consoles de bolso com versões de 

PONG.

            Mas  para  os  computadores  a  história  atual  começou a  ser  escrita  em 1970 em um obscuro 

laboratório  chamado  de  Xerox  Palo  Alto  Research  Center  (PARC)  em  Palo  Alto,  Califórnia. 

Aproximadamente 100 cientistas estavam ali para descobrir o “futuro do computador”. Em 1973, eles 

revelaram o resultado de sua pesquisa com o lançamento do computador pessoal Xerox Alto. Mas o mais 

importante, ele usava uma interface completamente nova. A PARC tinha desenvolvido uma interface 

gráfica  com  o  usuário  (Graphical  User  Interface  -  GUI),  que  usava  um  mouse  para  controlar 

representações  gráficas  de  objetos  cotidianos.  Surpreendentemente,  o  Xerox  Alto  nunca  decolou,  e 

durante os próximos seis anos somente 1.000 unidades foram vendidas.



            Em 1974 também, a companhia Atari de Bushnell contratou seu quadragésimo empregado. Um 

jovem magro chamado Steve Jobs. Jobs chegou à Atari através de um colega de escola, Steve Wozniak. 

Não demorou muito até Jobs (também engenheiro da Hewlett Packard (HP)) e Wozniak começarem a 

trabalhar em seu próprio projeto chamado de Computador Pessoal Apple.

            Zilog, uma companhia de semicondutores formada em 1974 pelo Dr. Fredrico Faggin, Ralphn 

Ugermann, e quatro outros empregados da Intel, marcharam para criar o microprocessador Z80.

            Em 1975, Bill Gates deixou Harvard. Ele juntou-se ao seu amigo de infância, Paul Allen, e juntos 

fundaram  uma  companhia  chamada  Microsoft.  Eles  escreveram  uma  versão  da  linguagem  de 

programação BASIC para o Altair 8800.

            Em 1976, Gary Kidall fundou uma companhia chamada Intergalactic Digital Research (mais tarde 

chamada  de  Digital  Research)  em  Monterey,  California.  A  Digital  Research  liderou  a  indústria  de 

microcomputadores por desenvolver um sistema operacional para microprocessadores 8-bits baseados no 

designe do Intel  8080 e  Zilog Z80.  O sistema operacional  chamado de CP/M (Control  Program for 

Microprocessors)  capacitou  o  microprocessador  a  comunicar  com os  outros  componentes,  incluindo 

memória, vídeo e disco de armazenamento.

            Enquanto isso, Jobs e Wozniak começaram a construir o computador pessoal chamado Apple em 

sua garagem e vender por US$666.66. No começo de 1976, Jobs mostrou o protótipo do computador 

Apple II para o Homebrew Club (um influente clube de computador fundado para ajudar entusiásticos 

amadores  de  computador).  A  Apple  Computers  foi  formada  em  primeiro  de  Abril  de  1976  e  foi 

incorporada em março de 1977. A Apple rapidamente se tornou a companhia de mais rápido crescimento 

da história comercial americana.

            A  Commodore  Business  Machiness  em West  Chester,  Pennsylvania,  lançou  um computador 

pessoal chamado de Commodore PET (Personal Electronic Transaction). O Commodore PET era uma 

máquina baseada no Microsoft BASIC que se tornou muito popular.

            A Tandy Corporation (Radio Shack) introduziu seu próprio computador pessoal em 1977, o TRS-

80. A Tandy depois lançou o TRS-80 modelo II, que foi seguido pelo modelo III.

            Em 1978, a Apple contratou Trip Hawkins, o primeiro gerente de marketing da companhia. Em 
1982, ele saiu para formar sua própria companhia de jogos de computador, Amazing Software, que mais 
tarde mudou de nome para Eletronic Arts. Hawkins mais tarde contratou pessoal da Apple, Atari e Xerox 
PARC para sua nova companhia.

            Em  1978,  a  Atari  lançou  seu  primeiro  computador  pessoal  chamado  Atari  800.  A  Texas 

Instruments  também  lançou  um  computador  pessoal  em  1978,  chamado  TI-99.  Este  vendido  por 

US$1.100 foi um triste fracasso por quatro anos até a Texas abaixar seu preço. 

A  Intel  lançou  seu  primeiro  microcomputador  pessoal  de  16-bits,  o  8088,  em  1979.  Este 



apresentava  29.000 transistores,  um clock  de  4.77  MHz e  iria  eventualmente  se  tornar  o  mais  bem 

sucedido  microprocessador  na  história  dos  computadores.  A  Activision,  a  primeira  desenvolvedora 

independente  de  jogos,  também  foi  formada  em  1979.  Gregory  Fishbach,  um  jurista  em  leis  de 

entretenimento,  se  tornou  presidente  da  Activision  International.  Fishbach  iria  mais  tarde  fundar  a 

Acclaim Entertainment em 1987.

Nos anos 80 é que as coisas começaram a esquentar. Os primeiros computadores 16-bit estavam 

disponíveis,  como o IBM PC, Mac, Atari ST, AMIGA 500, e outros. Esta era a hora em que os jogos 

começaram a parecer bons. Existiam alguns jogos 3D no mercado como o Wing Commander e o Flight 

Simulator, mas o PC definitivamente estava para trás como máquina para jogos. Perto de 1985, o Amiga 

500 e o Atari ST reinaram supremos como última palavra em máquinas para jogos. Entretanto, o PC 

lentamente  ganhava  popularidade  graças  ao  seu  baixo  preço  e  utilidade  no  ramo dos  negócios.  E  o 

principal é que o computador com a maior base de mercado, independentemente de sua tecnologia ou 

qualidade, iria reger o mundo no final.

No começo dos anos 90,  o IBM PC-compatível  era  o líder.  Com o lançamento do Microsoft 

Windows 3.0,  estava  tudo  acabado  para  o  Apple  Macintosh.  O  PC  era  o  “Computador  pessoal  de 

trabalho”. Você podia jogar com ele, escrever programas para ele, e abrí-lo e conectar periféricos, esta era 

uma das principais razões que muitos se fixaram à ele ao invés do altamente proprietário e muitas vezes 

extremamente caro Apple Macintosh. 

Mas o PC ainda estava atrasado no que se refere à qualidade de áudio e gráficos. O PC parecia não 

ter potência suficiente para fazer os jogos se mostrarem tão bons como os do Amiga ou consoles de vídeo 

game que já apresentavam grande evolução. [2]

Então surge a luz, no final de 1993, a Id Software lançou o DOOM como seguimento para o 

Wolfenstein 3D (um dos primeiros jogos shareware 3D). O PC se tornou a plataforma de jogos e de 

programação para o mercado caseiro de computadores, e ficou assim desde então.

 Depois do jogo DOOM, a Microsoft começou a reavaliar sua posição quanto aos jogos e sua 

programação. O problema era que o Windows 95 tinha péssima capacidade de som e vídeo em tempo real. 

Então a Microsoft criou uma peça de software chamada Win-G para melhorar o aspecto de vídeo do 

problema. O Win-G foi anunciado como a última palavra em programação para jogos e subsistemas 

gráficos. Mas ele foi rejeitado por não ser nada mais do que algumas chamadas gráficas para desenhar 

bitmaps sem nenhuma ou com pouca alteração no desempenho do acesso a  memória,  e  a  Microsoft 

literalmente negou sua existência depois de mais ou menos um ano.

Com a continuidade do trabalho da Microsoft para fazer com que o Windows 95 rodasse bem os jogos, 
assim estimulando os desenvolvedores a criar novos jogos para ele, finalmente foi criado um grupo de 
software para gráfico, som, entrada de periféricos, rede, e sistema 3D, que parecia funcionar, o DirectX. 
Como praxe a Microsoft anunciou-o como sendo a solução de todos os problemas além de última palavra 
em programação para jogos na plataforma PC. Mas isto não aconteceu em sua primeira versão.



            Atualmente, o DirectX está em sua versão 7.0, possuindo uma série de componentes que 

cobrem praticamente todos os hardwares mais avançados e é uma excelente  API (Application Program 

Interface - Interface de Aplicação de Aplicativos) para o desenvolvimento de jogos que utilizam recursos 

de última geração. [3]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – Princípios de programação de jogos e seus 
componentes.
                Um jogo é um programa muito complexo que já não é viável de ser construído apenas com o 

uso de um editor de texto e um compilador, ele exige edição gráfica e sonora, às vezes tendo que envolver 

pessoas especializadas nestas áreas para darem um toque de qualidade ao produto.

Por ser um programa que requer altíssimo desempenho precisa de algumas considerações aos detalhes 
durante sua programação, exigindo do programador uma atenção dobrada às partes do código que possam 
diminuir o desempenho da aplicação, ainda mais se tratando de um jogo para Windows, que para muitos é 
ainda um desafio e um novo paradigma de programação.

            

2.1 – A criação.

            Um das coisas mais difíceis sobre criar jogos é definí-los.  Sempre é válido lembrar que as partes 
matemáticas referentes à programação 3D são muito complexas e avançadas, mas imaginar um jogo 
divertido e com uma grande riqueza gráfica pode ser tornar um desafio, o toque final nos detalhes 
gráficos e de jogabilidade que diferenciam um ótimo produto de outro como tantos.

            Quando se começa a definir um jogo, uma das primeiras coisas que devem ser definidas é qual o 
tipo do jogo, que podem ser classificados de uma maneira geral como jogos de:



•        Primeira pessoa – São jogos completamente 3D, e a visão simula a perspectiva que o personagem 
veria. Tecnologicamente, é provavelmente um dos mais difíceis de desenvolver. Ex: DOOM, Hexen, 
Quake, Unreal e Duke Nuken 3D.

•        Esportes – Jogos de esportes podem ser desenvolvidos tanto em 3D como 2D, mais atualmente a 
maioria é 3D. De qualquer forma, o esporte pode ser individual ou de time. Os gráficos nos jogos de 
esporte não são tão impressionantes como nos jogos em primeira pessoa, mas estão melhorando. 
Entretanto, a inteligência artificial envolvida em um jogo de esporte é uma das mais avançadas entre 
os tipos de jogos. Ex: Fifa Soccer e PGA Golf. 

•        Lutas – Jogos de luta são tipicamente jogados em dois jogadores, e a ação é vista pelo lado ou como 
se estivesse sendo visto por uma câmara flutuante 3D. A imagem do jogo pode ser 2D, 2.5D 
(Múltiplos bitmaps 2D de objetos 3D), ou totalmente 3D. Tekken para o Sony Playstation é o jogo 
que realmente consolidou o gênero para o mercado caseiro de consoles. Jogos de luta não são muito 
populares no PC, provavelmente devido ao problema de interface para 2 jogadores. Ex: Street Figther.

•        Arcade / Plataforma – Estes jogos são como os clássicos Asteroides e Pac Man. Estes são 
basicamente da “velha escola” de jogos e são primariamente 2D, mas estão sendo redefinidos e 
refeitos em mundos 3D. Entretanto, a jogabilidade é relativamente a mesma do 2D.

•        Simulações mecânicas – Estes jogos cobrem qualquer tipo onde se dirige algum veículo, como 
avião, carro, barco, tanque de guerra ou qualquer outro veículo que se possa imaginar. Para a maioria 
das partes, eles são 3D e começaram a realmente parecer bons recentemente. Ex: Falcon 4.0, M1 Tank 
Platoon e Flight Simulator.

•        Simulação de ecossistemas – Este é um novo tipo de jogo que não tem mundo real análogo, ou 
simplesmente ele próprio simula o mundo real. São jogos como Populous, SimCity, SimAnt, e outros. 
Este tipo de jogo permite ao jogador se tornar um deus e controlar várias coisas neste mundo virtual, 
como uma colônia de formigas ou o clima e estrutura de uma cidade.

•        Estratégia ou jogos de guerra – Este tipo de jogo é dividido em alguns subgêneros como tempo real 
e baseado em turnos. No jogo baseado em turnos o jogador toma suas decisões de movimentações e 
ataques e depois passa a vez ao adversário, como o jogo Panzer General. No jogo em tempo real você 
mudas as ordens de suas tropas enquanto elas executam suas últimas ordens, como no mundo real, um 
exemplo é o Commande and Conquer.

•        Estória interativas – Esta categoria inclui jogos como o Myst. Basicamente são jogos  com uma 
“trilha” pré definida, onde você vai avançando por meio de quebra cabeças ou charadas. Normalmente 
não permitem movimentação muito livre e são como jogar um livro interativo. Além disso, 99% deles 
são escritos usando programas diretores.

•        Retro games – Esta área engloba os jogos antigos. Algumas pessoas rescrevem estes antigos jogos 
usando novas tecnologias, devem existir mais de 1,000 versões do jogo Tempest do Atari que nunca 
foram vendidas.

•        Quebra cabeças puros e jogos de tabuleiro – Estes jogos podem ser 2D ou 3D, com história pré 
definida  ou não. Tetris, Monopoly e Mahjong são alguns jogos que caem nesta categoria. [3]

            Uma vez definido o tipo do jogo e a idéia, é preciso colocá-la no papel, quanto maior o projeto, 
mais detalhada deve ser a documentação. Este documento deverá conter vários detalhes sobre o jogo 
como os níveis e a jogabilidade da forma que foi idealizada. Desta você saberá o que está fazendo e 
seguirá um plano para desenvolvê-lo. De outra forma, existe um grande risco de mudanças descontroladas 
no decorrer do desenvolvimento e o jogo poderá se tornar incoerente.

            O documento pode começar a ser escrito como uma simples estória, mostrando sobre o que é o 



jogo, quem é o personagem principal, a idéia geral do jogo e como vencê-lo. Então com isto em mãos, 
pode-se começar a escrever as partes mais pesadas e detalhadas, como cada nível e a jogabilidade, sempre 
delimitando o máximo possível para facilitar o desenvolvimento e a coesão. Claro que existe sempre a 
possibilidade de criar e apagar coisas do projeto, mas pelo menos será dentro do plano, ou pelo menos 
aproximado. Depois disto estar concluído já existe uma base suficiente para começar o desenvolvimento 
do jogo.

 

2.2 – Os componentes.

Para se fazer um jogo é necessário aprender a programar de uma forma mais voltada para 
aplicações em tempo real e simulações, de preferência linear, dirigida a eventos, ou programação lógica 
sequencial. Um jogo é basicamente um laço infinito que  executa operações lógicas e desenha imagens na 
tela, normalmente na frequência de trinta quadros por segundo ou mais, similarmente à forma como 
filmes são mostrados, exceto pelo fato do filme estar sendo criado de acordo com o desenrolar do jogo.

 

O programa do jogo é basicamente dividido em:

•        Inicialização - Na inicialização, você executa as operações padrões como em qualquer programa, 
como alocação de memória, aquisição de recursos, carregamento de dados do disco.

•        Entrada no laço do jogo -  Aqui é onde a execução do código entra no laço principal, onde a ação 
começa e continua até o usuário sair do programa ou o sistema ser desligado.

•        Busca de possíveis entradas de dados - Aqui, as entradas de dados do jogador são processadas e/ou 
guardadas para futuro uso na parte de IA (Inteligência Artificial) e lógica do jogo.

•        Execução de IA e lógica do jogo - Esta parte contêm a maioria do código do jogo. A inteligência 
artificial, sistemas físicos, e a lógica geral do jogo são executados, o resultado é usado para desenhar o 
próximo quadro na tela do monitor.

•        Renderização do próximo quadro - Aqui o resultado comando do jogador somado a execução da IA 
e lógica do jogo são usadas para gerar o próximo quadro de animação. Esta imagem é usualmente 
desenhada em uma área de buffer fora da tela, você não pode vê-la sendo renderizada. Então ela é 
rapidamente copiada para a área visível.

•        Sincronização do vídeo - A maioria dos computadores irão acelerar ou desacelerar de acordo com o 
nível de complexidade do jogo. Por exemplo, se existirem 1.000 objetos correndo na tela, o CPU 
(Central Processing Unit – Unidade Central de Processamento) terá uma carga maior do que se tivesse 
apenas 10 objetos. A taxa de aparição dos quadros na tela é normalmente chamada de frame rate. O 
frame rate do jogo irá variar demais, alterando o decorrer de jogo em relação ao tempo real. Para 
evitar isso, é necessário sincronizar o jogo em um máximo frame rate e tentar mantê-lo aí usando 
funções de timing (relativo a tempo) ou funções de espera. Usualmente, 30 fps (frames per second – 
quadros por segundo) é considerado o ótimo.

•        Laço - Esta é uma parte muito simples, somente volta ao início do laço e faz tudo novamente.

•        Finalização - Este é o fim do jogo, significando que o usuário está saindo do jogo e espera retornar 
ao sistema operacional. Mas além disso, antes do usuário sair, é necessário liberar todos os recursos e 
limpar o sistema.



            Antigamente  construir um jogo não gastava mais do que um editor de texto, mas atualmente as 
coisas mudaram um pouco, a criação de jogos bem elaborados exige o uso de algumas ferramentas como 
o compilador da linguagem escolhida, editores de objetos 3D para criação de jogos 3D, editores de som e 
imagem também se fazem necessários.

            Algumas ferramentas que podem ser utilizadas são:

Parte gráfica:

•        2D: Paint Shop, Fractal Design Painter, Adobe Photoshop e Corel Photo Paint.

•        3D: Caligari trueSpace e 3D Studio Max.

Parte sonora:

•        Som, música e MIDI: Sound Forge Xp e Cakewalk.

 

2.3 – Programação básica.

            Os jogos são programas de computador de altíssima performance. Não é possível para este tipo de 
programa usar API’s de alto nível por causa do tempo e alocação de memória. Na maior parte do tempo é 
necessário escrever tudo que é relacionado ao laço interno do código do jogo, ou o jogo sofrerá graves 
problemas de performance. Obviamente, isto não significa que não se pode usar nenhuma API, por 
exemplo o DirectX já foi desenvolvido para operar em alta performance e mantém suas funções muito 
próximo ao nível da máquina. Mas no geral evite chamadas a funções de alto nível.

            As variáveis globais são amplamente utilizadas neste tipo de programação. A utilização das 
variáveis globais melhora muito o desempenho se comparado a parâmetros em funções. O corpo das 
funções gasta menos tempo que suas chamadas. Isto é devido aos parâmetros serem colocados e 
disparados em uma pilha. Neste caso o melhor método é a criação de um parâmetro global, atribuído 
antes da chamada da função ou o uso de referências ao invés de valores.

            Sempre prefira variáveis de 32 bits a variáveis de 16 ou 8 bits. O Pentium e processadores mais 
recentes são totalmente 32 bit. Dados menores podem diminuir a performance da aplicação. 

No caso das estruturas também devem ser considerados os seus tamanhos. As estruturas devem ser 
de 32 bytes ou múltiplos como 4 bytes. Este tamanho é ótimos devido ao tamanho da cache nos 
processadores da classe do Pentium. Os tamanhos das estruturas podem ser complementados incluindo 
variáveis sem uso, por exemplo um inteiro em C++ aloca 4 bytes. Apesar de desperdiçar alguma memória 
aumenta o desempenho.

 

2.3.1 – Programação orientada a objetos (POO).

            Como desenvolvedor de jogos é sua responsabilidade tomar vantagem de qualquer ferramenta de 
programação que lhe permita fazer jogos melhores. O paradigma de programação orientado a objetos é 
fundamentalmente diferente da programação procedural normalmente utilizada. Este paradigma centra-se 
no conceito de objetos como no mundo real, estes possuem propriedades procedimentos próprios que os 
diferenciam dos demais.

            Um dos fundamentos da POO (Programação Orientada a Objetos) está baseado em três conceitos 



básicos: objetos, classes, e herança de classes. Os objetos contêm seus dados privados e recebem 
mensagens do usuário ou de outros objetos, fazendo com que eles executem ações que afetam esses 
dados. Essas ações são conhecidas como métodos. A combinação dos dados com os procedimentos que 
afetam os dados são conhecidos como encapsulamento.

            Quando um novo objeto é criado, é como se o programador estivesse criando uma variável de um 
novo tipo. Esta abstração de tipo de dados  é outro conceito fundamental da POO. O novo tipo de dado é 
conhecido como uma classe, e o objeto especificamente é um instância desta classe. Você pode ter vários 
objetos da mesma classe, como se fossem variáveis do mesmo tipo. Também está associada com a 
abstração do tipo de dados o fato de que cada objeto pode acessar apenas os seus dados, pois estes dados 
são privados. Se um objeto quiser acessar os dados de um outro objeto ele tem que enviar uma mensagem 
requisitando os dados.

            A POO é realmente muito útil na criação de jogos graças ao conceito da herança. Suponha que 
você tenha uma classe de veículos que descreva objetos para um jogo de guerra em auto pistas. A herança 
permite a você derivar novas classes de veículos como a classe de carros, a classe herda as características 
da classe pai e acrescenta suas características próprias. Você ainda pode criar outras sub-classes  como 
uma classe de carros esportes e uma classe de carros luxuosos, onde a de carros esportes permite o uso de 
um super turbo enquanto que a de carros luxuosos permite colocar mais armas por serem de tamanho 
maior.

 

2.4 – Conclusão. 

            Para se criar um bom jogo é necessário primeiro que se tenha uma boa idéia, mas não é apenas 
isso, após ter uma boa idéia é preciso organizá-la para se conseguir cria um bom plano, que o guiará no 
resto da implementação do seu jogo. Também é necessário programar de forma que se tenha o máximo de 
desempenho, ou pelo menos um mínimo aceitável, pois o jogo deve rodar em uma velocidade de 30 
quadros por segundo ou mais, dando a sensação ao usuário de estar assistindo a um filme interativo. Para 
isso é necessário se utilizar das mais modernas técnicas e conhecer bem a programação para o ambiente 
em que se está desenvolvendo o jogo, no caso o Windows.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3 – Noções de programação para Windows.
            O Windows é um sistema operacional multitarefa (multitask), ele permite que mais de uma 
aplicação seja executada ao mesmo tempo, onde cada aplicação ocupa o processador por um curto 
período de tempo até que a próxima aplicação assuma seu lugar. Para isso o Windows possui um 
scheduler (agendador), que se encarrega de distribuir o tempo do processador.

            O scheduler pode ser simples, dando a todas as aplicações o mesmo tempo de execução, ou 
complexo, dando a elas o tempo de acordo com regras de prioridade. O que significa que uma aplicação 
pode ganhar mais tempo de processamento do que outras. Você não vai precisar se preocupar com  isto, 
pois o Windows executa esta tarefa sozinho, entretanto vale lembrar que o seu jogo não terá exclusividade 
de uso do processador.

O Windows é multi-processos (multithread), o que significa que a tarefa a ser executada é dividida 
em processos menores. O mais importante disto é que você pode controlar a criação de processos, 
fazendo com que processos adicionais possam ser executados paralelamente ao processo principal do 
jogo, possibilitando troca de mensagens entre eles.

 

3.1 – Notação Húngara.

            Como a Microsoft é uma companhia muito grande, com milhares de programadores e vários 
projetos, se fez necessária a utilização de uma especificação de nomenclatura que padronizasse o código 
dos programas. A notação criada por Charles Simonyi foi adotada para todas as API’s, interfaces e artigos 
técnicos criados dentro da Microsoft, o que significa que para poder entender os códigos fontes 
fornecidos pela Microsoft é necessário o conhecimento de algumas regras de nomenclatura que cobrem 
quase toda a codificação.

            Esta especificação é normalmente chamada de Notação Húngara que cobre a nomenclatura de:

 

•        Variáveis

•        Funções



•        Tipos de constantes

•        Classes

•        Parâmetros

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Especificação de prefixos de código na Notação Húngara.

Prefixo Tipo de dado

C Char

By BYTE

N Short ou int

i int

x, y short (usado geralmente como coordenadas x e y)

cx, cy short (usado para denotar comprimento x ou y)

b BOOL (int)

w UINT (unsigned int) ou WORD (unsigned WORD)

l LONG (long)

dw DWORD (unsigned long)

fn ponteiro para função

s string

sz, str terminated string para 0 bytes ou String nula

lp ponteiro long de 32-bit

h manipulador (usado para se referir a objetos Windows)

msg mensagem

 

•        Nomenclatura de variáveis - A nomenclatura das variáveis seguem o prefixo da tabela 2 e sub-



nomes com letras maiúsculas.

char *szFileName; // uma terminated string nula

int *lpiData; // um ponteiro 32-bit para um inteiro

int g_iXPos // uma posição x global, note o g_ para denotar global

•        Nomenclatura de função - As funções são nomeadas como as variáveis mas sem os prefixos, ou 
seja, somente coloque letra maiúscula no começo de cada sub-nome. Mas o underscore ( _ ) não pode 
ser usado para separar os nomes.

int PlotPixel(int ix, int iy, int ic);

•        Nomenclatura de constantes - As constantes são totalmente maiúsculas, mas pode ser usado o 
underscore para separar os sub-nomes.

const LONG NUM_SECTORS = 100; // uma típica constante em C++

#define MAX_CELLS 64 // uma típica constante em C   

•        Nomenclatura de classes - Para nomear uma classe, você precisa colocar um C maiúsculo no início 
do nome de todas as classes, e a primeira letra de cada sub-nome da classe deve ser maiúsculo.

Class Cvector

{

public:

CVector(); {ix=iy=iz=imanitude = 0;}

Cvector(int x, int y, int z) {ix=x; iy=y; iz=z}

private:

     int ix, iy, iz; // a posição do vetor

int iMagnitude; // a magnitude do vetor

};

 

•        Nomenclatura de parâmetros - Parâmetros para funções seguem a mesma nomenclatura das 
variáveis que já foram vistas, mas neste caso não é obrigatório.

 

3.2 – Características fundamentais da programação no ambiente 

Windows.

            Para a maioria dos programadores, a parte mais difícil de assimilar ao começar a programar para 



Windows é o modelo de programação dirigido a eventos. O Windows é um sistema operacional orientado 
a eventos. Diferente dos programas em DOS, a maioria dos programas para Windows esperam que o 
usuário faça alguma coisa que dispare um evento, aí então o Windows responde ao evento e toma uma 
ação de acordo com qual evento foi disparado.

            No modelo de programação orientada a eventos seu programa responde a eventos como toques em 
teclas ou movimentos do mouse em vez de seguir linearmente o código. Tudo que você tem que fazer é 
manipular o processamento de mensagens de eventos que a sua aplicação está enviando para o Windows, 
por meio de códigos específicos para esta tarefa, respondendo a cada evento da maneira apropriada

            O Windows informa um evento a uma aplicação enviando uma mensagem para a aplicação. A 
aplicação que roteia a mensagem à janela (Windows) correta. Mensagens sempre são associadas com 
janelas específicas. Existem muitas janelas flutuando ao redor de uma sessão de janelas típica, e todas 
elas estão recebendo mensagens ao mesmo tempo.

            Cada janela tem um procedimento window, esta é uma peça especial do código que processa as 
mensagens para a janela. O Windows manipula o envio de mensagens para cada janela, com o auxílio da 
aplicação responsável por ela. Isto significa que para processar e responder a uma mensagem de janela, 
você precisa acrescentar código ao procedimento window. Na programação Windows baseada em C, isto 
envolve o uso massivo de comandos switch com cláusulas case para cada mensagem diferente. Mas a 
MFC (Microsoft Foundation Classes) remedia esta confusão com manipuladores de mensagens, que tem a 
função de manusear mensagens individualmente.

            Na maioria dos programas escritos para Windows é usada mesmo que indiretamente a MFC, que 
nada mais é do que um grupo de ferramentas de código para C++ que resolvem o inconveniente da 
complexidade do C puro que seria usado em sua ausência. A MFC apresenta recursos para a maiorias das 
API’s Win32, diminuindo drasticamente a quantidade de código necessária para que um programa 
Windows rode normalmente. 

            Aplicações Windows geralmente precisam gravar alguns dados de configuração que seriam 
perdidos quando a aplicação fechasse. O Windows 3.1 incluía um banco de dados de registro (parecido 
com a registry), que permitia a aplicações Shell e aplicações que com objetos OLE (Object Linking and 
Embedding – Objeto Ligado e Embutido) a guardar informações. Cada parte de informação era 
identificado por uma chave numérica, que tem um valor correspondente associado a ela. Embora útil para 
estas aplicações em particular, este banco de dados não era destinado a gravar informações privadas de 
todas as aplicações. Em vez disso, as aplicações Windows 3.1 usavam arquivos de inicialização privados 
em modo texto  para guardar estes dados.

            A interface de programação Win32, usada pelo Windows 95, expande o uso do banco de dados de 
registro, eliminando a necessidade dos arquivos com extensão ini. O banco de dados de registro do Win32 
é chamado de registry. A registry usa mais chaves e possibilita a cada chave guardar mais informação do 
que o antigo banco de dados de registro do Windows 3.1. Aplicações, drivers de dispositivo, e o próprio 
sistema usam a registry para guardar e recuperar dados. A registry guarda estes dados em arquivos que 
estão em um formato binário particular. Para trabalhar a registry, é sempre necessário trabalhar 
exclusivamente com suas funções da API Win32.

            A função main() é familiar a qualquer um que já tenha feito um programa em C para DOS. O 
sistema operacional chama a função main() quando a aplicação está rodando, e o seu código é executado 
linearmente. O Windows tem uma função similar chamada WinMain(), que também serve como início da 
aplicação. Entretanto, a função WinMain(), meramente cria e inicializa algumas coisas como a janela 
principal e sai de cena. Depois disso, o resto da aplicação é executado respondendo a eventos mandados 
para o procedimento window. Esta é a diferença fundamental entre a programação procedural e a 
programação orientada a eventos.

            Um dos maiores objetivos do Windows é permitir ao programador acessar o hardware de forma 
genérica, independente do dispositivo. Isto alivia o distribuidor do software da responsabilidade de ter 



que encaminhar drivers de dispositivo para todas as marcas que são suportadas pela aplicação, como 
acontecia no DOS. Em vez disso, um único driver para cada tipo de hardware que suporta o modelo de 
programação para Windows, tem que ser fornecido.

            Mas para se conseguir comunicar com o hardware de uma maneira genérica, existe uma certa 
perda de desempenho. Por isso, o Windows já foi muito criticado por usuários e desenvolvedores, 
especialmente no que se refere a gráficos. [5]

            Para os desenvolvedores de jogos, que estão acostumados a programar a nível do hardware, a 
perda de desempenho praticamente impossibilitava o seu trabalho. Esta é a principal razão pela qual os 
desenvolvedores de jogos tiveram tanta resistência e demora em migrar para a plataforma Windows, isto 
até agora, pois com as novas APIs do Windows, como o DirectX, este cenário foi completamente 
modificado.

            No Windows, como já foi dito, não se pode escrever diretamente na memória de vídeo, pois 
violaria a herança da filosofia de independência do dispositivo. Então foi criada uma camada de abstração 
para todas as funções gráficas do Windows. A GDI (Graphics Device Interface – Interface de Dispositivo 
Gráfico) executa o mapeamento  dos comandos gráficos genéricos para a renderização física da saída de 
vídeo e de impressora. Este mapeamento é feito com a ajuda dos drivers de dispositivo que são 
específicos a cada dispositivo. Mas não se deixe levar pelo termo genérico quando estiver se referindo a 
GDI, pois ela disponibiliza uma vasta gama de operações via Win32 para saída de vídeo e impressora.

            A GDI é a API pela qual todos os gráficos, janelas, ícones e todas as aplicações normais como o 
próprio Microsoft Office ou mesmo as janelas normais de configuração são utilizados no Windows, isso 
quando o DirectX não está controlando as funções de vídeo por necessidade de desempenho. Portanto é 
muito importante o seu conhecimento, a renderização na tela é uma das coisas mais importantes ao se 
construir um jogo que basicamente nada mais é do que um conjunto de lógica influenciada por entradas 
externas que tem por finalidade direcionar as imagens de vídeo.

            Como a GDI é muito lenta, não é viável a sua utilização na criação de jogos que requerem um 
grande desempenho gráfico, como os jogos em 1ª pessoa. A técnica que consegue unir maior desempenho 
e maior simplicidade de desenvolvimento é fazer partes usando o desempenho do DirectX e partes usando 
a GDI com sua gama de funções que ainda não estão completas no DirectX.

 

3.3 – Conclusão.

            Aprender a programar para Windows é uma necessidade não só para a criação de jogos mas para 
todos que pretendem trabalhar na área de desenvolvimento de software na atualidade, pois o Windows é o 
sistema operacional dominante no mercado dos PCs. Mas para se interagir com as API’s e ler os 
programas feitos pela Microsoft também é necessário conhecer a notação Húngara. Além disso o 
Windows possui uma série de API’s importantes para o desenvolvimento de jogos, mas uma das mais 
importantes da atualidade é o DirectX.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – Trabalhando com o DirectX.
            O DirectX é a API do Windows que veio para resolver os problemas de desempenho criados pela 
camada da independência de dispositivo. Ele é uma ferramenta extremamente útil na criação de jogos 
pois possui componentes para a maioria dos tipos de dispositivo utilizados em jogos, como os gráficos e 
sonoros.

            Quando você fala de DirectX, é importante comentar sobre COM (Component Object Model – 
Componente de Objeto Modelo), pois todos os seus componentes são feitos utilizando esta tecnologia.

 

4.1 – O funcionamento básico do DirectX e seus componentes.

            O DirectX pode necessitar de você muito mais controle como programador, mas isto é necessário. 
Ele é basicamente um sistema de software que abstrai vídeo, áudio, entradas de joystick, rede, instalação 
e mais, não importando o quão particular é sua configuração de hardware, você pode usar o mesmo 
código de programação. Além disso, a tecnologia do DirectX  é muitas vezes mais rápida e mais robusta 
que a GDI ou MCI (Media Control Interface – Interface de Controle de Mídia), nativos do Windows.

            O DirectX dá ao programador controle quase a nível do hardware de todos os dispositivos. Isto é 
possível graças a tecnologia chamada COM e uma gama de drivers e bibliotecas escritas tanto pela 
Microsoft como pelos próprios distribuidores dos dispositivos. A Microsoft designou um série de 
convenções sobre funções, variáveis, estruturas de dados, e outros que devem ser usadas pelos 
distribuidores quando implementam drivers para comunicar com o hardware.

            Você não precisa se preocupar com os detalhes destas convenções, pois para o programador, basta 
fazer as chamadas ao DirectX e ele manipula os detalhes. Não importa a placa de vídeo, a placa de som, o 
dispositivo de entrada, a placa de rede, ou qualquer outro, bastando apenas que eles suportem DirectX, 
seu programa estará apto a usá-lo sem saber nada a seu respeito.

            Atualmente existem uma série de componentes do DirectX:

•        DirectDraw – Este é o componente do DirectX responsável pela renderização e pela manipulação 
dos bitmaps 2D. Isto significa que todos os gráficos estão relacionados a ele e que provavelmente é o 



componente do DirectX mais importante na criação de um jogo. O DirectDraw representa mais ou 
menos a placa de vídeo. Por sua importância ele será mais detalhado adiante.

•        DirectSound – Este é o componente do DirectX responsável pelo som. Ele somente suporta som 
digital, o que significa que não suporta MIDI (Interface Digital para Instrumentos). Entretanto, este 
componente facilita muito as coisas pois remove a necessidade de licenciar um sistema de som para o 
jogo. Antigamente era necessária a utilização de bibliotecas terceirizadas de distribuidores que 
permitiam simplesmente carregar e tocar sons tanto do DOS quanto do Win32, mas com os 
componentes DirectSound, Direct3D e DirectMusic, as necessidades destas bibliotecas diminuíram 
muito.

•        DirectSound3D – Este é o componente de som 3D do DirectSound. Ele permite ao programador 
posicionar sons tridimensionais no espaço como se eles estivessem flutuando pela sala. Esta 
tecnologia é relativamente nova, mas está amadurecendo rapidamente. Atualmente, a maioria das 
placas de som suportam aceleração de hardware para efeitos 3D, incluindo o efeito Doppler Shift, 
refração, reflexão e muito mais. Entretanto, se emulação de software (HEL – Hardware Emulation 
Layer – Camada de Emulação de Hardware) for usada o desempenho se torna inadequado.

•        DirectMusic – Este é o mais novo componente para o DirectX. O DirectMusic é a parte de 
tecnologia MIDI que o DirectSound não suportava. Mas mais que isso, DirectMusic tem uma nova 
tecnologia DLS (Downloadable Sounds – Sons Descarregáveis) que permite criar representações 
digitais que são tocadas com controles MIDI. Ele funciona como uma mesa sintetizadora,  só que em 
software. Além disso, DirectMusic tem uma nova engine (parte do programa que trata dados de um 
certo tipo) de desempenho que é um sistema de IA para ordenação. Em tempo real, ele pode 
promover modificações em sua música baseada em modelos que você designa. Resumindo, músicas 
podem ser criadas durante o jogo.

•        DirectInput – Este sistema manipula todas os dispositivos de entrada, incluindo mouse, teclado, 
joystick, e outros. Além disso, o DirectInput suporta dispositivos com a tecnologia Force Feedback 
(Retorno de Força), que tem ativadores eletromecânicos e sensores de força que permitem manifestar 
forças que serão sentidas pelo usuário.

•        DirectPlay – Este é o aspecto de rede do DirectX. Ele permite a você fazer conexões abstratas 
usando a Internet, modems, conexão direta, ou qualquer tipo de meio que venha a existir. O melhor 
do DirectPlay é que você pode criar estas conexões sem precisar saber nada sobre a rede. Não é 
necessário escrever drivers, usar sockets (emissores de rede), ou nada deste tipo. O DirectPlay 
também suporta o conceito de sessões, para conectar a jogos em andamento, e lobbies (salões), onde 
os jogadores se reúnem para jogar. Além disso, o DirectPlay não força nenhum tipo de arquitetura de 
multiplayer (como multi-jogador). Tudo que ele faz é enviar e receber pacotes.

•        Direct3DRM – Este é o Direct3D Retained Mode (modo “retardado”), que é um objeto de alto 
nível baseado em quadros 3D que você pode usar para criar programas tridimensionais básicos. Ele 
usa recursos de aceleração 3D, mas não é muito rápido. Ele é muito bom para se criar programas de 
teste, modelos de telas, ou programas 3D extremamente lentos.

•        Direct3DIM – Este é o Direct3D Immediate Mode (modo “imediato”), este é o suporte 3D de baixo 
nível para o DirectX. Originalmente, ele era inacreditavelmente difícil de usar. O velho Direct3DIM 
era chamado de registro de execução. Basicamente vetores de dados e instruções que você criava para 
descrever o desenho da cena. Entretanto, desde de o DirectX 5.0, o Direct3DIM suporta uma 
interface muito mais amigável como a interface do OpenGL através das funções DrawPrimitive(). 
Isto permite mandar várias coisas como triângulos para a engine de renderização e fazer mudanças de 
estado com chamadas de funções especialmente quando executam registros.

•        DirectSetup/AutoPlay – Estes componentes não são exatamente parte do DirectX, mas eles 
permitem ao programa instalar o DirectX que está junto a sua aplicação na máquina do usuário e 
começar o jogo imediatamente. Sendo o DirectSetup  um pequeno grupo de funções que carregam o 



DirectX em tempo de execução e registram ele na registry, para que ele possa funcionar 
perfeitamente. Já o AutoPlay é um subsistema padrão do CD que procura pelo arquivo 
AUTOPLAY.INF na raíz do CD. Se o arquivo for encontrado, o AutoPlay executa o grupo de 
comandos contidos no arquivo. Em resumo é o AutoPlay que controla a notificação de inserção do 
drive de CD.

 

4.1.1 – Camadas do DirectX.

            O DirectX possui duas camadas chamadas de HEL e HAL (Hardware Abstratrion Layer – Camada 

de Abstração de Hardware)  . O objetivo é que quando suas características mais avançadas não forem 

suportadas pelo hardware utilizado, ele utiliza sua camada HEL para simulá-lo por meio de software.

            A HAL é sua camada mais poderosa. Ela conversa diretamente com o hardware. Esta camada é 

usualmente  o  driver  de dispositivo dos distribuidores  do dispositivo,  e  irá  se  comunicar  diretamente 

através de chamadas genéricas do  DirectX.  O mais importante é  que a  HAL só pode ser usada se  o 

hardware suportar diretamente a característica requisitada, daí então haverá uma aceleração de todo o 

processo.

            A HEL só é utilizada quando o hardware não suporta as características requisitada. Imagine que o 

programador requisitou que a placa de vídeo gire  um bitmap. Se o hardware não suportar rotação, a HEL 

entra em ação e os algoritmos de software entram em ação. Obviamente isto é mais lento, mas o ponto é 

que a sua aplicação não irá deixar de funcionar por culpa do hardware. Além disso, a mudança de camada 

entre a HEL e a HAL é transparente. Em qualquer tempo que for requisitado alguma coisa que o hardware 

aceite, a HAL opera, se não, a HEL toma o controle.

            Existem muitas camadas no  DirectX,  mas por ele ser muito enxuto, o máximo que isto pode 

refletir ao programador, são algumas poucas chamadas a funções a mais, o que não é muito para se ter 

aceleração de vídeo 2D/3D, som e rede.

4.2 – O DirectDraw e sua arquitetura.

            O DirectDraw, como já foi visto, é o componente do DirectX responsável, quando possível, a 
prover acesso direto ao hardware de vídeo em uma consistente forma independente do hardware. O 
DirectDraw é essencialmente o gerenciador de memória de vídeo, por isso ele não é uma API de alto 
nível. Entretanto, não é muito difícil acrescentar gráficos de alta qualidade ao seu jogo usando o 
DirectDraw, além disso ele proporciona uma performance de gráficos difícil de se imaginar 
anteriormente para o Windows.

            A HAL presente no DirectDraw, é dependente do hardware no sentido de ser ela, de certa forma, o 
próprio driver do dispositivo, estando nele então implementados os códigos apenas das características 
suportadas pelo hardware, podendo ser 16-bits, 32-bits ou uma mistura de ambas. A exceção a esta regra 
é no caso do Windows NT que exige que seja totalmente 32-bits.

            Esta implementação pode estar também em arquivos DLL (Dynamic Link Library – Biblioteca de 



Ligação Dinâmica) que se comunicam com o driver. A  HAL não executa emulação nem validação de 

parâmetros. O DirectDraw HAL provê as seguintes tarefas:

•        Descrever as características de suporte do hardware

•        Adquirir e liberar o controle do hardware gráfico

•        Executar operações que o hardware gráfico suporte

•        Falhar uma operação quando o hardware gráfico não estiver disponível

Quando a HAL não pode ser utilizado, ela falha na execução da tarefa, o que causa ao DirectDraw 

emular quase que instantaneamente a função por meio da camada HEL, mas os problemas disso é que esta 

emulação utiliza a GDI do Windows, o que causa uma enorme perda de performance.

Mas além de um novo recurso gráfico do Windows, o DirectDraw é também uma novíssima API 

para renderização de imagens 3D, baseada em uma tecnologia chamada  RenderMorphics.  O  Windows 

também inclui a API gráfica OpenGL para criação e manipulação de gráficos 3D. Existe também para o 

Windows, um conjunto de  API’s para gerenciamento de vídeos. Todas estas tecnologias trabalham em 

conjunto com o hardware gráfico. 

Além do  DirectDraw, existe também a  DDI (Device Driver Interface – Interface de Driver de 

Dispositivo) e a 3D DDI. A  DDI é uma interface de baixo nível que as  API’s do  Windows usam para 

conversar com o hardware gráfico. A GDI usa a DDI, enquanto que as novas API’s 3D do Windows e o 

OpenGL usam a 3D DDI. O DirectDraw HAL está no mesmo nível das DDI’s.

 

4.2.1 – A interface do DirectDraw.

            O DirectDraw é composto de cinco interfaces, que estão relacionadas com os objetos COM, sendo 
que as interfaces são um conjunto de funções e métodos que você usa para comunicar com os 
componentes:

IUnknown  – Como todos os objetos COM precisam ser derivados de uma interface base, a IUnknown  faz 
o papel de interface base para derivação das demais. Ela contém apenas algumas funções básicas.

IDirectDraw – Esta é o objeto de interface principal que precisa ser criado para se começar a trabalhar 
com o DirectDraw. A IDirectDraw literalmente representa a placa de vídeo e suporta o hardware. Com o 
MMS (Multiple Monitor Support – Suporte a Múltiplos Monitores), podem ser instaladas mais de uma 
placa de vídeo o que obrigaria a criação de mais de um DirectDraw.

IDirectDrawSurface – Representa a superfície de vídeo atual que é criada, manipulada, e mostrada 
quando se usa o DirectDraw. Uma superfície pode existir na própria placa de vídeo usando a memória de 
vídeo, ou a memória do sistema, sendo esta superfície primária, que normalmente representa o buffer 
(registro) de vídeo que está sendo mostrado pela placa de vídeo, e a secundária, que normalmente 
representa tela que está sendo construída em segundo plano.



IDirectDrawPalette – O DirectDraw é equipado para distribuir o espaço das cores, desde 1-bit 
monocromático até 32 bit Ultra-True Color. Assim, o DirectDraw suporta a interface 
IDirectDrawPalette para dividir paletas de cores em modos de vídeo que usam até 256 cores.

IDirectDrawClipper – É usado para ajudar a agrupar operações do DirectDraw. Na maioria das vezes, ele 
será usado quando a aplicação DirectX suportar o uso de janelas ou agrupar operações com bitmaps.

 

4.2.2 – Características de suporte do DirectDraw.

            O DirectDraw provê acesso direto a memória, permitindo que você escreva na memória de vídeo 
de uma forma conveniente. Um ponteiro para um segmento linear de memória pode ser requisitada de 
uma superfície DirectDraw. Este segmento linear de memória é mapeado para a memória de vídeo. Para 
mudar um único pixel, simplesmente indica a locação apropriada e escreve o valor. Sendo assim, o 
DirectDraw pode ser considerado uma engine de alocação de memória com algumas rotinas de 
transferência rápida. Especificamente, ele aloca e gerencia memória para a placa de vídeo e, colocando 
imagens na memória de vídeo, possibilita a elas serem rapidamente desenhadas na tela.

            A maioria dos jogos que usam gráficos intensivamente colocam a placa de vídeo em um modo 
específico de gráfico, como 640x400 e 256 cores [1]. Mas no Windows as aplicações geralmente rodam 
na configuração gráfica escolhida pelo usuário ao configurar o Windows. Então o DirectDraw fixa isto 
permitindo à aplicação mudar o modo de vídeo de forma independente do hardware, usando suas API’s 
para gerenciar esta mudança. Esta mudança se dá de forma transparente para o GDI do Windows, ou seja, 
para o GDI a configuração de vídeo continua a mesma que o usuário escolheu quando configurou o 
Windows pela última vez.

            Neste contexto, o DirectDraw ainda suporta o conceito de page-flipping (troca de página), que é 
essencial para muitos jogos. Em um ambiente de jogo típico, existem duas imagens que representam o 
estado gráfico atual do jogo. A imagem que está sendo mostrada, conhecida como imagem principal, e 
outra fora da tela que é a imagem modificada pela lógica do jogo para refletir o próximo quadro. Esta 
imagem é normalmente conhecida com imagem off-screen (fora da tela ou não mostrada). Depois da 
imagem off-screen ser preparada para ser mostrada, ela é trocada pela imagem primária, sendo que a 
imagem off-screen passa então a ser mostrada, enquanto o contexto da imagem principal é usada para 
gerar o próximo quadro. Este é o processo chamado de page-flipping.

            O DirectDraw usa automaticamente a aceleração do hardware, quando disponível, mesmo sendo 
capaz de emular todas as funções de aceleração via software, ele sempre dá prioridade ao hardware, como 
as funções de suporte a blitting e sprites.

            O uso de cores chave também é suportado, estas cores chaves especificam quais pixels irão ser 
modificados quando um outro “desenho” é colado ou sobreposto à tela em questão. Este é um dos 
métodos que permitem o uso de transparência em telas gráficas, assim você pode agrupar duas imagens 
escolhendo os lugares que serão modificados e os que não serão, fazendo com que as duas imagens 
continuem com suas características principais [4].

 

4.3 – Objetos COM (Component Object Model).

            Cada dia os programas de computadores se tornam maiores, de acordo com o surgimento de novas 
tecnologias, mais vantagens são acrescentadas aos programas, juntamente com milhares de linhas de 
código a mais. O que aumenta em muito a importância da hierarquia e abstração de dados.



            As duas tentativas mais recentes de tornarem as linguagens mais voltadas para a POO são o C++ e 
o Java. Cada uma com suas características próprias, mas no caso do Java ele é mais uma plataforma do 
que apenas uma linguagem.

            O COM foi inventado a muito tempo como um novo paradigma de software, que tem sua maior 
funcionalidade na idéia de montagem de peças de software, bastando conectar o novo objeto COM e ele 
automaticamente funcionará junto com o restante da aplicação. Para implementar este tipo de tecnologia 
com software, é necessária uma interface muito genérica para poder interagir com qualquer tipo de 
função, sendo esta a finalidade do COM.

            Normalmente, quando você precisa alterar ou aumentar alguma coisa em uma aplicação já pronta, 
é necessário recompilar a aplicação para gerar um executável. Resolver este problema é mais uma das 
funções do COM. É possível acrescentar ou modificar um programa que já use objetos COM sem precisar 
recompilá-lo.

            A possibilidade de dar upgrades em objetos COM sem recompilar aplicação, possibilita a 
atualização de aplicações sem patches (softwares destinados normalmente a alterar a versão de uma 
aplicação e resolver problemas) ou novas versões completas do mesmo. Ainda não existe um padrão 
específico para o formato destes objetos, mas normalmente eles são distribuídos na forma de DLL. Esta 
tecnologia é extremamente complexa falando em termos da programação em baixo nível, até escrever 
seus objetos pode ser um desafio, mas usá-los é extremamente fácil.

 

4.4 – Conclusão.

            O DirectX possui uma série de componentes que resolveram problemas de desempenho de 
praticamente todos os hardwares envolvidos em criação e utilização de jogos, principalmente os 
relacionados aos gráficos, lembrando que ele foi feito pela junção de vários componentes que utilizam a 
tecnologia dos objetos COM. Porém o jogo é um software que possui uma grande parte lógica e que 
envolve técnicas de programação extremamente avançadas, como algoritmos lógicos e de busca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5 – Técnicas e algoritmos avançados utilizados no 
desenvolvimento de jogos.
            Como foi dito no decorrer de todo  este trabalho, o jogo é uma mistura de lógica e computação 
gráfica, sendo que a parte lógica se destina a controlar o que acontecerá com a parte gráfica seguindo uma 
série de parâmetros estipulados pelo criador do jogo e as entradas feitas pelo jogador. A parte lógica de 
um jogo pode ser muito complexa, utilizando algoritmos de alto desempenho e extremamente modernos, 
pois muitas vezes o objetivo é simular mentes humanas, para que o personagem se sinta em um mundo 
virtual. Mas para se construir estes complexos algoritmos existem técnicas e conhecimentos 
indispensáveis que devem ser examinados.

 

5.1 – Algoritmos otimizados e estruturas de dados.

            Os algoritmos são a alma de um programa de computador, um algoritmo bem estruturado é rápido 
e eficaz, mas um algoritmo mal feito, pode tornar um programa totalmente inútil.

            A análise de algoritmos é uma ciência muito complexa e normalmente utilizada por pessoas muito 
experientes na área da informática, mas pelo menos pode se dar uma pequena introdução a este respeito, 
pois um bom algoritmo pode estar deficiente por pequenos erros, fáceis de serem encontrados e sanados. 
Por exemplo, bastando mudar a ordem de uma estrutura de dados você pode alterar brutalmente o tempo 
de busca, ou se você usar vetores lineares o melhor tempo de busca que será conseguido será o tempo de 
uma busca linear, ao contrário do caso onde por exemplo uma árvore binária é usada. Então escolher bem 
os algoritmos e dados utilizados é um dos principais pontos a serem observados no desenvolvimento de 
um bom jogo.

            Quando se vai resolver um problema usando uma função, você pode tentar resolver pelo método 
normal, linear, ou usando recursão. A recursão é uma técnica simples onde você quebra o problema maior 
em pequenos problemas menores, e então a solução dos problemas menores resolvem o problema maior, 
com o uso de uma pilha. Tecnicamente a recursão consiste em fazer  a função de forma que ela chame ela 
própria passando como parâmetro a última solução, mas lembre-se, quando for fazer uma função 
recursiva, é muito importante prestar muita atenção à condição de parada, ou a função entrará em um laço 
infinito que travará a aplicação. Apesar de não ser o método mais rápido, a recursão normalmente denota 
melhor o problema e facilita a resolução do mesmo.

            O primeiro passo para se escrever um bom algoritmo é saber um pouco de como os analisar, o que 
normalmente é feito através de cálculos. A idéia principal é calcular quantas vezes o laço principal é 
executado para n elementos, e logicamente quanto tempo gasta cada execução, tendo maior efeito quando 
existem laços dentro de laços, ou laços com a condição de parada errada.

            As estruturas de um jogo podem ser muitas vezes complexas, contendo uma grande série de dados 
que devem ser guardados, mas o mais importante é que elas podem ser muito numerosas, lembrando que 
estas estruturas podem e normalmente devem ser objetos. A estrutura do personagem principal de uma 
história interativa, que deve guardar por exemplo a fase atual do jogador, a posição dele dentro da fase, os 
itens que está carregando, etc, é uma estrutura complexa mas muitas vezes unitária, no caso dos inimigos 



do jogador, a estrutura é normalmente simples, mas numerosa. Isto tudo para dizer que existem 
primordialmente duas formas de se alocar memória para elas, a alocação dinâmica e a locação estática, de 
acordo com o problema a ser resolvido, uma ou outra deve ser usada, lembrando suas vantagens e 
desvantagens:

•        Alocação dinâmica – a alocação dinâmica é muito utilizada devido a sua maneabilidade, podendo 
ser inserido ou retirado um nó de qualquer parte da cadeia de dados, e uso praticamente ótimo da 
memória por alocar apenas a memória necessária para os dados a medida que eles são necessários, e 
desalocar quando eles não mais o são. Sua desvantagem consiste em seu desempenho ser inferior, 
devido ao tempo de alocar e percorrer os dados até chegar no nó solicitado (este tempo citado diz 
respeito à mudança de ponteiro para percorrer a cadeia de dados ao contrário do vetor onde pode-se ir 
diretamente ao dado, mas lembrando que em uma busca em uma árvore binária este tempo é 
brutalmente compensado), e algumas vezes devido a sua complexidade de implementação para um 
programador inexperiente.

•        Alocação estática – a alocação estática é normalmente utilizada quando se declara uma variável, ou 
melhor, quando se declara um grande vetor ou matriz por não saber quantas posições serão suficiente. 
Suas desvantagens consistem no grande desperdício de memória e no fato de ser difícil saber com 
certeza quantas posições devem ser alocadas.

As árvores (trees) são estruturas avançadas de armazenagem de dados, as árvores consistem em nós 
de dados gerados no formato de uma árvore, cada nó pode conter sub-nós gerando várias camadas. A 
árvore mais conhecida e utiliza é a árvore binária (B-tree), a sua diferença das demais consiste no fato de 
cada nó conter apenas dois sub-nós, daí o termo binário. Durante a criação de uma árvore binária é muito 
importante criar uma regra para organizar os dados, por exemplo, o sub-nó à esquerda do nó pai só deve 
conter um valor menor que o valor contido no nó pai, e à direita, valor maior ou igual, este valor em 
questão é o escolhido como chave, cada nó pode guardar muitos dados, mas deve ter uma chave única 
para otimizar sua utilização. 

            As árvores binárias também podem ser balanceadas, equilibrando o número de sub-nós à esquerda 
e a direita do nó principal, em uma árvore binária balanceada, o tempo de procura é geometricamente 
menor do que em uma busca linear, pois a cada comparação é eliminada a metade dos dados a serem 
comparados, assim o número de comparações será igual a “log na base 2 de n”, sendo n o número de nós. 

 

5.2 – Usando programação com processos.

            Uma das grandes vantagens do sistema operacional Windows é o fato de ser multitarefa, 
permitindo assim que múltiplos programas rodem ao mesmo tempo, e multiprocessos, possibilitando a 
uma tarefa maior se dividir em processos menores, ou seja, permite que processos sejam criados e 
executados junto à aplicação principal. Este último pode ser um recurso muito importante para a 
programação de jogos, pois possibilita a criação de processos para desempenharem tarefas paralelas à 
execução principal do jogo.

            O Windows divide o tempo do processador entre os processos que estejam na fila de execução. 
Cada processo de mesmo grau de prioridade recebe um tempo igual de processamento, significando que 
processos com maior prioridade recebem um tempo maior. Estes processos podem desempenhar tarefas 
como controlar pequenos objetos, criar efeito de sons ambiente e criar controles e menus pop-up. Cada 
processo pode se comunicar com outros processos através de mensagens, significando que em muitos 
casos pode ser melhor criar um processo em vez de uma simples função, sua versatilidade possibilita uma 
vasta gama de possibilidades.

            Desde o Windows 95, o sistemas multiprocessos passou a ser preemptivo, ou seja, nenhum 
processo ou tarefa pode tomar todo o tempo do processador para si, durante cada execução de processo, 



ele é suspenso e outro processo assume o processador por um determinado tempo, tudo controlado pelo 
sistema operacional. No Windows 3.1 a mudança dos processos dependia da intervenção dos programas.

 

5.3 – Técnicas de IA (Inteligência Artificial).

            A IA é a ciência que tem como objetivo fazer um software e/ou hardware simular o cérebro 
humano, ou seja, aprender e tomar decisões de acordo com acontecimentos passados e parâmetros 
inseridos no processo. Mas processos mais simples como comportamentos aleatórios também podem ser 
inseridos na categoria de IA, algumas técnicas bem modernas que possibilitam a sua existência são redes  
neurais, lógica fuzzy e algoritmos genéticos.

            Um dos primeiros e mais básicos tipos de IA é criada utilizando algoritmos determinísticos, ou 
seja, predeterminando um comportamento. Este tipo de IA é utilizada desde os antigos jogos como pac 
man e asteróides. Estes comportamentos podem ser movimentos em direções e velocidades 
predeterminadas ou simplesmente aleatórias.

            Um outro tipo de IA que está um degrau acima na cadeia da evolução são algoritmos que reagem a 
alguma mudança do ambiente, pois em comportamentos aleatórios, nada é levado em consideração. Por 
exemplo os algoritmos rastreadores podem ser inseridos nesta categoria, onde um objeto destino é 
identificado, então o objeto em que a IA está sendo utilizada mudará seu vetor de direção para atingir o 
objeto destino atendendo a alguns parâmetros como raio máximo de curva, simulando assim por exemplo 
um míssil guiado. Ou da mesma forma simular um comportamento de evasão, invertendo apenas o 
sentido do movimento em relação ao objeto destino.

            Estes algoritmos são de extrema utilidade para que um objeto simule o comportamento de um ser 
vivo, no caso um não muito inteligente, mas pelo menos toma atitudes em vez de permanecer estático na 
tela do jogador. Um meio de usar estes algoritmos de forma mais eficiente é a construção de padrões, 
onde o objeto pode tomar diferentes comportamentos dependendo de algum fator pré determinado, por 
exemplo uma nave que quando estiver longe do personagem principal mova-se para frente e para traz, e 
quando ele se aproxime, ela ande para frente e para o lado e então dê uma pausa para começar a perseguir 
o personagem. Este padrões nada mais são que conjuntos de instruções que o objeto deve seguir, podendo 
ser alterados por fatores externos ou não.

            Outro conceito interessante pode ser utilizado para modelar comportamentos, o conceito de EFM 
(Estado Finito da Máquina). Você pode definir uma série de estados para um determinado objeto, de 
acordo com o paradigma do jogo em questão. Para que se tenha uma boa modelagem do comportamento, 
é necessário que se tenha um razoável número de estados, e reação a vários dados de entrada como os 
dados do próprio ambiente do jogo. Alguns exemplos de estados podem ser, movendo-se para frente, 
seguindo o personagem, atacando o personagem, fugindo do personagem,  etc. Daí então haverá um 
comportamento para cada estado da máquina, além do próximo estado possível para o objeto.

            Ao utilizar esta técnica é possível também determinar modelos de personalidades, ou seja, alguns 
personagens podem ser mais agressivos que outros, mais corajosos ou mais  covardes, mais inteligentes 
ou agirem aleatoriamente, isto tudo é definido pela probabilidade que cada objeto terá de assumir um 
determinado estado, por exemplo um objeto agressivo, tende a assumir o estado de atacando o 
personagem em vez de fugindo do personagem, um objeto mais inteligente tende a assumir menos vezes 
o estado de movendo aleatoriamente. Este exemplo não é tão completo como o comportamento humano 
que possui milhares de estados, mas pode oferecer nítidas sensações de diferentes tipos de adversários 
que encontrará durante o jogo. Além disso, este é um exemplo baseado em um jogo de conflito, mas no 
caso de um jogo infantil pode caracterizar a curiosidade de um personagem do jogo.

            Uma das partes mais interessantes em simular a mente humana está baseada na memória, é muito 
compensador adicionar o fator memória e aprendizado a um jogo para torná-lo mais desafiador para o 



jogador. As criaturas que normalmente são os adversários em um jogo em primeira pessoa como o Doom, 
podem necessitar por exemplo de se recarregar de munição ou tentar se curar dos ferimentos infligidos 
pelo jogador, para otimizar este comportamento pode-se implementar uma memória dos últimos lugares 
onde esta criatura esteve, guardando junto com a posição no mapa do jogo as informações desejadas, 
como se existe e quanta munição existe na determinada sala, e/ou quanto de dano esta criatura sofreu ao 
encontrar com o personagem nesta sala. Quanto mais informações forem guardadas, melhor será a reação 
da criatura às necessidades futuras, simulando um adversário humano. Outra importância da memória está 
no comportamento do personagem, se toda vez que a criatura tenta atacá-lo ele salta para um lado, pode 
ser guardada esta informação e baseado nela alterar a direção do próximo ataque.

            É muito importante que o programador de jogos defina os planos de seu jogo. Todo jogo necessita 
ter objetivos muito bem definidos, bem como muitas vezes estes objetivos dependem de condições ou um 
plano de ação para ser executado. Por exemplo para uma criatura guiada por IA atirar em um alvo, ela 
precisa atender a alguns passos como:

 

 

•        Encontrar uma arma;

•        Verificar se o alcance da arma é maior ou igual à distância mínima possível da criatura até o alvo;

•        Verificar se a arma possui munição;

•        Atirar no alvo até acertar.

Esta é uma simplificação exagerada de um plano, onde sequer foi mencionada as alternativas para 
cada  condição, mas mostra a idéia principal. Outra coisa importante é a definição clara do objetivo, no 
caso o alvo deve ser atingido quantas vezes, ou em que parte, ou por qual tipo de projetil. O ponto chave 
para as ações é que existam objetivos e planos para cumprir estes objetivos, e mesmo as condições 
necessárias para ambos. Mas isto tudo deve ser escrito em um linguagem, como o C/C++, podendo ser 
escritos como classes ou estruturas. 

O plano de ações a ser tomado é o conjunto de uma série de condições e resultados, isto pode ser 
escrito utilizando regras de produção, da forma: se x op y então z, sendo x e y são antecedentes, op o 
operador e z a consequência. Estas regras de produção podem ser agrupadas em uma árvore binária mais 
conhecida como árvore de decisão. Um plano poderia ser a destruição de um avião que está em um 
determinado aeroporto, mas para fazer isto é necessário que uma bomba seja recuperada em um 
determinado galpão. Então as condições devem ser testadas para que não haja necessidade do plano 
continuar se por exemplo alguém mais destruir o avião ou se a única bomba para fazer isto foi detonada. 
O uso de planos de ação pode ser utilizada em qualquer tipo de jogo e é uma peça fundamental para se 
criar uma IA coerente.

            Para que os objetos encontrem o seu caminho ao longo de uma fase se desviando de obstáculos ou 
ainda encontrando o caminho mais curto é conseguido com alguns tipos de algoritmos de busca de 
caminho. Esses algoritmos podem ser de vários tipos dependendo da necessidade da otimização de 
caminho do objeto em questão:

•        Tentativa e erro – para obstáculos simples e que sejam mais convexos, este algoritmo pode 
resolver. Ele consiste em traçar uma linha reta até o alvo, caso o objeto atinja algum obstáculo, ele 
volta um pouco, vira para algum lado por exemplo 45 a 90 graus, anda uma distância pré determinada 
(distância de desvio), se direciona novamente para o alvo e tenta ir direto, se atingir outro obstáculo 
repete o procedimento de desvio.

•        Traço de contorno – este algoritmo consiste em traçar o contorno do obstáculo que o objeto IA está 



tentando ultrapassar, o objeto fica circundando o obstáculo e de vez em quando testa para ver se a 
linha direta até o alvo passa pelo obstáculo em questão, se não passar, este vira-se para o alvo e tenta a 
linha reta. Mas este ainda é um algoritmo rudimentar, pois se o jogador conseguir ver a ação de cima, 
na visão chamada de God’s-eye (olho de Deus), ele notará uma certa estupidez do objeto que poderá 
trilhar muitas vezes um caminho mais longo do que deveria.

•        Trilha de desvio de colisão – outro método é criar caminhos virtuais em torno dos obstáculos, estes 
caminhos só podem ser vistos pelo objeto IA e tem pontos de entrada e saída, cada vez que um objeto 
IA encontra um obstáculo em seu caminho, ele procura pelo ponto de entrada/saída mais próximo e 
segue o caminho até o ponto entrada/saída mais próximo do objeto de destino.

•        Trilha por pontos chave (way points) – se o cenário por onde o objeto IA vai transitar é um local 
realmente complicado, cheio de obstáculos de tipos e tamanhos diferentes, pode ser uma boa opção 
criar uma rede de pontos chaves que levem aos principais locais dentro do cenário, evitando 
obstáculos e criando um caminho otimizado até o destino, é claro que um objeto IA super inteligente 
pode ser criado para transitar sem a necessidade dos pontos chave, mas isto pode se tornar um 
desperdício de tempo desnecessário.

 

5.3.1 – Técnicas modernas utilizadas em IA (Inteligência Artificial).

Para melhorar o tipo de IA dos jogos os mais avançados tipos de algoritmos vem sendo usados, as 
redes neurais são um exemplo. As redes neurais são simulações do funcionamento do cérebro humano 
em um baixo nível, a nível celular. Quando se fala de redes neurais é necessário falar dos neurônios, que 
são as células humanas responsáveis pelo raciocínio. Um neurônio é composto fundamentalmente de três 
partes: dendrito, responsável pelos sinais de entrada, soma, responsável pelo processamento da 
informação e axônio, responsável por enviar o sinal a outros dendritos. Um neurônio funciona de uma 
forma relativamente simples, ele recebe uma informação, processa e então pode disparar ou não um sinal 
elétrico. Este processamento pode ser comparado a uma operação lógica como o ou (or). Como o cérebro 
humano possui de 10 a 100 bilhões de neurônios a sua capacidade de processamento é monstruosa, além 
de conseguir desempenhar o aprendizado.

Outra tecnologia importante são os algoritmos genéticos, que tentam capturar a evolução natural 
existente no desenvolvimento de espécies com o decorrer do tempo. Uma forma de apresentar os 
algoritmos genéticos é imaginar vetores de bits, representando o DNA. Tendo em mão estes vetores pode-
se combiná-los fazendo pequenas trocas de informações entre eles, simulando o crossing over existente 
nas divisões celulares dos gametas, os melhores resultados podem ser combinados de novo criando assim 
resultados nunca imaginados no início da operação. Esta tecnologia pode ser utilizada em um jogo por 
exemplo ao se calcular as probabilidades de mudança de estado que define o temperamento de uma 
criatura, combinando as probabilidades de duas criaturas bem sucedidas.

A lógica fuzzy também é um tecnologia extremamente útil para aperfeiçoar a IA. A lógica fuzzy 
aproxima mais os computadores com sua lógica exata aos problemas inexatos do cotidiano. Normalmente 
um conjunto é um agrupamento de elementos que pertencem completamente a ele, ou seja, um elemento 
só tem a  possibilidade de pertencer ou não a um conjunto, ele não pode apenas pertencer um pouco. Na 
lógica fuzzy isto não funciona assim, cada elemento é inserido juntamente com o seu grau de pertinência 
a este conjunto, sendo assim, um elemento pode pertencer um pouco a um conjunto e completamente a 
outro. Imagine o conjunto dos carros esportivos, uma Ferrari pertence totalmente a este conjunto, 100% 
ou grau 1.0, já uma BMW não é totalmente um carro esportivo, tendo um grau de pertinência de 70% ou 
0.7 a este conjunto, os graus de pertinência dependem do estudo minucioso do caso ou ocorrências 
passadas. Um elemento nunca poderá ultrapassar o grau 1.0 ou ter grau inferior a 0, pois isto não é uma 
probabilidade e sim o grau em que o elemento está contido neste conjunto. Um conjunto fuzzy se parece 
com este: “{Ferrari,1.0},{BMW,0.7}” .



 

5.4 – Conclusão.
            Para se criar jogos realmente desafiadores é muito importante que eles tenham uma engine de IA 
extremamente sólida, pois nada é mais frustrante do que a falta de desafio, e para se construir esta camada 
do programa é muito necessário o conhecimento das mais modernas técnicas além de muito bom senso e 
cuidado ao se definir os planos e objetivos do jogo. Se atendo a estes fatores as possibilidades são 
ilimitadas, provavelmente ainda virão jogos em que o computador literalmente aprenda, adapte, mude e 
vença, como fazem os humanos.

 

 

 

 

 

 

6 – Conclusão final.
            Os jogos de computadores são realmente a vanguarda dos jogos como um todo, simulando e 
criando situações antes inimagináveis. Com a grande velocidade com que as tecnologias vem sendo 
desenvolvidas as possibilidades estão sendo ampliadas em um ritmo acelerado. Estão surgindo óculos 
para simular realidade virtual, controles que transferem força para o jogador e até projetos relacionados à 
holografia.

            A capacidade dos micro computadores, que era um dos fatores limitantes dos jogos, vem sendo 
incrivelmente ampliada, já se tendo previsões em um futuro próximo de computadores que terão um 
poder de processamento exponencialmente maior que o dos atuais. Também as placas de vídeo já tem 
poder de processamento gigantesco, que se comparam ao processamento principal de um micro não muito 
antigo, mas totalmente otimizado para processamento gráfico, um bom exemplo disso são a NVIDIA 
GeoForce2 Ultra e a 3Dfx VOODOO5.

            Os jogos são provavelmente os programas de maior desempenho e que usam as mais modernas 
tecnologias, além de se utilizarem também de quase todas as técnicas de programação. Um jogo bem feito 
pode demorar até anos para ser completamente desenvolvido, dado sua grande complexidade e uso de 
tecnologias. Mas isto tudo tem um lado positivo, os jogos são para os softwares em geral o que  as pistas 
de corrida são para os carros, um grande laboratório onde as mais novas tendências são testadas, e 
também criadas novas tecnologias. Durante o decorrer deste trabalho muitas tecnologias foram 
apresentadas, mas em sua maioria foram apenas explanadas, devido à amplitude que um jogo possui.

            Os programadores que pretendem se especializar nesta área precisam se familiarizar com o novo 
paradigma em que estão incluídos os jogos de computadores para poderem desenvolver códigos enxutos e 
rápidos. Devem também conhecer profundamente o sistema operacional que servirá de base para o seu 
produto, pois este conhecimento pode se tornar um grande diferencial para um produto bem acabado. 
Além disso é muito importante aprender a tirar o máximo proveito possível das tecnologias disponíveis 
no mercado além de ferramentas que facilitam, otimizam e melhoram o produto final. Infelizmente ainda 
pode ser necessário passar um tempo nos Estados Unidos ou Europa para adquirir alguma experiência 



prática, pois o Brasil está apenas engatinhando neste mercado, apesar de já existirem muitos 
programadores independentes, é extremamente baixo o número de empresas dedicadas ao mercado de 
jogos. Além do mais ainda não existem cursos regulares voltados para esta área. A saída está nos 
numerosos livros existentes a este respeito que podem ajudá-lo a se aprofundar nesta ciência, que em sua 
maioria ainda não tem tradução.

            As empresas de jogos atualmente movimentam milhões de dólares e os programadores, designers 
e criadores de jogos estão sendo cada vez mais respeitados e melhor remunerados. Mas mesmo assim a 
indústria dos jogos de computador ainda está em sua adolescência, em sua maioria são empresas que tem 
estrutura  de nível praticamente caseiro, as equipes de desenvolvimento tem tanta rotação de mão de obra 
que raramente a mesma equipe trabalha junta mais de uma vez, mas está começando um movimento no 
sentido de fusões de empresas que tendem a criar um novo cenário mundial para este mercado, o cenário 
das grandes empresas de jogos, pois a dificuldade de desenvolvimento de um jogo é notória. Devido ao 
tempo gasto para se finalizar um projeto, é necessário um grande investimento para sustentar a estrutura 
até que o jogo esteja pronto. Ainda assim o risco das vendas não emplacarem não pode ser deixado de 
lado.

            Se você tem uma boa idéia, vontade de desenvolver um jogo e muita força de vontade, corra atrás 
de conhecimentos e mãos a obra, o mercado dos jogos está crescendo e um bom produto que se tornar 
referência em seu gênero pode mudar o rumo de sua vida.
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Este é um exemplo de um jogo feito por André Lamothe do mesmo estilo de Arkanoid:
 
“// FREAKOUT.CPP - break game demo
 



// INCLUDES ///////////////////////////////////////////////////
 
#define WIN32_LEAN_AND_MEAN // include all macros
#define INITGUID            // include all GUIDs 
 
#include <windows.h>        // include important windows stuff
#include <windowsx.h> 
#include <mmsystem.h>
 
#include <iostream.h>       // include important C/C++ stuff
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <malloc.h>
#include <memory.h>
#include <string.h>
#include <stdarg.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <io.h>
#include <fcntl.h>
 
#include <ddraw.h>          // directX includes
#include "blackbox.h"       // game library includes
 
// DEFINES ////////////////////////////////////////////////////
 
// defines for windows 
#define WINDOW_CLASS_NAME "WIN3DCLASS"  // class name
 
#define WINDOW_WIDTH            640     // size of window
#define WINDOW_HEIGHT           480
 
// states for game loop
#define GAME_STATE_INIT         0
#define GAME_STATE_START_LEVEL  1
#define GAME_STATE_RUN          2
#define GAME_STATE_SHUTDOWN     3
#define GAME_STATE_EXIT         4 
 
// block defines
#define NUM_BLOCK_ROWS          6
#define NUM_BLOCK_COLUMNS       8
 
#define BLOCK_WIDTH             64
#define BLOCK_HEIGHT            16
#define BLOCK_ORIGIN_X          8
#define BLOCK_ORIGIN_Y          8
#define BLOCK_X_GAP             80
#define BLOCK_Y_GAP             32
 
// paddle defines
#define PADDLE_START_X          (SCREEN_WIDTH/2 - 16)
#define PADDLE_START_Y          (SCREEN_HEIGHT - 32);
#define PADDLE_WIDTH            32
#define PADDLE_HEIGHT           8
#define PADDLE_COLOR            191



 
// ball defines
#define BALL_START_Y            (SCREEN_HEIGHT/2)
#define BALL_SIZE                4
 
// PROTOTYPES /////////////////////////////////////////////////
 
// game console
int Game_Init(void *parms=NULL);
int Game_Shutdown(void *parms=NULL);
int Game_Main(void *parms=NULL);
 
// GLOBALS ////////////////////////////////////////////////////
 
HWND main_window_handle  = NULL; // save the window handle
HINSTANCE main_instance  = NULL; // save the instance
int game_state           = GAME_STATE_INIT; // starting state
 
int paddle_x = 0, paddle_y = 0; // tracks position of paddle
int ball_x   = 0, ball_y   = 0; // tracks position of ball
int ball_dx  = 0, ball_dy  = 0; // velocity of ball
int score    = 0;               // the score
int level    = 1;               // the current level
int blocks_hit = 0;             // tracks number of blocks hit
 
// this contains the game grid data   
 
UCHAR blocks[NUM_BLOCK_ROWS][NUM_BLOCK_COLUMNS];     
 
// FUNCTIONS //////////////////////////////////////////////////
 
LRESULT CALLBACK WindowProc(HWND hwnd, 
                                                                           UINT msg, 
                            WPARAM wparam, 
                            LPARAM lparam)
{
// this is the main message handler of the system
PAINTSTRUCT         ps;                      // used in WM_PAINT
HDC                           hdc;        // handle to a device context
 
// what is the message 
switch(msg)
            {          
            case WM_CREATE: 
        {
                        // do initialization stuff here
                        return(0);
                        } break;
 
    case WM_PAINT:
         {
         // start painting
         hdc = BeginPaint(hwnd,&ps);
 
         // the window is now validated 
 



         // end painting
         EndPaint(hwnd,&ps);
         return(0);
        } break;
 
            case WM_DESTROY: 
                        {
                        // kill the application                             
                        PostQuitMessage(0);
                        return(0);
                        } break;
 
            default:break;
 
    } // end switch
 
// process any messages that we didn't take care of 
return (DefWindowProc(hwnd, msg, wparam, lparam));
 
} // end WinProc
 
// WINMAIN ////////////////////////////////////////////////////
 
int WINAPI WinMain(            HINSTANCE hinstance,
                                                           HINSTANCE hprevinstance,
                                                           LPSTR lpcmdline,
                                                           int ncmdshow)
{
// this is the winmain function
 
WNDCLASS winclass;           // this will hold the class we create
HWND           hwnd;             // generic window handle
MSG               msg;                // generic message
HDC      hdc;       // generic dc
PAINTSTRUCT ps;     // generic paintstruct
 
// first fill in the window class stucture
winclass.style                           = CS_DBLCLKS | CS_OWNDC | 
                          CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
winclass.lpfnWndProc  = WindowProc;
winclass.cbClsExtra                 = 0;
winclass.cbWndExtra              = 0;
winclass.hInstance                   = hinstance;
winclass.hIcon                         = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);
winclass.hCursor                     = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
winclass.hbrBackground          = (HBRUSH)GetStockObject(BLACK_BRUSH);
winclass.lpszMenuName          = NULL; 
winclass.lpszClassName          = WINDOW_CLASS_NAME;
 
// register the window class
if (!RegisterClass(&winclass))
            return(0);
 
// create the window, note the use of WS_POPUP
if (!(hwnd = CreateWindow(WINDOW_CLASS_NAME,    // class
             "WIN3D Game Console",      // title



                                    WS_POPUP | WS_VISIBLE,
                                    0,0,                     // initial x,y
                             GetSystemMetrics(SM_CXSCREEN),  // intial width
             GetSystemMetrics(SM_CYSCREEN),  // initial height
                                    NULL,               // handle to parent 
                                    NULL,               // handle to menu
                                    hinstance,// instance
                                    NULL)))         // creation parms
return(0);
 
// hide mouse
ShowCursor(FALSE);
 
// save the window handle and instance in a global
main_window_handle = hwnd;
main_instance      = hinstance;
 
// perform all game console specific initialization
Game_Init();
 
// enter main event loop
while(1)
            {
            if (PeekMessage(&msg,NULL,0,0,PM_REMOVE))
                        { 
                        // test if this is a quit
        if (msg.message == WM_QUIT)
           break;
            
                        // translate any accelerator keys
                        TranslateMessage(&msg);
 
                        // send the message to the window proc
                        DispatchMessage(&msg);
                        } // end if
    
    // main game processing goes here
    Game_Main();
 
            } // end while
 
// shutdown game and release all resources
Game_Shutdown();
 
// show mouse
ShowCursor(TRUE);
 
// return to Windows like this
return(msg.wParam);
 
} // end WinMain
 
// T3DX GAME PROGRAMMING CONSOLE FUNCTIONS ////////////////////
 
int Game_Init(void *parms)
{



// this function is where you do all the initialization 
// for your game
 
 
// return success
return(1);
 
} // end Game_Init
 
///////////////////////////////////////////////////////////////
 
int Game_Shutdown(void *parms)
{
// this function is where you shutdown your game and
// release all resources that you allocated
 
 
// return success
return(1);
 
} // end Game_Shutdown
 
///////////////////////////////////////////////////////////////
 
void Init_Blocks(void)
{
// initialize the block field
for (int row=0; row < NUM_BLOCK_ROWS; row++)
    for (int col=0; col < NUM_BLOCK_COLUMNS; col++)
         blocks[row][col] = row*16+col*3+16;
 
} // end Init_Blocks
 
///////////////////////////////////////////////////////////////
 
void Draw_Blocks(void)
{
// this function draws all the blocks in row major form
int x1 = BLOCK_ORIGIN_X, // used to track current position
    y1 = BLOCK_ORIGIN_Y; 
 
// draw all the blocks
for (int row=0; row < NUM_BLOCK_ROWS; row++)
    {    
    // reset column position
    x1 = BLOCK_ORIGIN_X;
 
    // draw this row of blocks
    for (int col=0; col < NUM_BLOCK_COLUMNS; col++)
        {
        // draw next block (if there is one)
        if (blocks[row][col]!=0)
            {
            // draw block     
            Draw_Rectangle(x1-4,y1+4,
                 x1+BLOCK_WIDTH-4,y1+BLOCK_HEIGHT+4,0);



 
            Draw_Rectangle(x1,y1,x1+BLOCK_WIDTH,
                 y1+BLOCK_HEIGHT,blocks[row][col]);
            } // end if
 
        // advance column position
        x1+=BLOCK_X_GAP;
        } // end for col
 
    // advance to next row position
    y1+=BLOCK_Y_GAP;
 
    } // end for row
 
} // end Draw_Blocks
 
///////////////////////////////////////////////////////////////
 
void Process_Ball(void)
{
// this function tests if the ball has hit a block or the paddle
// if so, the ball is bounced and the block is removed from 
// the playfield note: very cheesy collision algorithm :)
 
// first test for ball block collisions
 
// the algorithm basically tests the ball against each 
// block's bounding box this is inefficient, but easy to 
// implement, later we'll see a better way
 
int x1 = BLOCK_ORIGIN_X, // current rendering position
    y1 = BLOCK_ORIGIN_Y; 
 
int ball_cx = ball_x+(BALL_SIZE/2),  // computer center of ball
    ball_cy = ball_y+(BALL_SIZE/2);
 
// test of the ball has hit the paddle
if (ball_y > (SCREEN_HEIGHT/2) && ball_dy > 0)
   {
   // extract leading edge of ball
   int x = ball_x+(BALL_SIZE/2);
   int y = ball_y+(BALL_SIZE/2);
 
   // test for collision with paddle
   if ((x >= paddle_x && x <= paddle_x+PADDLE_WIDTH) &&
       (y >= paddle_y && y <= paddle_y+PADDLE_HEIGHT))
       {
       // reflect ball
       ball_dy=-ball_dy;
 
       // push ball out of paddle since it made contact
       ball_y+=ball_dy;
 
       // add a little english to ball based on motion of paddle
       if (KEY_DOWN(VK_RIGHT))
          ball_dx-=(rand()%3);



       else
       if (KEY_DOWN(VK_LEFT))
          ball_dx+=(rand()%3);
       else
          ball_dx+=(-1+rand()%3);
       
       // test if there are no blocks, if so send a message
       // to game loop to start another level
       if (blocks_hit >= (NUM_BLOCK_ROWS*NUM_BLOCK_COLUMNS))
          {
          game_state = GAME_STATE_START_LEVEL;
          level++;
          } // end if
 
       // make a little noise
       MessageBeep(MB_OK);
 
       // return
       return; 
 
       } // end if
 
   } // end if
 
// now scan thru all the blocks and see of ball hit blocks
for (int row=0; row < NUM_BLOCK_ROWS; row++)
    {    
    // reset column position
    x1 = BLOCK_ORIGIN_X;
 
    // scan this row of blocks
    for (int col=0; col < NUM_BLOCK_COLUMNS; col++)
        {
        // if there is a block here then test it against ball
        if (blocks[row][col]!=0)
           {
           // test ball against bounding box of block
           if ((ball_cx > x1) && (ball_cx < x1+BLOCK_WIDTH) &&     
               (ball_cy > y1) && (ball_cy < y1+BLOCK_HEIGHT))
               {
               // remove the block
               blocks[row][col] = 0; 
 
               // increment global block counter, so we know 
               // when to start another level up
               blocks_hit++;
 
               // bounce the ball
               ball_dy=-ball_dy;
 
               // add a little english
               ball_dx+=(-1+rand()%3);
 
               // make a little noise
               MessageBeep(MB_OK);
 



               // add some points
               score+=5*(level+(abs(ball_dx)));
 
               // that's it -- no more block
               return;
 
               } // end if  
 
           } // end if
 
        // advance column position
        x1+=BLOCK_X_GAP;
        } // end for col
 
    // advance to next row position
    y1+=BLOCK_Y_GAP;
 
    } // end for row
 
} // end Process_Ball
 
///////////////////////////////////////////////////////////////
 
int Game_Main(void *parms)
{
// this is the workhorse of your game it will be called
// continuously in real-time this is like main() in C
// all the calls for you game go here!
 
char buffer[80]; // used to print text
 
// what state is the game in? 
if (game_state == GAME_STATE_INIT)
    {
    // initialize everything here graphics
    DD_Init(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, SCREEN_BPP);
 
    // seed the random number generator
    // so game is different each play
    srand(Start_Clock());
 
    // set the paddle position here to the middle bottom
    paddle_x = PADDLE_START_X;
    paddle_y = PADDLE_START_Y;
 
    // set ball position and velocity
    ball_x = 8+rand()%(SCREEN_WIDTH-16);
    ball_y = BALL_START_Y;
    ball_dx = -4 + rand()%(8+1);
    ball_dy = 6 + rand()%2;
 
    // transition to start level state
    game_state = GAME_STATE_START_LEVEL;
 
    } // end if 
////////////////////////////////////////////////////////////////



else
if (game_state == GAME_STATE_START_LEVEL)
    {
    // get a new level ready to run
 
    // initialize the blocks
    Init_Blocks();
 
    // reset block counter
    blocks_hit = 0;
 
    // transition to run state
    game_state = GAME_STATE_RUN;
 
    } // end if
///////////////////////////////////////////////////////////////
else
if (game_state == GAME_STATE_RUN)
    {
    // start the timing clock
    Start_Clock();
 
    // clear drawing surface for the next frame of animation
    Draw_Rectangle(0,0,SCREEN_WIDTH-1, SCREEN_HEIGHT-1,200);
 
    // move the paddle
    if (KEY_DOWN(VK_RIGHT))
       {
       // move paddle to right
       paddle_x+=8;
 
       // make sure paddle doesn't go off screen
       if (paddle_x > (SCREEN_WIDTH-PADDLE_WIDTH))
          paddle_x = SCREEN_WIDTH-PADDLE_WIDTH;
 
       } // end if
    else
    if (KEY_DOWN(VK_LEFT))
       {
       // move paddle to right
       paddle_x-=8;
 
       // make sure paddle doesn't go off screen
       if (paddle_x < 0)
          paddle_x = 0;
 
       } // end if
 
    // draw blocks
    Draw_Blocks();
 
    // move the ball
    ball_x+=ball_dx;
    ball_y+=ball_dy;
 
    // keep ball on screen, if the ball hits the edge of 



    // screen then bounce it by reflecting its velocity
    if (ball_x > (SCREEN_WIDTH - BALL_SIZE) || ball_x < 0) 
       {
       // reflect x-axis velocity
       ball_dx=-ball_dx;
 
       // update position 
       ball_x+=ball_dx;
       } // end if
 
    // now y-axis
    if (ball_y < 0) 
       {
       // reflect y-axis velocity
       ball_dy=-ball_dy;
 
       // update position 
       ball_y+=ball_dy;
       } // end if
   else 
   // penalize player for missing the ball
   if (ball_y > (SCREEN_HEIGHT - BALL_SIZE))
       {
       // reflect y-axis velocity
       ball_dy=-ball_dy;
 
       // update position 
       ball_y+=ball_dy;
 
       // minus the score
       score-=100;
 
       } // end if
 
    // next watch out for ball velocity getting out of hand
    if (ball_dx > 8) ball_dx = 8;
    else
    if (ball_dx < -8) ball_dx = -8;    
 
    // test if ball hit any blocks or the paddle
    Process_Ball();
 
    // draw the paddle and shadow
    Draw_Rectangle(paddle_x-8, paddle_y+8, 
                   paddle_x+PADDLE_WIDTH-8, 
                   paddle_y+PADDLE_HEIGHT+8,0);
 
    Draw_Rectangle(paddle_x, paddle_y, 
                   paddle_x+PADDLE_WIDTH, 
                   paddle_y+PADDLE_HEIGHT,PADDLE_COLOR);
 
    // draw the ball
    Draw_Rectangle(ball_x-4, ball_y+4, ball_x+BALL_SIZE-4, 
                   ball_y+BALL_SIZE+4, 0);
    Draw_Rectangle(ball_x, ball_y, ball_x+BALL_SIZE, 
                   ball_y+BALL_SIZE, 255);



 
    // draw the info
    sprintf(buffer,"F R E A K O U T           Score %d             Level %d",score,level);
    Draw_Text_GDI(buffer, 8,SCREEN_HEIGHT-16, 127);
    
    // flip the surfaces
    DD_Flip();
 
    // sync to 33ish fps
    Wait_Clock(30);
 
    // check of user is trying to exit
    if (KEY_DOWN(VK_ESCAPE))
       {
       // send message to windows to exit
       PostMessage(main_window_handle, WM_DESTROY,0,0);
 
       // set exit state
       game_state = GAME_STATE_SHUTDOWN;
 
       } // end if
 
    } // end if
///////////////////////////////////////////////////////////////
else
if (game_state == GAME_STATE_SHUTDOWN)
   {
   // in this state shut everything down and release resources
   DD_Shutdown();
 
   // switch to exit state
   game_state = GAME_STATE_EXIT;
 
   } // end if
 
// return success
return(1);
 
} // end Game_Main
 
/////////////////////////////////////////////////////////////// “ (Lamothe,1999) [3]
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