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Resumo

 

O desenvolvimento de jogos é possivelmente uma das atividades mais complexas dentro do universo da 
computação. Além da disponibilidade de excelentes programadores, uma equipe de desenvolvedores de 
jogos deve ter boas ferramentas, desenhistas, engenheiros de som, modeladores e até mesmo psicólogos, 
que podem auxiliar na definição das possíveis reações a serem tomadas pelo usuário. No início do ano 
2000 os jogos de ação em primeira pessoa atingiram níveis de desempenho e realismo incríveis e, como 
conseqüência das pesquisas na área surgiram diversas ferramentas – engines – especializadas na produção 
deste tipo de jogo. O objetivo deste trabalho é descrever o processo de criação de um jogo de ação em 
primeira pessoa utilizando um engine especializado e o Microsoft DirectX. Podemos dividir em 3 as fases 
de implementação de um jogo de ação 3D. São elas: modelagem, mapeamento e programação; onde as 
duas primeiras tratam exclusivamente do visual do jogo e a terceira trata de unir todos os elementos da 
aplicação, além de prover inteligência às entidades do jogo. Existem outras etapas na criação destes jogos, 
como: sonorização, definição do enredo e storyboarding (desenhos feitos a mão, baseados no enredo do 
jogo), porém estas não serão tratadas neste trabalho por fugirem um pouco do “aspecto computacional” 
do negócio, logo nos dedicaremos às outras fases.
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text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
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display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->
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<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc502985384 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
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<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300032003900380035003300380034000000</w:data>
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<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->
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<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc502985383 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->
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<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300032003900380035003300380033000000</w:data>
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<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc502985382 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->
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<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300032003900380035003300380032000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->
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<!--[if supportFields]><span
style='font-weight:normal'><span style='mso-element:field-begin'></span><span
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display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
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1 - Introdução
 

Antes de se começar a construção de um jogo, é preciso definir as ferramentas (ou parte delas) que serão 
utilizadas durante todo o projeto. Foi-se o tempo em que tudo era feito do zero, usando apenas uma 
linguagem de programação. Hoje em dia, podemos contar com a ajuda de várias ferramentas que nos 
auxiliam e que aumentam muitas vezes tanto produtividade quanto qualidade. Outro fator determinante 
para a facilitação deste tipo de projeto foi a Internet. Existem várias “comunidades virtuais” que discutem 
basicamente a construção de jogos para computadores onde se pode trocar experiências e principalmente 
arquivos: texturas, modelos 3D, cenários, engines e códigos fonte. Nos últimos anos, os jogos para 
computador têm apresentado um surpreendente grau de evolução tecnológica. O grande interesse no 
desenvolvimento desse tipo de software se deve ao seu atrativo comercial, cujo mercado mundial se situa 
na faixa das dezenas de bilhões de dólares. Assim, muitas empresas das áreas de computação e 
entretenimento estão fazendo pesados investimentos no desenvolvimento de técnicas computacionais 
sofisticadas, as quais podem ser empregadas em outros programas interativos, principalmente naqueles 
que envolvam interfaces gráficas complexas, o que significa o uso conjunto de várias mídias, animações 
com gráficos 2D e 3D, vídeos, som, som 3D (surround sound), etc, bem como ambientes multiusuário 
baseados em Internet. Como o interesse por conteúdo na Internet tem aumentado acentuadamente, é 
razoável se supor que também cresça o interesse por formas mais sofisticadas de apresentá-lo, o que torna 
bastante atrativas as técnicas de implementação dos jogos para computadores.

 

Durante os próximos capítulos iremos apresentar algumas das ferramentas e os padrões que serão 
utilizadas no desenvolvimento do nosso jogo, apresentando-as na mesma ordem em que precisaram ser 
usadas durante o projeto do jogo em si. O projeto consiste basicamente de 3 fases: 

 

•        Mapeamento, onde é construído o cenário 3D do jogo;

•        Modelagem, onde são modelados os objetos 3D animados, como pessoas, animais, veículos, 
móveis, etc;

•        Programação, onde o desenvolvedor vai unir tudo o que foi construído durante as fases de 
mapeamento e modelagem, na forma de um software, além de fornecer inteligência artificial às 
entidades do seu jogo;

 

Também apresentaremos o Microsoft DirectX®, uma API gráfica desenvolvida pela Microsoft, que 
facilitou bastante o processo de criação de jogos para computadores domésticos. Dedicaremos o primeiro 
capítulo à uma breve apresentação desta tecnologia e de seus componentes e os demais capítulos serão 
dedicados às fases de criação do nosso jogo. Criaremos um jogo de ação em primeira pessoa. Neste tipo 



de jogo, o jogador assumirá o papel de um soldado e seu objetivo será o de se infiltrar na base inimiga, 
eliminar todos os terroristas hostis e salvar a vida dos reféns. Para tanto, deveremos construir todo o 
cenário, os modelos e dar inteligência ao jogo e a seus personagens. As técnicas utilizadas durante o 
desenvolvimento do jogo serão documentadas neste trabalho, com o objetivo de orientar o leitor que se 
aventurar a desenvolver um jogo. Deverão ser documentados conceitos e padrões utilizados na indústria 
mundial de jogos, como também técnicas e algoritmos de programação utilizados na fase de inteligência 
dos personagens do jogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Microsoft DirectX
 

Dedicaremos  este  primeiro  capítulo  à  apresentação  do  Microsoft  DirectX®,  que  é  um  grupo  de 

tecnologias desenvolvido em forma de uma poderosa API gráfica,  que tem como objetivo facilitar o 

desenvolvimento ou aplicativos multimídia para a plataforma Windows.

 

DirectX é um grupo de tecnologias projetado pela Microsoft para fazer de computadores com sistema 

operacional Windows uma plataforma ideal para se executar e exibir aplicações ricas em elementos de 

multimídia como: gráficos full-color, vídeo, animações tridimensionais (3D) , música interativa, e som 

surround. Construído diretamente para a família Windows de sistemas operacionais, DirectX é uma parte 

integrante de Windows 98 e Windows 2000, como também do Microsoft  Internet Explorer. Também 

podem ser  instalados automaticamente componentes do DirectX em seu sistema por  jogos ou outras 

aplicações multimídia. 

 

O DirectX fornece aos desenvolvedores um conjunto de APIs (application programming interfaces) que 



proporciona  acesso  melhorado  às  características  avançadas  de  hardware  de  alto-desempenho  como 

aceleração 3D de vídeo e som. Estas APIs controlam o que são chamadas “funções de baixo nível” e 

incluem aceleração 2D de gráficos; suporte à dispositivos de entrada como joysticks, teclados, e mouses; 

e controle de mixagem e reprodução de som. As funções de baixo nível são apoiadas pelos componentes 

que compõem o DirectX: Microsoft Direct3D, Microsoft DirectDraw, Microsoft DirectInput, Microsoft 

DirectMusic, Microsoft DirectPlay, Microsoft DirectSound, e Microsoft DirectShow.

DirectX  também  proporciona  aos  desenvolvedores  ferramentas  que  os  ajudam  a  obter  o  melhor 

desempenho possível  de  suas  máquinas.  Determina automaticamente as  capacidades  de  hardware do 

computador  e  inicializa  corretamente  os  parâmetros  da  aplicação.  DirectX  também permite  executar 

aplicações multimídia que requerem características que um determinado sistema não oferece simulando 

certos dispositivos do hardware por uma “camada de emulação de hardware (HEL – Hardware Emulation 

Layer)”  isso  provê  drivers  baseados  em software  que  agem como hardware.  Por  exemplo,  um jogo 

DirectX que faz uso de imagens 3D pode ser executado em uma máquina que não possui uma placa com 

acelerador 3D porque DirectX simula as capacidades desta placa.

Antes do DirectX, os desenvolvedores que criavam aplicações multimídia para máquinas Windows 
tinham que customizar seus produtos de forma que estes produtos trabalhariam bem na grande variedade 
de dispositivos de hardware e configurações disponíveis nestas máquinas. DirectX provê algo chamado 
“camada de abstração de hardware (HAL – Hardware Abstraction Layer)” que usa drivers de software 
para fazer a comunicação entre o jogo e o computador. Como resultado, os desenvolvedores podem 
escrever versões únicas dos seus produtos que utilizam DirectX sem se preocupar com a variedade de 
dispositivos de hardware e configurações existentes no mercado.

 

2.1 - Direct3D
 

Direct3D foi  projetado para jogos em perspectiva e gráficos 3D interativos em um computador com 

Windows.  Provê  acesso  dependente  do  dispositivo  para  adaptadores  de  vídeo  3D  de  uma  maneira 

independente do dispositivo, ou seja, o Direct3D pode fazer rendererização 3D por meio de software, 

caso o hardware não seja capaz de fazê-lo. Direct3D é uma interface de desenho para hardware 3D.

 

Direct3D é uma API 3D de baixo nível que é ideal para desenvolvedores que precisam projetar jogos e 

outras  aplicações  multimídia  de  alto-desempenho para  o  sistema operacional  Windows.  É  um modo 

independente de dispositivo para aplicações se comunicarem com hardware 3D em um baixo nível.



 

Estas são algumas das características avançadas do Direct3D: 

 

 Bufferização de profundidade ajustável (usando z-buffers ou w-buffers); 

 Sombreamento plano e curvo; 

 Múltiplas fontes e tipos de luz; 

 Total suporte a materiais e texturas, inclusive mipmapping; 

 Drivers de emulação de software robustos; 

 Transformação e recorte; 

 Independência de hardware; 

 Total compatibilidade com Windows 95, 98 e 2000; 

 Suporte à arquitetura Intel MMX; 

 Suporte à arquitetura Intel SSE e AMD 3D Now!; 

 

 

2.2 - DirectDraw
 

DirectDraw é o componente da API DirectX o qual permite manipular diretamente a memória de vídeo, o 

blitter de hardware, suporte a hardware overlay, e suporte a flipping (inversão) de superfície. DirectDraw 

provê  esta  funcionalidade por  manter  compatibilidade  com aplicações  Windows existentes  e  com os 

drivers dos dispositivos de vídeo. 

 

DirectDraw é uma interface de software que provê acesso direto com dispositivos de vídeo enquanto 



mantém compatibilidade com a interface gráfica do Windows (GDI). Esta não é uma API gráfica de alto-

nível. DirectDraw provê um modo independente de dispositivo para jogos e aplicações Windows, como 

pacotes de gráficos tridimensionais e  codecs de vídeo digital, para ter acesso aos dispositivos de vídeo 

específicos.

 

DirectDraw trabalha com uma grande variedade de hardware de vídeo que varia de simples monitores 

SVGA a implementações de hardware avançadas que provêem clipping, stretching, e formato de cores 

não RGB. A interface é projetada de forma que suas aplicações podem enumerar as capacidades do 

hardware  subjacente  e  então  podem  usar  quaisquer  dispositivos  de  vídeo  acelerados  suportados. 

Características que não são implementadas em hardware são emuladas pelo DirectX.

 

DirectDraw provê acesso dependente de dispositivo para exibir memória de um modo independente de 

dispositivo.  Essencialmente,  DirectDraw  administra  a  memória  de  vídeo.  Sua  aplicação  só  precisa 

reconhecer  algumas  dependências  de  dispositivo  básicas  que  são  padronizadas  do  outro  lado  da 

implementação de hardware, como os formatos de cores RGB e YUV e os pontos entre as linhas da tela. 

Você não precisa chamar procedimentos específicos para usar o blitter ou manipular registros da paleta de 

cores. Usando DirectDraw, você pode manipular a memória de vídeo com facilidade e pode tirar proveito 

do blitting e capacidades de descompressão de cor de tipos diferentes de hardware de vídeo sem ficar 

dependente de um tipo particular de hardware.

 

DirectDraw provê gráficos para jogos em computadores Windows 95 ou superior, Microsoft Windows 

NT® versão 4.0, ou Windows 2000.  

 

2.3 - DirectInput  
 

DirectInput provê uma interface para uma grande variedade de dispositivos de entrada (joysticks, volantes 

com pedal, mouses com vários botões, e assim sucessivamente) como também os dispositivos de entrada 

e saída novos conhecidos como “force-feedback”.  DirectInput oferece dois benefícios chave sobre as 

funções  das  APIs  atuais:  suporte  a  um  maior  número  de  dispositivos  e  respostas  mais  rápidas. 

Trabalhando diretamente com os drivers do dispositivo, DirectInput evita o sistema de mensagens do 



Windows. 

 

Características novas do DirectInput incluem suporte à dispositivos novos como game pads, controladores 

de  vôo,  e  capacetes  de  realidade-virtual,  como também dispositivos  de  force-feedback que  provêem 

efeitos como coice quando um gatilho é disparado, vibração, e resistência, fazendo das experiências com 

jogos muito mais realistas e atrativas.

 

2.4 -  DirectMusic  
 

DirectMusic é o componente musical da API DirectX. Ao contrário da API DirectSound que é para a 

captura  e  reprodução  de  amostras  de  som  digitais,  DirectMusic  trabalha  com  dados  baseados  em 

mensagens musicais (MIDI), que são convertidos em amostras de onda através de hardware ou em um 

sintetizador de software. A implementação de software padrão usa o Microsoft Software Synthesizer para 

criar  amostras  de  onda  que  são  enviadas  então  ao  DirectSound.  As  vozes  dos  instrumentos  são 

sintetizadas de acordo com os sons padrões de um banco de dados musical que pode ser frequentemente 

atualizado (DLS).

 

Por suportar o formato de interface digital de instrumentos musicais (MIDI), DirectMusic também pode 

compor música em tempo de execução. Esta música não é algoriticamente gerada, mas está baseada em 

uma composição musical de um compositor humano que usa a ferramenta de produção musical chamada 

DirectMusic Producer. O Producer é um editor integrado que serve como uma ferramenta única, capaz de 

trabalhar  com  todos  os  objetos  DirectMusic,  inclusive  segmentos,  estilos,  chordmaps,  modelos,  e 

instrumentos  DLS.  A música  pode  ser  executada  com variações  e  pode  responder  dinamicamente  a 

eventos do programa. DirectMusic também pode ser usado efetivamente para sons de ambiente ou efeitos 

sonoros.  Como outros  componentes  do  DirectX,  DirectMusic  está  baseado no  Modelo  de  Objeto  de 

Componente (COM).  

 

DirectMusic  é  totalmente  suportado  pelo  Windows  95,  Windows  98,  e  Windows  2000.  Porém,  a 

aceleração de hardware só está disponível para o Windows 2000 e Windows 98, Segunda Edição.

 



2.5 - DirectPlay  
 

DirectPlay é uma interface de software de alto-nível entre aplicações e serviços de comunicação que 

facilitam as conexões de jogos pela Internet,  por um link via modem, ou pela rede local.  DirectPlay 

caracteriza  um conjunto de  ferramentas  que provêem de uma maneira  bem definida,  capacidades  de 

comunicações generalizadas. Estas ferramentas permitem aos jogadores acharem sessões de jogos e locais 

para administrar o fluxo de informação entre os servidores (hosts) e jogadores (clients).

 

Por ser uma família de tecnologias que suportam todos os tipos de jogos, DirectPlay provê um modo para 

aplicações comunicarem entre si, apesar de o seu protocolo de comunicação não ser de domínio público. 

DirectPlay  também  gerencia  o  fluxo  de  conexões,  deixando  os  desenvolvedores  livres  para  se 

concentrarem na produção de grandes aplicações, sem precisarem se preocupar com este tipo de detalhe. 

DirectPlay provê serviços para:   

 

 Comunicação através de salas onde os participantes podem se conhecer uns aos outros e organizar 

as sessões. 

 Criação de sessões e agrupamento dos jogadores. 

 Gerenciamento dos jogadores e grupos dentro de uma sessão.   

 Sincronização do estado da sessão. 

 Sessões Client/server.   

 Servidores Múltiplos em uma máquina.   

 Controle de diferenças de WinSock (entre host e clients). 

 Conexão por Internet, LAN, e conexões de Modem. 

 Windows 95 e Windows 98, Windows NT 4.0 com Service Pack 3 ou superior, Windows 2000, e 

Windows CE. 

 Administração robusta das conexões. 

 Transmissão de mensagens confiável. 



 

2.6 - DirectSound
 

O componente de áudio do DirectX, DirectSound, usa características como reprodução mixada de baixa 

latência (o  tempo necessário para localizar os dados na memória secundária e carregá-los na memória 

principal é reduzido), aceleração de hardware, e posicionamento 3D para se alcançar desempenho de 

áudio  com  qualidade  profissional.  Com  DirectSound,  vários  sinais  auditivos  podem  ser  mixados  e 

reproduzidos  ao  mesmo  tempo;  características  da  placa  de  som  são  automaticamente  utilizadas  ou 

emuladas por software se não suportadas pelo hardware existente; e engines de mixagem podem acessar o 

hardware diretamente. DirectSound também permite que as aplicações alterem o volume, freqüência, e 

balanço,  e  simular  efeitos  3D  como  um  estrondo  ou  efeito  Doppler  (um  carro  passando  em  alta 

velocidade, por exemplo).

 

O novo DirectSound na versão 7.0 inclue administração de voz de hardware e software selecionável para 

processamento  de  algoritmos  de  áudio  3D.  A  administração  de  voz  assegura  que  as  ferramentas 

avançadas de aceleração de áudio encontradas  nas placas  de som atuais  possam ser  aproveitadas  da 

melhor maneira possível. DirectX 7.0 provê três novos softwares  de áudio 3D, um algoritmo Pan3D  de 

alta  velocidade,  e  dois  diferentes  algoritmos  VMAx™. A habilidade  para  selecionar  o  algoritmo de 

software  em  uma  base  buffer-by-buffer  assegura  que  uma  aplicação  pode  fazer  um  balanceamento 

apropriado entre eficiência de CPU e qualidade do som 3D. O algoritmo Pan3D(mais rápido) permite que 

aplicações usem a API DirectSound3D e ao mesmo tempo assegura que a utilização da CPU não será 

maior do que se eles tivessem usado um buffer regular 2D do DirectSound.

 

Essencialmente  um engine  de  mixagem de  som,  DirectSound  coloca  conjuntos  de  sons  em buffers 

secundários,  os  combina  e  lhes  escreve  em  buffers  primários.  Apenas  o  tempo  de  processamento 

disponível limita o número de buffers que o DirectSound pode mixar.

 

2.7 - DirectShow  
 



DirectShow  é  uma  arquitetura  media-streaming  (controlador  de  fluxo  de  mídia)  para  a  plataforma 

Windows que habilita a captura e reprodução de fluxos de multimídia de alta qualidade. Os fluxos podem 

conter vídeo e dados auditivos comprimidos em uma grande variedade de formatos, inclusive MPEG, 

auditivo e vídeo intercalados (AVI), MPEG-1 Layer 3 (MP3), e arquivos WAV. A captura pode estar 

baseada  no  modelo  de  drivers  windows  (WDM)  ou  dispositivos  de  vídeo  para  Windows  (VFW). 

DirectShow é totalmente integrado com as outras tecnologias DirectX de forma que isto automaticamente 

tira proveito de qualquer aceleração de vídeo e áudio para se obter o maior desempenho possível.

 

O DirectShow é projetado para fazer isto da maneira mais simples possível para executar reprodução 

básica,  conversão de formatos,  e  tarefas de captura enquanto ao mesmo tempo,  provê acesso para a 

arquitetura de controle de fluxo subjacente para aquelas aplicações que requerem soluções customizadas. 

Você  pode  criar  seus  próprios  componentes  de  DirectShow para  suportar  novos  formatos  ou efeitos 

customizados.

 

Exemplos  dos  tipos  de  aplicações  que  você  pode  escrever  com DirectShow incluem:  DVD players, 

editores  de  vídeo  digital,  conversores  WAV  para  ASF;  MP3  players;  vídeo  digital  e  analógico  e 

aplicações de captura  de áudio.

 

2.8 - Conclusão
 

A  meta  da  Microsoft  ao  desenvolver  o  DirectX  era  proporcionar  aos  desenvolvedores  um conjunto 

comum de instruções e componentes que permitiriam que estes tivessem absoluta confiança de que suas 

aplicações  multimídia  seriam executadas  em qualquer  PC com Windows,  não  importasse  o  tipo  de 

hardware, e ao mesmo tempo assegurasse que os seus produtos tirariam proveito das capacidades do 

hardware  de  alto-desempenho,  caso  este  estivesse  disponível,  para  alcançar  a  melhor  performance 

possível.

 

DirectX  disponibiliza  aos  desenvolvedores  com  criatividade  e  inovação  a  oportunidade  de  se 

concentrarem no desenvolvimento de suas aplicações sem se preocupar sobre qual adaptador de vídeo, 

placa de som, ou  acelerador 3D estaria instalada no PC do usuário, aumentado a qualidade do produto 



final.  Pelo fato de que o DirectX foi projetado para apoiar inovações futuras em software e hardware, 

desenvolvedores  e  consumidores  podem estar  confiantes  de  que  eles  continuarão  obtendo  sempre  o 

melhor desempenho possível das suas aplicações com os avanços de tecnologia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - Mapeamento
 

O mapeamento é a fase em que construímos o cenário do jogo. No nosso caso este será completamente 



em 3 dimensões, e será inteiramente implementado sem a necessidade de sequer uma linha de código de 
programação. Este será construído usando algumas ferramentas gratuitas que foram copiadas da Internet, 
e posteriormente unido ao nosso jogo. Existem hoje alguns padrões que estão sendo utilizados na 
indústria mundial de jogos, no que diz respeito a mapeamento. Como vários jogos possuem o mesmo 
engine, estes também utilizam o mesmo tipo de mapa. No nosso caso, utilizaremos o mesmo padrão do 
“Quake II”, um jogo que foi um “divisor de águas” na indústria dos games 3D em primeira pessoa. 
Utilizaremos este padrão pelo fato de que este é amplamente conhecido e divulgado na Internet, logo 
estão disponíveis muitas ferramentas para a construção deste tipo de mapa, o mapa .BSP (árvore de 
partição de espaço binária). A ferramenta escolhida para o mapeamento no nosso jogo será o Quark, por 
ser de livre distribuição e também pelo fato de que esta possui otimização para o engine gráfico que 
utilizaremos, o 6DX. Veja na figura 3.1 o processo de criação do mapa.

 

 

 

 

Figura 3.1 – Projeto de mapa para jogo utilizando o Quark.

 

3.1 - Descrição geral dos Mapas .BSP
 

Os mapas .BSP devem ser pré-gerados de forma automática, e fora da aplicação. Eles só serão descritos 

aqui com a finalidade de nos ajudar a entender sua estrutura interna e esclarecer como eles funcionam. Os 

mapas .BSP são armazenados em arquivos com extensão .BSP (Árvore de Partição de Espaço Binária). 
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Esses arquivos não precisam necessariamente conter mapas, eles também podem conter a definição de 

qualquer entidade que supostamente não é modificada durante o jogo.

 

Pelo motivo de que um modelo baseado em .BSP requer o cálculo de uma árvore .BSP, e este cálculo é 

tedioso, este formato não é usado para armazenar definições de monstros, jogadores, ou qualquer coisa 

que pode mudar de forma durante o jogo. Mas você poderia usá-los para um modelo de uma pedra 

grande, porque esta pedra não terá sua forma modificada durante o jogo.

 

Além disso,  não há nenhum frame associado a um modelo .BSP, ao contrário do que acontece para 

modelos do tipo Alias (.mdl,.md2,.md3...); na verdade o .BSP é apenas um frame único e grande, logo 

você não pode animá-lo, já que esta técnica exige vários frames.

 

3.2 - Descrição do conteúdo dos arquivos .BSP
 

Os arquivos .BSP contêm toda a informação que se precisa para exibir um nível do jogo corretamente, 

esses  arquivos  são  distribuídos  individualmente,  ou  associados  em  mapas  multi-nível  sem  qualquer 

problema. No jogo DOOM, você precisa se certificar de que todas as texturas usadas estejam disponíveis 

em separado. Agora, as texturas estão condensadas no próprio .BSP.

 

Uma desvantagem deste formato é que, ao contrário de DOOM, você não pode ter um único jogo de 

texturas para todos os seus níveis, ou reusar texturas em outro nível.

 

Aqui estão os conteúdos dos níveis (arquivos .BSP):

 

 Uma lista de entidades que estão presente no nível; 

 Uma descrição do mapa, em termos de: 



1. Faces; 

2. Extremidades; 

3. Vértices; 

4. Texturas das faces; 

 

 Uma  quantia  enorme  de  dados  para  acelerar  a  renderização  (interpretação  e  construção  dos 

gráficos 3D baseados em um arquivo) dos níveis, e que já vem pré-calculada, como conjuntos de: 

1. Planos; 

2. Modelos; 

3. Nós de BSP; 

4. Nós de clip; 

5. Folhas de BSP; 

6. Listas de visibilidade; 

7. Listas de extremidade; 

8. Listas de face; 

 

 

3.3 - O Formato dos arquivos .BSP
 

Um arquivo .BSP começa com uma espécie de diretório, de tamanho fixo. De fato, as declarações em um 

arquivo .BSP sempre estão no mesmo lugar no diretório.

Aqui está a descrição da declaração de um diretório:

 



typedef struct // Declaração do diretório

{

  long offset; // Posição a partir do início do arquivo, em bytes

  long size;   // Tamanho do diretório no arquivo, em bytes  

} dentry_t;

 

Este é o cabeçalho do .BSP, este apresenta 15 declarações diferentes:

 

typedef struct                 // O cabeçalho do arquivo

{ 

  long  version;               // Versão do arquivo.

  dentry_t entities;           // Lista de entidades.

  dentry_t planes;             // Planos no mapa.

                               // numplanes = size/sizeof(plane_t)

  dentry_t miptex;             // Texturas das paredes.

  dentry_t vertices;           // Vértices do mapa.

                               // numvertices =     

                               // size/sizeof(vertex_t)

  dentry_t visilist;           // Folhas da lista de visibilidade.

  dentry_t nodes;              // Nós do BSP.

                               // numnodes = size/sizeof(node_t)

  dentry_t texinfo;            // Informação das texturas das

                               // faces.

                               // numtexinfo = 

                               // size/sizeof(texinfo_t)



  dentry_t faces;              // Faces de cada superfície.

                               // numfaces = size/sizeof(face_t)

  dentry_t lightmaps;          // Luzes.

  dentry_t clipnodes;          // Nós de clip, para modelos.

                               // numclips =                 

                               // size/sizeof(clipnode_t)

  dentry_t leaves;             // Folhad do BSP.

                               // numlaves = size/sizeof(leaf_t)

  dentry_t lface;              // Lista de faces.

  dentry_t edges;              // Margens das faces.

                               // numedges = Size/sizeof(edge_t)

  dentry_t ledges;             // Lista de margens.

  dentry_t models;             // Lista de modelos.

                               // nummodels = Size/sizeof(model_t)

} dheader_t;

 

 

3.4 - Tipos básicos de dados
 

Antes de nós começarmos com a estrutura de declaração dos arquivos BSP, você precisará entender os 
seguintes tipos de dados:

 

typedef float scalar_t;     // Valor escalar

  



 

typedef struct              // Vetor ou Posição

{ 

  scalar_t x;               // horizontal  

  scalar_t y;               // horizontal  

  scalar_t z;               // vertical  

} vec3_t;  

  

typedef struct              // Caixa de bloqueio, valores tipo 

                            // Float 

{ 

  vec3_t   min;             // valores mínimos de X,Y,Z  

  vec3_t   max;             // valores máximos de X,Y,Z  

} boundbox_t;  

  

typedef struct              // Caixa de bloqueio, valores tipo               

                            // Short

{ 

  short   min;              // valores mínimos de X,Y,Z  

  short   max;              // valores máximos de X,Y,Z  

} bboxshort_t;

 

 



O tipo scalar_t é um valor escalar, que é usado para representar as coordenadas X,Y,Z, ou distâncias. É 

um ponto flutuante de precisão única de 32bits, e pode se esperar que em versões mais recentes desta 

arquitetura, seja substituído por algum número inteiro, como é típico em jogos DOS (pelo fato de que a 

unidade de ponto flutuante dos processadores Intel consome muitos recursos da máquina).

 

Já vec3_t é um vetor 3D que é usado para representar qualquer posição 3D no espaço ou vetores normais 

a  planos.  Normalmente,  posições 3D no espaço serão valores inteiros,  entretanto eles são declarados 

como ponto flutuante. Logo se vê que a tendência futura é que os engines deixem de trabalhar com float e 

trabalhem somente com inteiros para representar pontos no espaço tridimensional, assim como DOOM.

 

O tipo boundbox_t é um conjunto de dois vec3_t, isso representa uma caixa no espaço 3D. A primeira 

vec3_t armazena os valores mínimos, a segunda armazena os valores máximos. Estas caixas limitadoras, 

apesar de menos elegantes que um ponto central e uma distância (o que já seria suficiente para desenhar a 

caixa), permitem maior velocidade de processamento.

 

O tipo de dados bboxshort_t é um conjunto de seis inteiros que representa uma forma condensada de 
boundbox_t.

 

3.5 - Definição de planos
 

As declarações básicas do arquivo são aquelas que definem a estrutura geométrica do nível. De fato, isto 

não é totalmente verdade, porque essas declarações são relacionadas ao formato de árvore .BSP, assim 

um formato  intermediário  será  usado,  antes  de  se  calcular  a  árvore  de  .BSP  e  as  declarações  pré-

calculadas.

 

3.6 - Definições de Modelos
 

O  mapa  .BSP é  dividido  em um ou  mais  modelos  que  são  áreas  independentes  limitadas  por  dois 



conjuntos de nós de clip e organizados internamente por meio de uma árvore .BSP, esta contém as folhas 

de .BSP, que são as áreas onde podem ser encontradas entidades (como os setores em DOOM).  

 

typedef struct

{ boundbox_t bound;            // A caixa limitadora de um modelo.

  vec3_t origin;               // origem do

                               // modelo,normalmente(0,0,0).

  long node_id0;               // índice do primeiro nó do BSP.

  long node_id1;               // índice do primeiro nó de Clip.

  long node_id2;               // índice do segundo nó de Clip.

  long node_id3;               // normalmente 0.

  long numleafs;               // número de folhas do BSP.

  long face_id;                // índice das faces. 

  long face_num;               // número de faces.

} model_t;

 

 

3.7 - Sobre os Modelos
 

O  primeiro  modelo  é  o  próprio  nível  inteiro.  Os  outros  modelos,  menores,  representam  portas, 

interruptores, barras ou tudo que poderia se mover pelo nível.   

Um .BSP típico é feito de um único modelo, mas mapas mais sofisticados podem eventualmente precisar 

de mais de um modelo.

 



3.8 - Conclusão
 

Com a adoção de um padrão para mapeamento, tudo se torna mais fácil  para os desenvolvedores de 

games por uma série de motivos como:

•        A existência de uma gama enorme de ferramentas para confecção de cenários;

•        Cenários desenvolvidos inteiramente off-line;

•        Possibilidade da reutilização de arquivos;

 

Podemos perceber que a tendência é que surjam sempre novas tecnologias de mapeamento, porém a 

padronização está cada vez mais presente na realidade da indústria mundial de games já que cada vez 

mais desenvolvedores aderem a padrões como os mapas .BSP, como exemplo podemos citar os jogos: 

Quake II,  Quake III e  Soldier of Fortune, todos sucessos de vendas nos Estados Unidos e também no 

resto do  mundo.  No capítulo  seguinte  trataremos da  construção  de  outros  tipos  de  objetos  como os 

personagens e veículos que serão utilizados durante o jogo.

 

 

 

 
 

4 - Modelagem
 

A modelagem consiste da construção dos modelos em terceira dimensão que serão utilizados no jogo. 

Pessoas, animais, veículos, móveis, ou seja: objetos em geral. A vantagem desta técnica em relação ao 

mapeamento  é  que  os  objetos  são  mais  ricos  em detalhes  e  podem ser  animados  ainda  na  fase  de 

construção,  o  que  facilita  a  vida  do  programador  que  precisa  apenas  “chamar”  a  animação.  Outra 



vantagem é o reaproveitamento dos modelos, por exemplo, um mesmo modelo de um homem pode ser 

aproveitado para ser fazer vários outros homens bastando para isto trocar a sua “pele”, que é uma imagem 

quadrada que é atribuída ao modelo em tempo de execução, logo, com o mesmo modelo podemos ter 

vários objetos diferentes como um homem branco, um negro, um policial, um bandido, bastando para isso 

trocar de “pele”. Existem também na internet várias ferramentas gratuitas para a construção de modelos, 

utilizaremos  como  principal  ferramenta  de  trabalho  para  a  confecção  de  nossos  objetos  o  software 

MilkShape, disponível na internet em versão com tempo de uso limitado. O padrão escolhido é o md2, o 

mesmo do jogo Quake II, estes objetos são baseados nos modelos do tipo alias, que serão amplamente 

discutidos  neste  capítulo.  Também poderemos  encontrar  modelos  na  internet,  pois  existem vários  à 

disposição para  download  gratuitamente. Veja na figura 3.1 o processo de modelagem de uma figura 

humana.

 

Figura 3.1 – Modelagem de personagem para jogo, usando o MilkShape

 

4.1 - Os modelos do tipo alias
  

Modelos alias podem ser usados para entidades, como jogadores, objetos, ou monstros. Algumas 
entidades podem usar sprites (figuras planas), isso é similar ao que foi feito em DOOM, entretanto a 
estrutura é totalmente diferente.

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape
 id="_x0000_i1028" type="#_x0000_t75" style='width:407.25pt;height:304.5pt'>
 <v:imagedata src="./mono1112000_arquivos/image006.png" o:title=""/>
</v:shape><![endif]-->



Converter modelos feitos no 3D Studio (.3ds) para modelos alias (.md2) é bastante fácil. Você precisa 

apenas trabalhar alguns detalhes como

 Calcular as normais dos vértices, os emparelhando às normais da tabela de vértices; 

 Calcular a área limitadora do objeto; 

 Converter os vértices para valores de 8 bits; 

 

4.2 - Apresentação dos modelos alias
 

Você não precisa se aborrecer com o modo como os modelos alias são renderizados, apenas tenha em 

mente que quanto mais simples o modelo, mais rápido será seu jogo. 

 

Tentaremos descrever de uma maneira bastante simples e grosseira o que representam as diferentes partes 

do modelo. Primeiro imagine um modelo  wireframe (como um objeto modelado com arames) de uma 

entidade, feito de triângulos. Isto dá a forma geral à entidade. Por exemplo, imagine a forma de uma vaca, 

feita de triângulos num espaço tridimensional. Os vértices 3D definem a posição dos triângulos, e ao 

contrário de modelos .BSP, não há nenhuma necessidade por materiais elaborados como nós, planos, 

faces. Somente triângulos e vértices. Agora, está faltando uma coisa: a pele. Uma vaca sem pele parece 

bem feia. Imagine que você tem um tapete plano feito da pele de uma vaca azarada. Tudo que você 

precisa fazer é colocar algumas partes deste tapete no lugar pertinente no modelo wireframe da vaca, e 

você adquirirá uma vaca bastante realista (entretanto um pouco poligonal). De fato, você precisará de dois 

tapetes: um para a parte superior e um para a parte inferior. Para cada triângulo no modelo wireframe da 

vaca, haverá um corte de triângulo correspondente do quadro de pele. Em outras palavras, para cada 

vértice 3D de um triângulo, haverá um vértice 2D correspondente posicionado na figura da pele.  

Não é necessário que o triângulo 3D e o triângulo na pele tenham a mesma forma exatamente (de fato, 

não é possível para todos os triângulos) mas eles deveriam ter formas aproximadamente semelhantes, para 

limitar  distorções  ou  aliasing,  que  são  efeitos  bastantes  indesejáveis  na  programação  de  jogos.  A 

propósito: não existe mipmapping nos modelos tipo alias, assim eles não ficam muito bons se vistos a 

longa distância, o que não chega a ser um problema, já que eles estão constantemente se movendo nos 

jogos. Mas se mesmo assim você precisar que um modelo fique bem definido mesmo à longa distância, o 

faça com modelos BSP, entretanto ele não se moverá.



4.3 - Animando modelos alias
 

A animação de modelos alias está baseada em frames (em DOOM, os sprites também eram animados 

através de frames). Assim as deformações são definidas de uma vez por todas, e não há nenhum modelo 

de esqueleto ou qualquer modelo físico semelhante envolvido nas deformações, bem, pelo menos não em 

tempo real. 

 

Uma  vez  que  a  forma  geral  do  modelo  (por  exemplo,  uma  vaca)  é  definida,  e  a  pele  é  traçada 

corretamente naquela forma, a animação é bem direta: apenas mova os triângulos ao redor e o objeto 

parecerá se mover. Para mover o triângulo, você só precisa modificar a posição dos vértices 3D que o 

compõe. Por exemplo, para mover a perna da vaca, você moverá os vértices que definem os pontos das 

pernas. Você também moverá os outros vértices próximos à perna da vaca um pouco, de forma que os 

movimentos pareçam menos mecânicos. 

 

Criar animações nos modelos alias é um trabalho muito duro. Uma boa qualidade da animação é o ponto 

mais crítico. Note que a animação consiste basicamente em variar as posições dos vértices (e isso é por 

que há um conjunto de vértices para cada frame da animação).  

 

A pele da vaca não é modificada, nem mesmo a definição dos triângulos. Se você quer que uma mancha 

de sangue apareça na pele,  você terá que esconder o triângulo original,  reduzindo-o ou pondo outro 

triângulo na sua frente. Partindo da mesma idéia, se você quer que partes dos modelos, como cabeças, 

armas  ou  membros  saiam voando quando cortados  ou  atingidos  por  projéteis,  então  eles  devem ser 

definidos usando partes da pele  separadas das partes usadas para cobrir o corpo do modelo. Ou você pode 

usar modelos separados, entretanto a parte original deve ser reduzida a um tamanho muito pequeno, para 

não poder ser vista.  

4.4 - O Formato dos arquivos .MD2
 

Os arquivos .MD2 são uma coleção de blocos,  mas ao contrário  dos arquivos  BSP não há  nenhum 

ponteiro para ter acesso aos blocos diretamente. Uma vez que você tem o cabeçalho do arquivo, você 

pode achar todas as outras partes, simplesmente calculando a posição delas no arquivo.



 

Um arquivo de md2 contém:

 

 Uma textura de pele que descreve a cor da pele e as roupas do personagem ou qualquer adereço 

que ele possa estar usando; 

 Uma lista de vértices de pele que é justamente a posição dos vértices na textura da pele; 

 Uma lista de triângulos, que descrevem a forma geral do modelo; 

 Uma lista de frames de animação (cada frame contém uma lista de vértices 3D e o índice pré-

calculado da normal do vértice); 

 

4.5 - O cabeçalho do arquivo alias
 

Este é o formato do cabeçalho do arquivo MD2:

 

typedef struct  

{ long id;                   // 0x4F504449 = "IDPO" para IDPOLYGON  

  long version;              // Versão

  vec3_t scale;              // Fatores da escala do modelo  

  vec3_t origin;             // Origem(posição) do modelo

  scalar_t radius;           // Raio limitante do modelo

  vec3_t offsets;            // Posição do olho

  long numskins ;            // O nº de peles do modelo

  long skinwidth;            // largura da textura da pele



                             // deve ser múltipla de 8

  long skinheight;           // altura da textura da pele

                             // deve ser múltipla de 8

  long numverts;             // Número de vértices

  long numtris;              // Número de triângulos

  long numframes;            // Número de frames

  long synctype;             // 0= síncrono, 1= randômico

  long flags;                // flags do modelo  

  scalar_t size;             // tamanho médio dos triângulos  

} md2_t;

 

O tamanho deste cabeçalho é 0x54 bytes (84).  

 

4.6 - Peles dos modelos alias
 

As peles do modelo são quadros planos que representam a textura que deveria ser aplicada ao modelo. 

Pode haver mais de uma pele, entretanto normalmente só há uma.  

 

4.7 - A estrutura da pele
 

A estrutura da pele é semelhante à estrutura das texturas dos sprites. Você achará a primeira pele logo 

após o cabeçalho do modelo, a baseskin = 0x54. Há numskins peles para serem lidas.

 



Cada uma destas peles ou é um único quadro (type=0) ou um grupo de quadros (type!=0).

 

Se a pele é feita de um único quadro, a estrutura é:

 

typedef struct  

{ long   group;                      // valor = 0  

  u_char skin[skinwidth*skinheight]; // a figura da pele

} skin_t;

 

Se a pele é feita de um grupo de quadros, a estrutura é:   

 

{ long group;         // valor = 1  

  long nb;            // número de figuras no grupo

  float time[nb];     // valores de tempo, para cada imagem

  u_char skin[nb][skinwidth*skinheight]; // as figuras

} skingroup_t;      

 

4.8 - A imagem da pele
 

Os quadros da pele são uma tabela u_char que representa um índice em uma tabela de cores. O índice 

0xFF não é uma cor, mas uma indicação de transparência. A largura das peles deve ser um múltiplo de 4. 

Esses quadros normalmente são feitos de pelo menos dois pedaços: um é usado para a frente do modelo, o 

outro para a parte de trás do modelo. De fato, podem haver tantos pedaços quanto partes independentes no 

modelo. Por exemplo, para o jogador, há dois pedaços que definem o corpo, e dois outros que definem a 

arma. Note que a pele da parte de trás de um determinado modelo deve estar na mesma altura em relação 



à parte dianteira da pele. A parte de trás da pele também deve ser invertida ao longo do seu eixo vertical. 

Este design é usado para permitir a correta renderização de uma textura de pele sem costuras, usando 

vértices de pele.

 

4.9 - Vértices de pele do modelo alias
 

Um arquivo MD2 é feito de uma lista de vértices. Para cada um destes vértices existe uma posição 3D, 

uma normal, e uma posição no quadro de pele, para a cartografia da textura. A lista de vértices de pele 

indica somente a posição no quadro da textura, e não a sua posição 3D. Isso porque para um determinado 

vértice, a posição na pele é constante, enquanto a posição no espaço 3D varia com a animação.  

 

A lista de vértices de pele é feita destas estruturas:

 

typedef struct  

{ long onseam;                 // 0 ou 0x20  

  long s;                      // posição horizontal  

  long t;                      // posição vertical

} stvert_t;

 

s e t são as posições X e Y no quadro da pele.  

 

onseam é um flag, se for diferente de 0, significa que o vértice está no limite entre a parte de pele que é 

aplicada  na  frente  do  modelo,  e  a  parte  de  pele  que  é  aplicada  na  parte  de  trás  do  modelo  (na 

extremidade).  

Se um vértice é  onseam, mas é  parte  de um triângulo que está  no lado da parte  de trás do modelo 

(facesfront é 0), então devem ser somados skinwidth/2 a s para achar o valor atual de s.  



 

Os vértices de pele são armazenados em uma lista, onde: baseverts = baseskin + skinsizes, eis a lista: 

 

stvert_t vertices[numverts];

 

skinsizes é a soma do tamanho de todos os quadros da pele.

 

 Se todas as peles são únicas, então skinsize = (4 + skinwidth * skinheight) * numskins.  

 Se há uma mistura de peles únicas e grupos de peles, você tem que decodificar isto para descobrir 

onde o vértice começa.  

 

 

4.10 - Triângulos nos modelos Alias
 

 

Um modelo alias é feito de um conjunto de faces triangulares, com vértices nos seus limites. Todos estes 

triângulos devem ser triângulos válidos, e nunca se degenerarem (como pontos ou linhas).

 

Somente  os  índices  dos  vértices  são  armazenado  nos  triângulos.  O  vetor  normal  da  superfície  é 

reconstituído a partir da posição do vértice.  

 

Esta é a estrutura dos triângulos:

 

typedef struct  



{ long facesfront;       // Booleano

  long vertices[3];      // Índice dos três vértices do triângulo  

} itriangle_t;

 

Note que o índice de um determinado vértice é o mesmo na tabela de vértices de pele e na tabela de 

frames.

Os triângulos são armanenados em outra lista, onde basetri = baseverts + numverts * sizeof(stvert_t) , eis 

a lista:

 

itriangle_t triangles[numtris];

 

O valor booleano facesfront indica se o triângulo fica na parte da frente ou na parte de trás da pele, 1 

indica que o triângulo fica na parte dianteira, 0 indica que fica na parte de trás. Quando o triângulo está na 

parte traseira, então qualquer vértice de pele que está na costura da pele (como indicado por onseam=1) 

deve ter suas coordenadas incrementadas por skinwidth/2. De fato, no quadro de pele, a pele da parte de 

trás  está  sempre  situada  no  mesmo  nível  da  pele  dianteira,  mas  movido  um  pouco  à  direita  por 

skinwidth/2.

 

O seguinte código nos ajuda a entender esta definição:

 

  for(j=0; j < numtris; j++)  

  {  

    for(i=0; i < 3 ; i++)  

    {   

      vertex = triangles[j].vertices[i]  

      s = vertices[vertex].s;  



      t = vertices[vertex].t;  

      if( (vertices[vertex].onseam) && (!triangle[j].facesfront))  

      {   

        s += skinwidth / 2;  

      }  

      /* use s e t como as coordenadas do vértice*/

    }

  }

 

4.11 - Conclusão
 

Antigamente, mesmo em aplicações 3D, os objetos eram definidos como Sprites, que nada mais eram que 

texturas  2D  (animadas  ou  não)  que  se  moviam  no  espaço.  Atualmente,  este  conceito  vem  sendo 

abandonado no que diz respeito aos jogos em terceira dimensão (com a adoção do conceito de modelos 

alias), logo os jogos estão deixando de ser um misto de 2D e 3D e se tornando integralmente 3D. O 

padrão alias é utilizado em praticamente todos os jogos em terceira dimensão, apenas variando um pouco 

o formato, os padrões de arquivos mais utilizados são: .mdl, .md2, .md3 e .act. Estes podem ser utilizados 

para modelagem de pessoas, animais, veículos ou quaisquer objetos que se movam. Programas de renome 

como o 3D studio max já são capazes de modelar objetos e exportá-los diretamente para estes formatos, o 

que elimina a necessidade de qualquer conversão, seja por outros softwares, ou pelo próprio game. No 

próximo  capítulo  trataremos  da  última  das  3  fases  de  desenvolvimento  do  nosso  jogo,  a  fase  da 

programação.

 

 

 

 



 

 

 

5 - Programação
 

Esta  é  a  parte  mais  delicada  do  projeto.  É  preciso  escolher  bem a linguagem de  programação e  de 

preferência um bom engine. O engine é uma biblioteca de funções já prontas que facilitarão em muito o 

processo da construção do jogo. Basicamente você tem duas opções: ou desenvolve seu próprio engine (o 

que consumiria bons programadores e muito tempo de desenvolvimento) ou adquire um engine comercial 

e  trabalha  seu  jogo  sobre  este  (acelera  bastante  o  tempo  de  desenvolvimento  e  não  necessita  de 

programadores de tão alto nível). Escolheremos a opção número dois como método de trabalho, pois não 

dispomos de uma equipe e logo precisamos ter produtividade. O engine utilizado no nosso projeto será o 

6DX® da  Eldermage®,  uma empresa  norte  americana  que  está  iniciando no  mercado de  jogos  para 

computador. Este é um engine que está começando agora e que tem um grande futuro pela frente, pois 

pode ser utilizado por qualquer linguagem de programação, mas existem vários outros engines muito bons 

e com preços bem acessíveis (com destaque para o Genesis3D, que é  open source), basta procurar na 

Internet.  Normalmente,  no desenvolvimento de jogos,  a  linguagem mais utilizada é o  C++,  pela  sua 

velocidade.  Porém,  utilizaremos  outra  linguagem,  um  pouco  menos  robusta,  porém  com  uma 

produtividade bastante  elevada, o Delphi. Veja na figura 5.1 o desenvolvimento do jogo utilizando o 

Delphi.



Figura 5.1 – Programação do game usando Borland Delphi 5.

 

5.1 - Camadas de programação
Precisamos deixar clara a divisão em camadas do nosso processo de programação. São elas:

 

 API gráfica. 

 Engine gráfico. 

 Inteligência do jogo. 

 

Ficaremos responsáveis pela fase 3: inteligência do jogo, pois as fases 1 e 2 são de mais baixo nível e 

aproveitaremos o que existe disponível para nos ajudar. A seguir, detalhes de cada camada:

 

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape
 id="_x0000_i1029" type="#_x0000_t75" style='width:395.25pt;height:297pt'
 o:allowoverlap="f">
 <v:imagedata src="./mono1112000_arquivos/image008.png" o:title=""/>
</v:shape><![endif]-->



5.2 - Primeira camada: API Gráfica
 

A API gráfica é a camada de mais baixo nível no processo de programação de um jogo. Existem poucas 
disponíveis no mercado, pois esta é a parte mais complexa, por exigir elevados níveis de conhecimento de 
programação. As principais API’s são: DirectX, OpenGL e Glide. Nas próximas seções trataremos 
detalhadamente as principais características de cada API. Utilizaremos no desenvolvimento do nosso jogo 
o DirectX, da Microsoft, pelo fato de que este é compatível com qualquer placa de vídeo do mercado, o 
que não acontece com as outras APIs. 

 

5.3 - Segunda camada: Engine gráfico
 

O engine gráfico é responsável pela interface entre a camada de inteligência e a API, sendo basicamente 

uma biblioteca de funções que fazem chamadas às funções escritas na API, pode ser escrito em qualquer 

linguagem, mas normalmente é feito em C pela velocidade que esta linguagem proporciona. Cada engine 

é específico para um tipo de jogo, por exemplo, o engine utilizado em um simulador de voo não é o 

mesmo engine utilizado em um jogo de ação em primeira pessoa. Nas próximas seções aprenderemos 

como fazer um jogo de ação em primeira pessoa, por este motivo, utilizaremos o engine 6DX, específico 

para este tipo de jogo.

 

 

5.4 - Terceira camada: Inteligência do jogo
 

A  camada  de  inteligência  do  jogo  é  a  camada  de  mais  alto  nível,  logo  a  menos  técnica  e 

conseqüentemente mais fácil de ser programada. Pode ser feita em qualquer linguagem, utilizaremos em 

nosso jogo o Delphi 5 que tem como linguagem base o object pascal. Nesta camada, o programador irá 

reunir tudo o que foi previamente construído usando as ferramentas de modelagem, bastando para isto 

chamar as funções definidas na camada do engine, ou seja, o programador não precisará se preocupar em 

referenciar diretamente funções da API, tarefa esta que está a cargo da segunda camada. Esta é a grande 

vantagem do engine, o desenvolvedor desta já previu a maioria das funções que você precisaria (pelo fato 

de que ele já conhecia o tipo de jogo que você está construindo), facilitando assim a vida do programador 

da  terceira  camada.  Em  contrapartida,  apesar  da  facilidade  de  não  precisarmos  nos  preocupar  com 



programação  gráfica  ou  renderização  de  objetos  3D,  precisaremos  conhecer  algumas  técnicas  de 

inteligência artificial e multitarefa (além de imaginação e criatividade), para que possamos desenvolver 

uma boa camada de inteligência. No jogo de ação em primeira pessoa, existem basicamente dois tipos de 

entidades inteligentes. A primeira é o próprio jogador, que para jogar deverá estar constantemente tendo 

que tomar decisões que irão influenciar no andamento do jogo. A segunda são os inimigos, que também 

precisam pensar de alguma maneira. Imagine que na primeira fase do nosso jogo existam 20 terroristas 

armados e perigosos que você precisa matar. Fazê-los armados é fácil, o problema está no “perigosos”. Aí 

entra o processo de inteligência artificial, onde o programador precisa desenvolver algoritmos que ajudem 

o inimigo a “pensar”. Para tanto, basta imaginar o que se passaria na cabeça do bandido nos momentos 

em que ele precisar tomar alguma decisão. Vamos ao exemplo: Imagine que na vida real você é um dos 

terroristas  “armados  e  perigosos”  acima  citados.  Agora  imagine  que  você  está  em  uma  fazenda 

(acompanhado dos seus 19 colegas que também estão espalhados pelo local). Você passeia calmamente 

por um canto da fazenda quando vê um policial federal armado de um fuzil de alta precisão e com cara de 

poucos amigos caminhando na direção da fazenda, ele ainda não te viu, ainda bem, porque sua arma tem 

precisão de 1 KM e ele só está a 400 metros de distância. Agora imaginemos que você é bem corajoso e 

destemido, porém em três situações diferentes:

 

1. Você está desarmado; 

2. Você está armado com uma escopeta; 

3. Você está carregando uma carabina com mira telescópica c/ alcance de 800 metros; 

 

Na primeira situação com certeza você corre o mais rápido possível na direção contrária a do policial. Na 

segunda você tenta chegar mais perto sem que o policial te veja (pois sua arma não possui longo alcance), 

e assim que estiver perto, tenta um tiro fatal. Na terceira você pode tentar imediatamente um tiro, pois sua 

arma lhe dá uma boa margem de acerto, mesmo a longas distâncias. Percebeu como as decisões podem 

variar de acordo com uma série de variáveis? No nosso exemplo consideramos duas variáveis: a distância 

entre o jogador e o bandido, e o tipo de arma que o bandido leva consigo. Poderiam ser consideradas 

ainda outras variáveis como: quantidade de munição disponível para o bandido, integridade física do 

bandido (se ele está machucado ou são e se ele pode correr caso seja preciso). Como vemos, as variáveis 

podem ser muitas,  é óbvio que não levaremos todas  em consideração,  mas deveremos escolher bem 

algumas delas para montarmos nossa grade de decisão.

 



Percebe-se então, que podemos ter em nosso jogo várias entidades do tipo bandido, e que apesar destes 

poderem ter características diferentes como: tipo de arma, integridade física ou velocidade, estes vão 

pensar de maneiras absolutamente iguais e o que influenciará os “pensamentos” destas entidades será o 

ambiente ao redor delas. Podemos então, desenvolver um algoritmo genérico que sirva para todos eles e 

que seja capaz de tomar decisões baseadas em variáveis ambientais e baseadas nas características do 

próprio personagem. Todo esse processamento de informações é semelhante ao cérebro humano, está 

sempre  pensando  e  analisando  as  informações  armazenadas  na  memória  para  posteriormente  tomar 

decisões fundamentais para nossas ações. Criaremos então uma classe, nomeada TCerebro, onde existirão 

n instâncias da classe para cada um dos n personagens do jogo. Cada personagem terá uma instância do 

TCerebro carregada na memória do computador que irá tomar todas as decisões necessárias às ações do 

personagem. Se o personagem for morto ou inutilizado, imediatamente a instância do seu TCerebro será 

removida da memória, ao contrário das outras instâncias pertinentes aos personagens ainda vivos.

 

5.5 - Principais funções do TCerebro
 

Uma das principais funções do TCerebro seria dar ao personagem os sentidos do ser humano: 

 

 Visão 

 Audição 

 Olfato 

 Tato 

 Paladar 

 

Vamos então analisar as necessidades de implementação de cada uma:

 

5.5.1 - Visão

 



Talvez este seja o mais importante sentido a se implementar em nossa classe. Os personagens do jogo 
precisam ter a capacidade de detectar a presença de outros personagens e principalmente a do próprio 
jogador, pois se eles serão inimigos, estarão sempre se enfrentando. Percebe-se então que a presença deste 
sentido é de fundamental importância para o nosso componente.

 

5.5.2 - Audição

 

Este sentido também é de extrema importância para nosso componente. Imagine a seguinte cena: você (o 
jogador) chega sorrateiramente atrás de um dos personagens do jogo (ele ainda não te “viu”), e de repente 
dá um tiro para o alto; e simplesmente o inimigo continua parado de costas, a sua mercê, como se 
estivesse pedindo para levar um tiro, com certeza não ficou uma situação que corresponde à realidade. 
Vimos então que este sentido seria de extrema importância para o TCerebro, sendo assim, 
implementaremos este sentido.

 

5.5.3 - Olfato e Paladar

 

Só devemos dar aos personagens as sensações que o jogador também poderá sentir durante o jogo. Se este 
não consegue perceber que o personagem está sentindo cheiro ou gosto, então nosso esforço seria 
completamente em vão. Deixaremos então de lado estes dois sentidos durante a implementação do nosso 
jogo.

 

5.5.4 - Tato

 

Imagine novamente a situação ilustrada no tópico “Audição”, mas desta vez, o jogador não dá um tiro 
para o alto e sim esbarra nas costas do personagem do jogo. Se você imaginar a mesma situação na vida 
real, o que aconteceria? No mínimo, o bandido iria perceber a presença do seu inimigo, não é mesmo? Por 
este motivo, concluímos que seria bastante conveniente a implementação deste sentido na nossa classe. 

 

Ficam então definidos os sentidos que implementaremos no TCerebro, são eles: Visão, audição e tato. A 
justificativa é que devemos tentar implementar somente aquelas situações perceptíveis ao jogador, por 
isso os outros sentidos humanos ficarão de fora do nosso componente.

 

 

 



 

5.6 – Implementação
 

5.6.1 – Implementando a visão

 

Começaremos pelo mais importante, a visão. Para implementarmos este algoritmo, devemos imaginar 
como funciona a visão humana e tentar imitá-la. 

 

Para melhor ilustrar a situação, analisemos a figura 5.2:
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Figura 5.2

 

Sejam os seguintes pontos, ângulos e retas:

 

Pontos W e Z;

Retas A, B, C, D1, D2, N e V;

Ângulos α, β, χ  , e δ ; 

 

Onde:

 

 W representa a posição do jogador na tela através de suas coordenadas cartesianas x e y; 

 Z representa a posição do bandido na tela através de suas coordenadas cartesianas: x e y; 

 A representa a diferença entre a coordenada x do jogador e do bandido; 

 B representa a diferença entre as coordenadas y do jogador e do bandido; 

 C representa a distância entre os pontos W e Z e é ao mesmo tempo a hipotenusa do triângulo 

formado pelas retas A, B e C; 

 D1 e D2 representam o alcance máximo da visão do bandido (ponto Z); 

 α representa o ângulo formado pelas retas A e C; 

 β representa o ângulo formado pelas retas B e C; 

  representa o ângulo reto formado pelas retas A e B; 

 δ representa o ângulo máximo de visão do bandido formado pelas retas D1 e D2; 

 χ representa o ângulo real entre a reta V (direção da visão do bandido) e a reta C que passa pelos 

pontos W e Z, ou seja χ é o ângulo que devemos calcular; 
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 N representa a normal (0º); 

 V representa a direção da visão do jogador; 

 θ  representa o ângulo entre as retas N e V, ou seja, o ângulo do jogador em relação à normal. 

 

 

Ilustrada a situação, agora precisamos desenvolver um algoritmo que calcule se o jogador (ponto W) se 
encontra na área de visão do bandido (figura amarela). Vejamos as variáveis disponíveis:

 

As coordenadas dos pontos W e Z são conhecidas. As retas A e B também podem ser obtidas subtraindo 
as coordenadas cartesianas de A das de B. C é a hipotenusa do triângulo formado pelas retas A, B e C, 
logo podemos calculá-la usando a fórmula da hipotenusa. D1 e D2 serão definidas pelo programador, pois 
se tratam do alcance máximo da visão do bandido, basta usar o bom senso e escolher um valor adequado 
às necessidades do jogo. α e β podem ser calculadas usando a fórmula do seno, pois são conhecidas as 
dimensões de todas as retas do triângulo. χ mede 90º, pois se trata de um triângulo retângulo. δ também 
será definido por nós, pois se trata do ângulo máximo de visão do bandido. Um valor entre 45º e 180º 
deve servir.

 

Vamos à implementação da função em pascal:

 

 

{---------------------------INÍCIO-------------------------------}

function TCerebro.fVisao: Boolean;

var   delta,omega,A,B,C,D: Extended;

      Camera: pCamera_t;

      Ator  : pAlias_t;

const Gama = 15;

         D = 250;

 

begin

  Result := False;

 



  //Variável que representa o jogador ou câmera (W)

  Camera := frmPrincipal.R6DX.GetCamera;

 

  //Inicialização da variável que representa o bandido (Z)

  Ator   := frmPrincipal.R6DX.Actor(Actor);

 

  //ângulo entre a normal e a direção da visão do bandido

  Omega  := Ator.Angle;

 

  //inicialização das retas A, B e C

 

  // A = Diferença das coordenadas z do jogador(camera) e do

  // bandido(Ator)

  A := Abs(Camera.location.z - Ator.origin.z);

 

  // B = Diferença das coordenadas x do jogador(camera) e do

  // bandido(Ator)

  B := Abs(Camera.location.x - Ator.origin.x);

 

  // C = hipotenusa as retas A e B

  C := Abs(hypot(B,A));

 

  // se B ou C forem 0, aborta para evitar divisão por 0,

  // senão, a seguinte fórmula é utilizada: 

 

  //          Seno(ângulo α) = cateto oposto  

  //                            hipotenusa
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  if (B > 0) and (C > 0) then

    delta := RadToGrad(ArcSin(B/C))

  else

    exit;

 

 

  //Dependendo do quadrante que o jogador(camera) estiver em

  //relação ao personagem o ângulo é calculado de maneira

  //diferente...

 

  if (Camera.location.z  <= Ator.origin.z)  then

  begin

    delta := Abs(90 - delta) + 90;

  end;

 

  if (Camera.location.x <= Ator.origin.x) and 

     (Camera.location.z <= Ator.origin.z) then

  begin

    delta:= Abs(180 - delta) + 180;

  end;

 

  if (Camera.location.x > Ator.origin.x) and 

     (Camera.location.z < Ator.origin.z) then

  begin

    delta:= Abs(180 - delta) + 180;

  end;

 

  // O ângulo deverá ser de no máximo 180º, cada grau a mais



  // deverá ser decrescido e não acrescido...

  if (delta + Omega) <= 180 then

  begin

    delta:= Abs(delta) + Abs(Omega);

  end

  else

  begin

    delta := Abs(360 - (delta + Omega));

  end;

 

  

 

  // Se o ângulo encontrado for menor que o ângulo de visão do

  // personagem...

  // ...e a distância entre o bandido e o jogador for

  // menor do que o alcance da visão do personagem...

  // ...e não houver nenhum obstáculo entre o personagem e o

  // jogador, então a função retorna verdadeiro...

  // ...caso contrário, a função retorna falso.

 

  if (delta <= Gama) then

    Result := True

  else

    Result := False;

 

end;

{-----------------------------FIM--------------------------------}

 



Com o auxílio desta função, fica resolvida a implementação do sentido da visão, basta chamá-la e esta 
retornará Verdadeiro se o personagem puder ver o jogador e Falso caso contrário.

 

5.6.2 – Implementando a audição

 

Agora vamos à implementação do sentido da “audição”. Para tanto, vamos abstrair um pouco. 
Primeiramente devemos perceber quais as variáveis necessárias à percepção de um som. São elas: a 
intensidade do som, a distância do ouvinte em relação à origem do som e as possíveis barreiras físicas 
situadas entre a origem do som e o ouvinte. A figura 5.3 ilustra algumas situações:

 

 

Figura 5.3

 

 

Na figura 5.3 podemos perceber 3 situações:

 

Na situação A, o som emitido pelo ponto azul é percebido pelo ponto lilás, pois tem intensidade suficiente 

para percorrer a distância entre os pontos e não encontra nenhum obstáculo pela frente.
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Na situação B, apesar de o som ter intensidade suficiente para percorrer a distância entre os pontos, a 

onda sonora encontra um grande obstáculo pela frente, fazendo com que o som não chegue ao ponto lilás.

 

Na situação C, apesar de não existirem obstáculos entre a fonte sonora e o ouvinte, o som não teve 

intensidade suficiente para percorrer a distância entre os pontos, logo não foi percebido pelo ouvinte.

 

Tentaremos então reproduzir estas situações na nossa função que implementará o sentido da audição. Para 

tanto basta que sempre que se executar algum som, seja registrado em uma variável global a intensidade e 

a localização da fonte sonora. Nossa função se encarregará somente de verificar se o personagem pode 

ouvir ou não ouvir aquele som e se esta verificação for positiva, esta deve mandar uma mensagem ao 

personagem dizendo que este já percebeu a presença do jogador. Vamos à implementação:

 

Primeiramente devemos criar um tipo de dado que contenha todas as variáveis de nosso “som ambiente”. 

São elas: intensidade do som, posição da origem do som e código (para facilitar o controle). O nome do 

tipo será “TSom”.

 

type

  TSom = record

    Intensidade: Integer;

    Posicao    : Vertex;

    Codigo     : Integer;

  end;

 

Agora precisamos criar uma variável global do tipo TSom:

 

var  SomAmbiente : TSom;

 



Pronto, vejamos como ficará o corpo da função:

 

 

{--------------------------INÍCIO-------------------------------}

function  TCerebro.fAudicao: Boolean;

var Distancia      : Integer;

    ExisteBarreira : Boolean;

    Ator           : pAlias_t;

    Camera         : pCamera_t;

begin

  Result := False;

  

  // A função usada para verificar se existe barreira física 

  // entre os dois pontos (SegmentClipped) consta no engine...

  ExisteBarreira :=             

  frmPrincipal.R6DX.SegmentClipped(Ator.Origin,Camera.Location);

  // A distância entre o ator(personagem) e a câmera(jogador) 

  // pode ser calculada utilizando a fórmula da hipotenusa de um 

  // triângulo...

  Distancia := hypot(Abs(Ator.Origin.x – Camera.Location.x),

                     Abs(Ator.Origin.z – Camera.Location.z));

 

  // Se o som já tiver sido analisado anteriormente, não será

  // necessário analisá-lo novamente...

 

  if SomAmbiente.Codigo <> UltimoSom then

  begin

  // Esta é a tabela de decisão, esta deve ser formulada conforme



  // as necessidades do jogo que estiver sendo criado, no nosso 

  // caso este algoritmo deve servir:

  //   ** Distância até 600, não deve existir barreira e a 

  //      intensidade deve ser proporcional à distância...

  //   ** Distância maior que 600, o som independe de barreira

  //      para ser ouvido, logo somente a sua intensidade deve ser

  //      levada em consideração...

 

    case Distancia of

         0..100       : if (SomAmbiente.Intensidade > 0)  

and not ExisteBarreira   then 

Result := True;

       101..200       : if (SomAmbiente.Intensidade > 11) 

and not ExisteBarreira   then 

Result := True;

       201..300       : if (SomAmbiente.Intensidade > 21) 

and not ExisteBarreira   then 

Result := True;

       301..400       : if (SomAmbiente.Intensidade > 31) 

and not ExisteBarreira   then 

Result := True;

       401..500       : if (SomAmbiente.Intensidade > 41) 

and not ExisteBarreira   then 

Result := True;

       501..600       : if (SomAmbiente.Intensidade > 51) 

and not ExisteBarreira   then 

Result := True;

       601..700       : if SomAmbiente.Intensidade  > 60  then 

                        Result := True;



       701..800       : if SomAmbiente.Intensidade  > 70  then

                        Result := True;

       801..900       : if SomAmbiente.Intensidade  > 80  then

                        Result := True;

       901..1000      : if SomAmbiente.Intensidade  > 90  then

                        Result := True;

      1001..1000000   : if SomAmbiente.Intensidade  > 100 then

                        Result := True;

    end;

  end;

 

  // No final da função, a variável global UltimoSom (declarada no

  // Tcerebro recebe o conteúdo do código do som que está sendo 

  // analisado para que o mesmo som não seja analisado mais de uma 

  // vez...

 

  UltimoSom := SomAmbiente.Codigo;

end;

{----------------------------Fim---------------------------------}

 

5.6.3 – Implementando o tato

 

Finalmente chegamos à implementação do último dos sentidos propostos anteriormente, o tato. Esta 
função será necessária quando o jogador chegar por trás de algum personagem do jogo e então tocá-lo. O 
personagem deve perceber a situação, porém esta não será detectada pelas funções anteriormente 
descritas, pois o jogador não irá obrigatoriamente emitir algum som e também não estará dentro do 
ângulo de visão do personagem. A maneira mais simples de se implementar esta função seria pelo cálculo 
da distância entre a câmera (jogador) e  o personagem. Se esta for inferior a um certo valor, logo o 
personagem deverá perceber que está sendo tocado, este valor depende do engine que está sendo 
utilizado, descubra qual o melhor valor para o seu engine.

 



Vamos à implementação:

 

{-------------------------Início---------------------------------}

function TCerebro.fTato : Boolean;

var Distancia : Extended;

    Ator: pAlias_t;

    Camera: pCamera_t;

begin

  Result := False;

 

  // Variáveis utilizadas para se obter as coordenadas da 

  // camera(jogador) e do ator(personagem)

  Ator   := frmPrincipal.R6DX.Actor(Actor);

  Camera := frmPrincipal.R6DX.GetCamera;

  

 

  // Cálculo da distância entre a câmera e o ator utilizando

  // a fórmula da hipotenusa: h = sqrt(c12 + c22)

  // Neste caso foi utilizada a função hypot do pascal, pois

  // esta é implementada em Assembly, o que aumenta

  // consideravelmente a performance...

  Distancia := hypot(Abs(Ator.Origin.x – Camera.Location.x),

                     Abs(Ator.Origin.z – Camera.Location.z));

 

  // Finalmente, se a distância for menor do que um certo valor,

  // no nosso caso 41, então a função retorna Verdadeiro, caso 

  // contrário, retorna falso

 



  if Distancia < 41 then

  begin

    Result := True;

  end

end;

{----------------------------Fim---------------------------------}

 

5.6.4 – Implementando algumas funções auxiliares

 

Terminadas as 3 funções dos sentidos humanos (visão, audição e tato), qual a melhor maneira de se usá-
las? Estas devem estar sendo executadas indefinidamente, como em um loop infinito, pois a todo 
momento, poderão ocorrer eventos que serão identificados pelas funções e estas precisaram avisar ao 
personagem que este percebeu a presença do intruso (jogador) e então este deverá tomar algum tipo de 
decisão. É preciso salientar que cada TCerebro deverá ser executado dentro de um processo só seu, pois 
poderão existir vários personagens e todos deverão estar “pensando” ao mesmo tempo, logo o 
programador deve reservar a cada processo uma fatia de tempo do processador, para que todos possam ser 
executados “ao mesmo tempo”, ou seja, nosso jogo deverá ser multitarefa. Existem várias maneiras de se 
fazer isto, no nosso caso, podemos utilizar uma função da API do Windows chamada SetTimer, esta 
função cria um timer na memória que será executado infinitas vezes e com um intervalo definido pelo 
progamador até que KillTimer seja chamada e aborte o timer. Esta função pode ser chamada infinitas 
vezes, ou seja, podem ser criados infinitos timers na memória (com moderação, pois quantos mais timers, 
mais sobrecarregada ficará a CPU do micro). Cada timer é na verdade um processo (thread) na memória, 
logo teremos vários processos sendo executados “ao mesmo tempo” caracterizando uma aplicação 
multitarefa.

 

Implementaremos agora a função em que o personagem do jogo tomará uma decisão assim que perceber a 
presença do jogador. Inicialmente é preciso se definir as possíveis reações do personagem. Partindo-se do 
pressuposto de que jogador e personagens são inimigos, definiremos as seguintes reações:

 

1.      Se ao perceber a presença do jogador, o personagem está desarmado ou sem munição, este corre 
para se esconder, porém antes ele grita para avisar seus companheiros;

2.      Se ao perceber a presença do jogador, o personagem estiver armado:

1.      Se sua arma lhe permitir um tiro preciso, levando-se em consideração a sua distância em 
relação ao alvo, ele atira;

2.      Se sua arma não lhe permitir um tiro preciso, ele tenta se aproximar e então atira;

 

Definidas as possíveis reações do personagem, vamos à implementação da função:



 

procedure TCerebro.pDecisao;

var Ator : pAlias_t;

    Camera : pCamera_t;

    Origem,Destino : Vertex;

    Distancia : Extended;

begin

  //variáveis que indicam se o personagem foi visto,

  //ouvido ou tocado pelo jogador.

  if not Viu    then Viu    := fVisao;

  if not Ouviu  then Ouviu  := fAudicao;

  if not Sentiu then Sentiu := fTato;

 

  //Ponteiros para a câmera(jogador) e para o ator(personagem)

  Ator   := frmPrincipal.R6DX.Actor(Actor);

  Camera := frmPrincipal.r6dx.GetCamera;

 

  //Faz com que o personagem fique sempre voltado para a câmera,

  //esta função foi implementada pelo engine.

  frmPrincipal.R6DX.Actor_FaceCamera(Ator);

 

  //Distância entre a camera e o ator (hipotenusa)

  Distancia := hypot(Abs(Ator.Origin.x – Camera.Location.x),

                     Abs(Ator.Origin.z – Camera.Location.z));

 

 

  Origem  := Ator.Origin;

  Destino := Camera.Location;



  Destino.y := -65;

 

  //se o ator perceber a presenca do jogador e estiver sem

  //munição, este foge...

  if (Viu or Ouviu or Sentiu) and (Arma.Municao <= 0) then

  begin

   pFoge;//esta função não será documentada...

  end;

 

  //se a distância entre a camera e o ator for menor do que

  //o alcance da arma do ator e este estiver se movendo o ator

  //pára e dá um tiro...

  if (Distancia <  Arma.Alcance ) and 

     (Ator.animflags = ANIMFLAGS_AUTOMOVE) then   

  begin

    frmPrincipal.R6DX.Actor_Automove(Ator,Ator.origin);

    frmPrincipal.R6DX.Actor_SetAnimByName(Ator,'Stand');

    pAtira;//esta função será descrita logo em seguida

  end;

 

  //se a distância entre a camera e o ator for menor do que

  //o alcance da arma do ator e este estiver se parado o ator

  //anda até ter condição de atirar...

  if (Distancia >= Arma.Alcance ) and 

     (Ator.animflags <> ANIMFLAGS_AUTOMOVE) then 

  begin

    frmPrincipal.R6DX.Actor_SetAnimByName(Ator,'Run');

    frmPrincipal.R6DX.Actor_Automove(Ator,Destino);



  end;

end;

 

 

Finalmente devemos implementar a função onde o ator (ou personagem) atira no jogador, para tanto 
deveremos levar em consideração a distância entre os dois, o tipo da arma que o ator leva consigo e se 
este dispõe de munição para efetuar o tiro:

 

{-------------------------Início---------------------------------}

procedure TCerebro.pAtira;

var Ator   : pAlias_t;

    Camera : pCamera_t;

    Distancia : Extended;

    Chance    : Integer;

    Tiro      : Integer;

    Acertou   : Boolean;

 

begin

  //variável que indica se o tiro foi bem sucedido...

  Acertou := False;

 

  //ponteiros para o ator e a câmera...

  Ator := frmPrincipal.R6DX.Actor(Actor);

  Camera := frmPrincipal.R6DX.GetCamera;

 

  //distância entre o ator e a câmera...

  Distancia := hypot(Abs(Ator.Origin.x – Camera.Location.x),

                     Abs(Ator.Origin.z – Camera.Location.z));

 



  //se o jogador estiver dentro do alcance da arma e

  //este dispõe de munição...

  if (Arma.Alcance > Distancia) and (Arma.Municao > 0) then

  begin

      //executa animacao do tiro....

      frmPrincipal.r6dx.AnimRollover(Ator,2,0);

      //decrementa a quantidade de munição disponível

      Arma.Municao := Arma.Municao - 1;

      //Esta variável determina a chance de acerto do tiro, 

      //ela depende da distância entre o jogador e a câmera e

      //da margem de erro da arma; quanto maior o valor da 

      //variável, menor a chance de um tiro bem sucedido...

      Chance := Round(Distancia / Arma.Erro);

      Randomize;

      //A variável tiro é um número randômico que varia entre 0 e 

      //chance-1, logo o tiro terá uma entre chance vezes de ser

      //bem sucedido...

      Tiro := Random(Chance)+1;

      if Tiro = Chance then Acertou := True;

  end;

  

  //se o tiro for bem sucedido, o jogador está morto...

  if Acertou then

    begin

    pMorte;//esta função não será documentada...

    end;

end;

{---------------------------Fim----------------------------------}



 

 

5.7 – Conclusão
 

Como podemos perceber, a fase de inteligência do jogo pode não requerer elevados conhecimentos de 
programação, pois estes ficam reservados para a API e para o engine, porém o programador deverá 
abstrair bastante para que ele possa tentar escrever algoritmos que imitem as reações do ser humano. 
Quanto mais complexos os algoritmos, mais realistas ficarão as reações dos personagens, porém a carga 
sobre a CPU será maior. Cabe aos programadores encontrar um “meio termo” entre um algoritmo de 
qualidade e um algoritmo leve. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6 - Conclusão
 

Podemos dizer que o ato da criação de um jogo pode ser considerado uma forma de arte. Antigamente, 

apenas bons programadores eram suficientes para se criar um jogo de computador. Hoje em dia, uma 

grande equipe de artistas está envolvida neste processo de criação. No jogo Delta Force 2, por exemplo, 

enquanto 6 pessoas programavam, 15 estavam responsáveis pelos desenhos, mapeamento e modelagem 

3D, e outras 10 estavam responsáveis por toda a trilha sonora do jogo. Como podemos perceber, a equipe 

de programação está se tornando minoria dentro do processo, porém os jogos estão ficando cada vez mais 

ricos em detalhes gráficos. Nos Estados Unidos, o maior produtor mundial de software (principalmente 

jogos), as equipes de criação de jogos têm em média 50 pessoas, o que torna o projeto bastante caro. 

Alguns jogos chegam a demorar mais de um ano para ficarem prontos, como foi o caso de Daikatana, que 

demorou quase 2 anos para ser lançado. Apesar disso, percebemos que este mercado de software, antes 

restrito a um pequeno grupo de pessoas, tem crescido bastante nos últimos anos, devido à popularização 

dos  PC’s  e  da  Internet,  que  tem  sido  grande  aliada  para  nós  programadores,  pois  antigamente 

precisávamos recorrer a livros para podermos aprender algo sobre criação de jogos, e hoje, basta procurar 

na Web, que acharemos centenas de sites que tratam detalhadamente do assunto. Outro fator que facilitou 

bastante  todo o  processo  foi  a  padronização  que  está  sendo adotada  na  indústria  mundial  de  jogos. 

Engines,  ferramentas  para  criação  de  modelos  e  cenários  têm  sido  usados  maciçamente  pelas 

softwarehouses criadoras  de  jogos  para  computador.  É  a  globalização  na  indústria  de  jogos,  que  é 

promovida principalmente pela internet, que une programadores e entusiastas do mundo todo em volta de 

um só ideal: a perfeição e o “estado da arte” no que diz respeito à criação de jogos. Até mesmo o Brasil 

que nunca teve tradição na produção de jogos, apesar de estar despontado como produtor de softwares, 

começa  timidamente  a  entrar  neste  mercado.  Como exemplo  de  pioneirismo neste  tipo  de  software, 

podemos citar  a Perceptum®,  uma empresa que lançou o primeiro jogo de ação em primeira pessoa 

reconhecidamente  brasileiro  e  de  qualidade  internacional,  o  Incidente  em Varginha,  atualmente  esta 

empresa anda trabalhando em Incidente em Varginha 2, utilizando o engine Genesis3D, e abandonando o 



conceito de sprites utilizado na primeira versão do jogo e adotando a nova tendência baseada em modelos 

do tipo alias. Esperamos que mais empresas sigam os passos da Perceptum® e ingressem neste mercado 

que  fatura  bilhões  de  dólares  em  todo  o  mundo,  afinal  o  mercado  do  entretenimento  virtual  vêm 

crescendo bastante  com a popularização da  Internet,  e  esta  fatia  pode e  deve ser  explorada por  nós 

brasileiros, buscando o apoio de programas como o Softex 2000, um programa do governo destinado ao 

incentivo  de  empresas  de  software  brasileiras  que  pretendem  desenvolver  e  exportar  produtos  de 

qualidade. Concluímos também, que o conceito de RAD (Rapid Application Development) começa a ser 

aplicado  ao  desenvolvimento  de  games,  já  que  durante  o  desenvolvimento  deste  trabalho,  foi 

desenvolvido  um  jogo  de  ação  em  primeira  pessoa  totalmente  3D  onde  foram  utilizadas  várias 

ferramentas de 4ª geração como o próprio Delphi, que foi a linguagem base para o desenvolvimento do 

jogo, como também as ferramentas de modelagem, como do  3D Studio Max, o  MilkShape e o  Quark. 

Devido a tudo isto, o processo como um todo fica mais rápido, e menos trabalhoso, que são as principais 

premissas do conceito RAD.
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