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Resumo

Atualmente, o volume de informações trocadas entre máquinas cresce exponencialmente,

sendo  boa  parte  destas  informações  usadas  para  aplicações  essenciais  do  ser  humano.

Entretanto,  a  utilização  do  computador  para  lazer  de  muitas  pessoas  se  tornou  algo

cotidiano, tornando-se necessária a eficiência de informações trocadas entre jogadores na

hora  de  se  programar  algum jogo  online.  Em geral,  existem diversas  plataformas  para

desenvolvimentos de jogos. O Unity é uma delas, que tenta se tornar cada vez mais um

ambiente para fácil criação de jogos. Dessa forma, é analisado, neste trabalho, um modelo

de desenvolvimento para jogos peer-to-peer para criação de um jogo de tiros, chamado de

Maze  Shooterp,  dentro  da  ferramenta  Unity.  E  a  partir  deste,  foi  elaborado  testes  de

desempenho de comunicação entre jogadores em uma mesma rede e obtido resultados sobre

quanto  de  informação  é  trocada  em  um  determinado  intervalo  de  tempo  entre  estes

jogadores.

Palavras Chave:  Ferramenta Unity, arquitetura peer-to-peer, eficiência de tráfego de rede

para arquitetura peer-to-peer, Maze Shooterp.
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Abstract

Currently,  the  volume  of  information  exchanged  between  machines  grows

exponentially,  and  much  of  this  information  is  used  for  essential  human  applications.

However, the use of the computer for leisure has become something usual, requiring games

to be designed to efficiently exchange information between players. In general, there are

several  platforms  for  game  development.  Unity  is  one  of  them,  which  provides  an

environment for easy creation of games. In this work, it’s analysed a development model for

peer-to-peer games creating a shooting game, called Maze Shooterp, within the Unity tool.

And from this, it was elaborated performance tests of communication between two players

in the  same network and obtained results  on how much information  is  exchanged in  a

certain time interval between these players.

Key Words: Unity tool, peer-to-peer architecture, network traffic efficiency for peer-to-peer
architecture, Maze Shooterp.
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Capítulo 1  -  Introdução

O computador hoje em dia é uma das mais importantes ferramentas do ser humano,

por inúmeros motivos, como possibilidade de processamento mais rápido do que a mente,

possibilidade de comunicação em rede etc. Com isso, diversas aplicações atuais importantes

se  tornaram  dependentes  do  computador,  como  por  exemplo,  obtenção  de  notícias,

comunicação à distância por vídeo e pagamento de contas. Ao mesmo tempo o computador

ganhou a utilidade de ser usado como lazer segundo os dados 2013 Global Games Market

[6], o mundo possui 1,23 bilhão de jogadores, o que representa 17,57% da populacional

mundial na época.

Enquanto  é  crescente  o  número  de  pessoas  que  jogam algum jogo,  tanto  online

quanto offline, um imenso mercado de desenvolvimento de jogos cresce. A Unity é uma

grande empresa que tem seu foco na simplicidade de criação de jogos [7]. Essa é, de fato,

uma plataforma muito poderosa, que disponibiliza diversas ferramentas para a confecção

dos jogos, como o Unity 3D.

Uma outra  plataforma de  desenvolvimento  de  jogos  que  poderia  ser  optada  para

evolução  deste  trabalho  é  o  chamado  Unreal  [8],  um  dos  seus  grandes  atrativos  e

diferenciais é sua capacidade gráfica e suas ferramentas de iluminação dinâmica. Porém a

diversidade de plataformas diferentes que o Unity possibilita desenvolver jogos supera os

demais benefícios que o Unreal entrega, uma vez que o jogo Maze Shooterp pode um dia vir

a ser atualizado a operar um dispositivo IOS, android etc.

Contudo, quando se quer se desenvolver um jogo online com eficiência, conceitos

sobre comunicação, tempo de resposta e banda passante devem ser analisados. Deste modo

tem-se como pergunta de pesquisa: como elaborar um pequeno jogo introdutório ao Unity

utilizando técnicas de eficiência na comunicação? Ou ainda: Qual o impacto das decisões de

programação sobre a comunicação entre os usuários.
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Objetivos

 Apresentar um modelo de jogo simples que seja executável em rede baseado na arquitetura

peer-to-peer (P2P) e com eficiência de comunicação utilizando a plataforma Unity.

A ideia do jogo é uma disputa de tiros de jogadores em um pequeno labirinto, estes

jogadores podem se movimentar com as teclas “w”,”a”,”s”,”d”, possuindo cada uma visão

particular, estes podem eliminar uns aos outros com disparos. Do inglês Maze Shooter quer

dizer atirador de labirinto, porém existe o jogo online chamado de Maze Shooter e para

evitar futuros transtornos foi adicionar a letra “p” no final, com ideia de ser o próximo Maze

Shooter.

O  trabalho  desenvolvido  permite  compreender  as  principais  ferramentas  da

plataforma Unity e dá bases para iniciar o desenvolvimento de jogos online. Nesse sentido,

é apresentada uma análise de desempenho correlacionada às escolhas de configuração de

rede durante o desenvolvimento do jogo, como o uso do Client RPC Calls e do Command

attribute.

Para atingir esses objetivos, outras tarefas acabaram se fazendo necessárias e também são

exploradas em nível de desenvolvimento e de resultados. Tais tarefas incluem:

 Construir uma cena de jogo possível de ser moldada para um arquivo executável no

sistema operacional Windows.

 Criar  um pequeno menu para  fácil  conexão a  outro  jogador,  se  certificando que

jogadores receberão um pequeno Prefab para se movimentar durante o jogo quando

forem conectados.

 Utilizar métodos que possibilitem analisar se foi realmente usada a melhor maneira

de se programar o jogo Maze Shooterp.

Metodologia
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O trabalho foi desenvolvido com base em pequenas experiências de programação em

C#  e  pesquisa  exploratória  de  outros  jogos  com  arquitetura  P2P.  A  metodologia  de

desenvolvimento deste trabalho será dividida em três etapas:

1. Análise da literatura focando na área de criação de jogos em Unity com arquitetura

P2P, Client RPC calls (chamadas cliente RPC) e Command Atributte;

2. Desenvolvimento e descrição dos Scripts básicos para funcionamento do jogo;

3. Em uma disputa de Maze Shooterp de dois jogadores em computadores distintos,

será  utilizado  o  software  Wireshark  para  verificar  curvas  de  tráfego  de  pacotes

quando  habilitado  ou  não  as  chamadas  RPC  e  Command  do  Unity  e  quando

alteramos o valor da taxa de envio de pacotes na rede.

Organização do trabalho

O  documento  foi  dividido  em  6  capítulos.  No  primeiro  capítulo  apresenta-se  o

projeto expondo uma breve ideia e uma problemática vislumbrada, assim como os objetivos.

No segundo capítulo  é  realizada  uma análise  às  ferramentas  que  estão  ligadas  à

plataforma  Unity.  E  promovendo  um maior  detalhamento  àquelas  que  serão  úteis  para

cumprir os objetivos.

O terceiro capítulo explica detalhadamente como foram feitas as decisões tomadas

para se construir os  scripts  do programa, abordando conceitos de programação e redes de

computadores.

O  quarto  capítulo  propõe  a  elaboração  de  testes  para  verificar  se  realmente  foi

cumprido com os objetivos propostos, logo após é feita uma pesquisa com 4 jogadores para

darem uma nota do jogo programado. 

Por  fim,  o  quinto  capítulo  apresenta  e  discute  os  resultados,  assim  como  as

possibilidades de análise considerando a proposição do trabalho. 
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Capítulo 2 – Contextualização

Nos dias atuais, onde existem inúmeros motivos que podem gerar estresse a mente
das  pessoas,  muitas  delas  buscam  meios  de  fugir  da  realidade  de  suas  vidas  com
entretenimentos  variados,  algumas  delas  praticam  esportes  físicos  como  hobby,  outras
aprendem receitas de culinária etc. Entre elas, grande parcela da população faz uso de jogos
online como momento de distração de suas mentes. Desenvolver um jogo divertido que faça
com que as pessoas se concentrem pensando em estratégias para obter vitória é não só um
meio de ganhar dinheiro, mas uma responsabilidade social.

O Unity foi escolhido por dois motivos principais: pelo conhecimento da linguagem
C#, visando economizar tempo de leituras de bibliografias sobra outras linguagens, e pela
simplicidade e gratuidade de obter os requisitos necessários para desenvolver o jogo Maze
Shooterp.  Nos  subcapítulos  seguintes,  serão  explicadas  as  ferramentas  utilizadas  no
desenvolvimento do trabalho.

Visual Studio

O Visual Studio é o ambiente de desenvolvimento que conecta o jogo em Unity e os 
scripts que o compõe. Possui diversas linguagens compatíveis, porém apenas o C# é 
permitido quando se é para trabalhar com Unity. Desenvolvido pela Microsoft e uma de suas
grandes vantagens é poder armazenar seus códigos em nuvem, visando garantir a 
integridade do projeto. [8]

Unity

O Unity é um software para desenvolvimento de jogos com grande qualidade de

serviço. Os seus diferenciais em relação aos seus concorrentes são:

 A simplicidade de utilização de suas ferramentas;

 A possibilidade da utilização da versão gratuita;

 A permissão para comercialização dos jogos mesmo utilizando a versão gratuita.
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Por conta destes três motivos,  existe uma grande quantidade de jogos de criação

independente que trabalham com o Unity.

Existem três tipos de licenças para trabalhar com Unity: Personal, Plus e Pro, onde

em cada uma delas obterá determinado tipo de suporte da empresa. A licença Personal é a

escolha para aqueles que estão começando a desenvolver um jogo pessoal em Unity sem

querer obter gastos demasiados com a criação do jogo. Já as outras duas são para aqueles

que necessitam de suporte da Unity, como por exemplo a Unity ADS [9], um serviço que a

Unity presta para aqueles com licença pro e plus, com o objetivo de oferecer determinados

recursos(vida extra, pontuação etc) para aqueles jogadores que assistirem a um vídeo de

publicidade garantindo uma determinada receita mensal dependendo do número de usuários

que  assistirem  ao  vídeo.. implantação  de  VR/AR  (ferramentas  de  realidade  virtual)  e

otimização da monetização de seu jogo.

A estrutura do Unity pode ser observada na Figura 1, na qual as ferramentas da plataforma

foram separadas por cores.

Figura 1: Estrutura do Unity



6

    Cena do jogo (cor roxa)

Esta é a área demarcada de roxa na Figura 1, nesta estão os objetos presentes na cena,

onde o desenvolvedor tem a possibilidade de ter uma visão geral do funcionamento de seu

jogo. As duas marcações presentes na parte inferior da Figura 2 representam a câmera do

jogador. A câmera possui um papel importante na criação do jogo, pois ela será responsável

por definir a tela do jogador. A câmera pode ficar imóvel ou em movimento ou até mudar de

posição após determinado comando segundo um script1.

Objetos presentes no jogo podem ser filhos de outros objetos. Nesse caso, sempre que um

objeto pai se movimentar através do espaço segundo um vetor (Δ x, Δ y, Δ z), seus filhos

terão sua posição somada ao mesmo vetor, ou, também, caso haja uma rotação do objeto

pai, seus filhos também irão rotacionar segundo a mesma angulação. Para jogos em primeira

pessoa,  é  aconselhável  colocar  a  câmera  como  filha  do  objeto  no  qual  o  jogador  está

movimentando,  visando  acompanhar  este.  Caso  este  objeto  seja  um  humanóide,  é

aconselhável que seja colocada no topo da cabeça deste humanóide, para o jogador ter a

sensação de estar vivenciando o jogo.

1 Scripts são arquivos de texto.cs os quais podem ser programados tanto em C#(C sharp) ou Java Script usando 
Visual Studio.

Figura 2: Cena do jogo
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Na parte superior da Figura 2, pode-se observar os eixos coordenados do espaço. Por

padronização a força da gravidade atua na direção Y (Up, Down). A direção X é chamada de

direita e esquerda (Right, Left) e a direção Z é a frente costas (Foward, Back).

Jogo (cor azul)

Neste espaço, é onde realmente acontece o jogo, ou seja, o desenvolvedor possui um

total conhecimento da experiência que o jogador terá sobre o mesmo. O jogo aparece nesta

tela apenas quando a tecla Play é clicada na parte superior da Figura 1, podendo ser parado a

qualquer momento com a tecla Pause ao seu lado direito.

Observe que os mesmos objetos aparecem tanto na tela de cor azul quanto na tela de

cor roxa, a diferença é que a imagem da cena do jogo pode ser movida pelo desenvolvedor

do jeito que este quiser enquanto a imagem da tela do jogo foi anteriormente programada.

 Console (cor preta)

Neste espaço, é onde são reportados os erros presente nos scripts, como por exemplo,

erros de escrita de código, redundâncias, paradoxos e troca de assinatura de objetos. Estes

erros ficam fáceis de serem corrigidos uma vez que é evidenciado também em qual linha

estão presentes no código.

Um artifício muito usado por programadores é a opção de escrever em seu script o código:

Debug.Log(“ frase”); ou Debug.Log(A); onde será mostrado na área console o texto 

“frase” ou o valor da variável “A”. Na Figura 3 foi digitado dentro de uma estrutura de

repetição, o código  Debug.Log(“teste”) e no momento que foi tirado a foto com a tecla

“Print Screen” já se tinha escrito a frase “teste” 220 vezes, como mostrado no canto direito

da figura.

Figura 3: Debug.Log(“teste”)
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Hierarquia (cor verde)

Nesta parte, é mostrado com detalhes ao programador os objetos presentes na cena.

Assim, o programador, pode saber com facilidade quais objetos são filhos de quais, pode

trocar os pai e os filhos, adicionar outros filhos e outras diversas coisas, mantendo sempre a

organização desejada.

Assets (cor laranja e amarela)

Assets são  arquivos  presentes  no  seu  projeto  (scripts,  imagens  2D,  objetos  3D,

materiais para mudança de cor e outras coisas a mais). As áreas demarcadas representam o

diretório  que  guarda  estes  arquivos.  Estes  podem ser  facilmente  importados  ao  projeto

apenas arrastando do diretório para a cena do jogo. É de grande importância manter este

diretório organizado, pois a criação de um jogo envolve centenas de arquivos.

Inspector(cor vermelha)

Todo objeto possui um painel inspector onde estarão guardados os componentes do

objeto, por exemplo. Na Figura 1 podemos enxergar o “Transform" do objeto, o qual é um

tipo  de  componente  que  guarda  a  informação  de  posição,  rotação  e  escala  do  objeto.

Podemos observar também o componente “Mesh Renderer” ,responsável pela imagem do

objeto (cor, sombra, reflexos e outras coisas mais específicas).

Outro componente importante no Unity é o "RigidBody". O objeto com  RigidBody pode

sofrer impactos, sofrer a força da gravidade (onde a direção da força da gravidade é no eixo

y,  com sentido  no  sentido  negativo  do  eixo  y)  ou  até  congelar  sua  movimentação  em

determinada direção. Imagine um jogo onde a câmera acompanha uma bolinha com vista de

cima (câmera sendo filha da bolinha). Quando o jogador pressiona a tecla "Enter", a bolinha

sofre uma força no sentido positivo do eixo y. Em alguns segundos, a força da gravidade faz

a bolinha retornar a posição inicial. Não seria agradável para o jogador se toda vez que esta

bolinha pulasse,  a câmera se movimentasse também. e então, adiciona-se o componente

“RigidBody” à câmera e congela-se sua movimentação na direção de y.
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Existe  uma  diversidade  de  componentes  diferentes  que  podem  ser  anexados  ao

objeto, cada um com sua respectiva função. O interessante do Unity é a possibilidade de

poder acessar estes componentes via código utilizando “Getcomponent”, fazendo com que o

jogador tenha experiências diferentes dependendo da ação que faça durante o jogo.

Todo objeto pode possuir uma Tag e uma Layer. Tags são usadas para assinar objetos,

onde podem ser interpretados por  códigos.  Layers são usados quando queremos colocar

alguma ordem a um grupo. Imagine que a mesma bolinha daquele exemplo estivesse em

uma cena de um jogo com 55 árvores  de  tronco largo e 90 árvores de  tronco fino.  Se

quisermos que toda vez que a bolinha encostar em uma árvore de tronco largo apareça uma

determinada mensagem para o jogador, podemos distribuir um  layer para cada grupo de

árvore:  layer-largo e  layer-fino. Na sequência, cria-se um script informando que toda vez

que a bolinha encostar em um objeto cujo layer seja layer-largo, apareça a mensagem. Caso

necessite acessar cada árvore de tronco fino através de uma lista, cria-se uma Tag para cada

tipo de árvore:  tag-largo e  tag-fino.  Após isso,  no script,  coloca-se  a  seguinte  linha de

código: fino = GameObject.Findobjectswithtag("tag-fino"), onde "fino" será uma lista com

todas as árvores de tronco fino.

Jogos multijogador

A maioria de jogos online é baseada em conexões cliente-servidor, onde os jogadores

fazem uma conexão a um servidor distante pertencente a empresa responsável pelo jogo.

Este  modelo de comunicação nem sempre é eficiente:  se  comunicar  com uma máquina

distante gera latência e torna todo o sistema dependente da disponibilidade do servidor. Ao

mesmo tempo, jogos  online também podem ser baseados em um modelo P2P, onde um

cliente qualquer pode se oferecer a ser um servidor e outros clientes podem se comunicar

com este diretamente.

O Unity possibilita o desenvolvedor criar seu jogo online tanto da maneira cliente-

servidor quanto P2P.
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HLAPI/LLAPI

Um dos modos de se desenvolver jogos online é utilizar o  High Level Application

Program Interface (HLAPI), com o qual se fará uso de scripts de rede já criados pelo Unity

para  executar  funções  mais  complexas.  Ou,  então,  pode-se  fazer  o  uso  do  Low Level

Application  Program Interface,  que  tem uma grande  complexidade  computacional,  mas

permite um desenvolvimento mais específico para o projeto. O uso do LLAPI demanda o

conhecimento  dos  diversos  comandos  encontrados  no  Unity  para  obter  e  gerenciar  as

informações necessárias para um bom funcionamento da rede de comunicação do seu jogo.

Network Manager

Figura 4: Network Manager
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O Network Manager é um tipo de componente presente no HLAPI, que é responsável

pela criação de jogos P2P, permitindo que o programador faça com que algum Prefab seja

criado assim que for feita a conexão entre os jogadores. Pode-se observar isto na Figura 4,

no campo Spawn info,  na linha  Player Prefab,  onde é criado o objeto  Player Cube.  Com

isso, este  Prefab pode ser programado para executar movimento apenas por um jogador

dentro da função Update() do Prefab:

if(!isLocalPlayer) {return}

Ou seja, quando o jogador não for o jogador local, não terá nem o acesso da função

de movimento nem de outras ações do Prefab.

Observando ainda a área  Spawn Info,  vê-se que existe uma opção de escolha para

método de criação de jogador ( Player Spawn Method ), onde as duas opções são:

 Round Robin: jogadores são criados em posições pré ordenadas.

 Random:  jogadores  são  criados  aleatoriamente  em  alguma  das  posições

determinadas.

Podemos notar também que quaisquer objetos que podem vir a ser criados durante a

execução do jogo devem estar registrados na tabela  “Registered Spawnable Prefab”,  pois

estes objetos podem ser criados por clientes, mas serão carregados no servidor.

Observando a Figura 4, vê-se que existem outras alterações da camada de rede e de

enlace que podem ser  facilmente  modificadas  dependendo da aplicação do usuário.  Por

exemplo a porta do usuário pode ser alterada, seu valor atual é 7777. O endereço IP servidor

está  atualmente  como  “localhost”,  possibilitando  apenas  testes  dentro  do  mesmo

computador, mas pode ser alterado para um IP de uma determinada máquina.

Network Manager HUD

Figura 5: Network Manager HUD
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O Network Manager Heads-up display é um script já criado pelo Unity e que tem a

função de criar uma pequena interface gráfica para se fazer a conexão P2P dentro do jogo. O

jogador tem a opção de ser o Host na conexão clicando em LAN Host (ou “H”) ou acessar

um jogo já criado acessando LAN Client (ou “C”) ou até mesmo funcionar apenas como um

servidor  para  outras  pessoas  da  rede  local  jogarem clicando  em  LAN Server  Only  (ou

clicando a tecla “S”).

A função do último botão é criar uma sala para pessoas saberem com quem estão

jogando, conhecido como Lobby.  É criada uma sala com um nome inventado pelo  Host  e

pessoas devem digitar este nome para procurar a sala.

Network Start Position

Quando  são  criados  os  objetos  dentro  do  jogo,  a  posição  deles  deve  ser  pré-

estabelecida. São criados Empty Game Objects com o componente Network Start Position e

Transform para se estabelecer a posição dos jogadores. Assim que o servidor é iniciado, o

Script do Network Start Position é executado e cria uma lista com todos os objetos. Assim

que  jogadores  entram  no  jogo,  são  acessadas  posições  desta  lista  ordenadamente  para

verificação do ponto de início de cada jogador.

Network Identity

Quaisquer objetos em rede necessitam possuir o componente Network Identity. Esses

são objetos que só serão gerados quando for  criado o servidor e clientes e estes  forem

chamados pela linha de código Network.Spawn, ou seja, é necessário o jogador estabelecer a

conexão para ter acesso aos objetos anexados com Network Identity.

Figura 6: Network Identity
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Observando a Figura 6, a marcação Server Only indica que o objeto só será criado no

servidor e clientes não terão acesso a este. Por exemplo, a criação de um objeto que possui

um Script que cria subobjetos deve ser feita com a marcação em Server Only, pois se cada

cliente que se conectasse fosse criar objetos iguais a este, no final se teria um conjunto de

objetos gerando subobjetos indesejados.

O Local Player Authority indica que cada jogador terá autoridade sobre o objeto, ou

seja, será criado um objeto para cada conexão e os jogadores poderão dar seus respectivos

comandos sobre este.

Caso  nenhuma das  opções  seja  marcada,  o  objeto  será  criado no  servidor  e  nos

clientes, porém ninguém terá autoridade sobre este.

 Network Transform

O componente  Network Transform  tem como função sincronizar o movimento dos

objetos em rede,  fazendo com que objetos de autoridade do servidor (Server Authority)

atualizem suas posições nos clientes e ao mesmo tempo, objetos de autoridade dos clientes

(Local Player Authority) sincronizem suas posições com o servidor e, consequentemente,

com os outros clientes.

A segunda linha da Figura 7 mostra o Network Send Rate, o qual determina quantas

vezes por segundo será enviada a nova informação de posição do objeto para o servidor ou

cliente, podendo variar de 0 a 29. A terceira linha mostra o que irá ser usado para sincronizar

Figura 7: Network Transform
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o  cliente  com  o  servidor,  podendo  ser  seu  componente  Rigidbody3D,  Rigidbody2D,

Character Controller, Transform e None.

Client RPC

O Client Remote Procedure Call são tipos de funções que são chamadas via código

em servidores e são executadas por objetos pertencentes a clientes conectados ao servidor,

utilizando tecnologia de comunicação entre processos [2].

O servidor processa informações durante um jogo e, na sequência, envia comandos

para  serem executados  no  personagem do usuário.  Por  exemplo,  imagine  um jogo  que

quanto mais moedas o jogador 1 recolhe,  maiores ficam as dimensões do jogador 2.  O

número de  moedas  que  o  jogador  1  recolheu deve  ficar  armazenado no servidor  e,  ao

mesmo tempo, o servidor envia mensagens do tipo Remote Procedure Call para o jogador 2

atualizar suas dimensões com Transform.Scale.

Command

Funções do tipo Command são chamadas por objetos associados a uma conexão com

um servidor que será responsável por executá-las. No Unity, uma de suas vantagens é a

possibilidade  de  escolha  do  canal  de  comunicação  para  troca  de  informações  cliente-

servidor.

O cliente envia informações para o objeto do jogador em que este oferece alguma

interação com o cenário. Após isso, este objeto envia uma função do tipo  Command para

esta ser executada no servidor. Por exemplo, imagine um jogo em que o jogador 1 retira

moedas do bolso e o jogador 2 pode as coletar. Assim que o jogador 1 colocar mais uma

moeda em jogo, a função de criar moeda deve ocorrer dentro do servidor, para que a moeda

seja criada dentro deste.
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Capítulo 3 - Desenvolvimento do jogo

 A figura 8 mostra uma imagem do jogo, onde se possui dois jogadores e um deles

está pressionando a tecla “espaço” inúmeras vezes para executar disparos. A seguir, serão

mostradas as técnicas usadas para se criar a estrutura do cenário, os  scripts  responsáveis

pela  movimentação  dos  jogadores  e  o  modo  deles  se  conectarem em rede,  explicando

detalhadamente o porquê das decisões tomadas.

Cenário

Todo  jogo  necessita  de  um  bom  cenário,  desenvolvedores  podem  fazer  jogos

divertidos  utilizando  técnicas  de  montagem  de  estratégia,  criatividade  para  opções  de

jogador etc, porém um grande diferencial para jogos é o cenário. O Unity 3D possibilita ao

desenvolvedor utilizar o DirectX ou OpenGL para dar suporte a utilização de Shaders 2 e um

sistema de simulação física extremamente adaptado a tecnologias atuais, com diversos tipos

2 Programa utilizado para produção de cores apropriadas para uma imagem, podendo ela ser em 3D ou 2D.

Figura 8: Maze Shooterp
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de colisões, possibilidade de atualização de gravidade durante o jogo, forças criadas por

meio de vetores, utilização de colisões como Triggers3 etc.

O jogo foi construído pensando nas possíveis movimentações dos jogadores através

do  mapa,  para  que  estes  podem  utilizar  suas  posições  para  desviar  de  tiros  e  montar

pequenas estratégias para derrotar seus oponentes

Foi feito um cenário muito simples, criando-se um plano XZ com um material similar

a um gramado, barricadas para impedir a passagem de jogadores e foi atualizada a força da

gravidade para atuar no sentido negativo do eixo Y [4].

Conexão

Foi  criado  um  objeto  vazio  chamado  de  “Controlador  de  Rede”  ligado  com  o

Network Manager  HUD junto com o componente  Network Manager  para dar opção aos

jogadores de se conectarem através da conexão P2P. Ao mesmo tempo, na opção de Spawn

3 Do inglês significa gatilho, colisões do tipo Trigger são aquelas que quando ocorrem ativam o processamento de 
um trecho de código.

Figura 9: Cenário
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Info,  foi  colocado  um cubo  branco  como  Player  Prefab  para  receber  os  comandos  do

jogador.

Assim que  o  jogador  decidir  ser  o  servidor,  já  poderá  ter  acesso  aos  comandos

programados dentro do Script do Player Prefab e, assim que outros jogadores se conectarem

a este servidor, terão acesso a outros Player prefab’s diferentes.

Player

Foi utilizado um cubo para ser controlado pelo jogador, onde a câmera foi colocada

como filha deste objeto, ou seja, conforme o cubo se move a câmera se move com a mesma

translação.
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Foram anexados  dois  scripts  do Visual  Studio para  o cubo do jogador:  um para

movimentação (Player Move) e outro para guardar as informações de combate (Combat).

Figura 10: Movimentação do jogador
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Atributos do jogador

Pode-se  notar  através  da  Figura  10  que  foi  utilizado,  na  linha  9,  o  comando  de

GetComponent<MeshRenderer>().material.color=Color.blue,  fazendo com que o jogador

veja seu cubo azul, porém os outros cubos continuam com sua cor padrão branca, podendo

os jogadores fazerem distinção entre eles. Na linha 13, o comando if(!islocalplayer) faz com

que diferentes jogadores não tenham comando sobre outros, ou seja, apenas o jogador que

está executando o Script poderá executar as demais ações.

Movimentação

A movimentação do jogador é feita na linha 18 da Figura 10, capturando as teclas

“w”, ”a”, ”s”, ”d” e armazenando nas variáveis x e z. As teclas “a” e “d” atribuem o valor de

x como -1 e 1 respectivamente, ao mesmo tempo quando o jogador pressiona a tecla “s” ou

“w” atribui o valor da variável vertical z como -1 e 1 respectivamente. Após isto faz uma

translação no espaço de (x,0,z) como mostrado na linha 21 em evidência.

Função “atirar”

O jogador tem a possibilidade de atirar uma bala apertando a tecla “espaço”. Porém,

para isto, é preciso executar a linha 24 da Figura 10, a função “atirar” (o conjunto de letras

Cmd indica que estamos usando a função como Command, ou seja, a função é requisitada

pelo cliente mas executada no servidor). Na linha 28, foi especificado o canal 0 para enviar

os comandos da função “atirar” do cliente para o servidor. Caso fossemos expandir o jogo

colocando  inúmeras  funções  do  tipo  Cmd,  seria  interessante  dividir  os  canais  de

comunicação cliente-servidor variando de 0 a 12. Na função “atirar”, é criada a munição e

empurrada com uma velocidade  de afastamento do  jogador.  Após  3 segundos caso  não

colida com nenhum objeto, é destruída visando evitar a existência de várias balas dentro do

cenário.
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Script Combat

O Script Combat da Figura 11 tem o intuito de guardar a informação de vida dos jogadores e

determinar quando estes deverão morrer e quando deverão voltar ao jogo. Quando a bala

Figura 11: Script Combat
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acerta um jogador, a bala executa a função TakeDamage com um valor inteiro quantidade,

que será o valor que será subtraído da vida atual do jogador na linha 20. Quando a vida do

jogador chegar a 0, será subtraído 1 de um total de 3 vidas iniciais. Quando essas 3 vidas

iniciais acabarem, a variável “semvidas” será True, o jogador morre e seu cubo é deletado

do jogo.

 Como a função TakeDamage é pública e foi chamada pelo servidor, há a necessidade

de garantia de que a função Respawn seja executada pelos clientes, por isso nas linhas 32 e

37 foi adicionado o prefixo Rpc. Através da Figura 12, pode-se notar o papel dos prefixos

Rpc e Cmd, onde “ações de jogador” indica mensagens do tipo Command e “atualizações de

cenário” são mensagens do tipo ClientRpc.

Munição

Figura 12: Troca de informações Cliente-Servidor
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Vemos na linha 33 da Figura 10 que é criado um objeto “munição” e armazenado na

variável “bullet”. O código deste objeto é executado dentro do servidor, pois foi chamado

por uma função do tipo Command, e é apresentado na Figura 13.

Na linha 6 da Figura 13, vê-se um tipo de função chamada OnCollisionEnter, que só

é  acessada  quando  o  objeto  Bullet  colide  com outro.  Assim  que  acontece  a  colisão,  é

armazenado o outro objeto que colidiu em uma variável chamada “alvo”. Após isto, na linha

9, é acessado o Script Combat do objeto “alvo”. Caso realmente exista este Script anexado

ao objeto, são executadas as linhas 12 e 13, as quais são responsáveis por remover um valor

de vida do “alvo” e destruir o objeto Bullet, respectivamente.

Eficiência utilizando Network Send Rate

Um fator muito relevante quando falamos de eficiência é o componente  Network

Send Rate, que é responsável por determinar a taxa de envio de informações de posição,

escala e rotação de determinado objeto para o servidor e vice-versa. Por isso, foi ajustado

com valor  máximo para  envio de informação do objeto do jogador para  o servidor,  ao

mesmo tempo em que a munição teve seu  Network Send Rate  em 0, para que o servidor

Figura 13: Script da bala
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envie para outros clientes apenas que a munição foi atirada, mas deixe que o processo de

calculo de física sejam processados pelos próprios clientes, evitando maior necessidade de

troca de pacotes.

Notar que estes Scripts comentados nos subcapítulos anteriores podem ser facilmente

adaptados para se produzir atualizações no jogo Maze Shooterp. No capítulo seguinte será

analisada a  questão da eficiência  entre  troca de comandos de jogadores  com o jogador

servidor.
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Capítulo 4 - Análise de desempenho do jogo

Conforme as necessidades do mercado atual de jogos, foram feitos alguns testes para

saber  se  o  jogo  possui  realmente  eficiência  computacional.  Além  disso,  foi  feita  uma

pesquisa com 4 pessoas para darem uma nota avaliando o jogo conforme eram modificados

parâmetros de configuração de rede. O objetivo era Construir uma cena de jogo possível de

ser moldada para um arquivo executável em Windows, Criar um pequeno menu para fácil

conexão a outro jogador e Utilizar métodos que possibilitem analisar se foi realmente usada

a melhor maneira de se programar o jogo Maze Shooterp.

Para  fazer  a  análise  dos  parâmetros  de  rede,  foi  utilizado  o  Wireshark  [10].  O

Wireshark, um conhecido sniffer, é uma forte ferramenta de análise de tráfego de rede que

permite ao usuário a filtragem de pacotes por IP de origem, IP de destino, protocolo de

comunicação, entre outros. Através disto, é possível monitorar entrada e saída de tráfego de

um determinado dispositivo com facilidade.
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Primeira tela de execução do Maze Shooterp

A primeira tela que é aberta quando se executa o Maze Shooterp é esta mostrada na 
Figura 14.

Esta é uma tela automática criada pelo Unity, o jogador pode escolher a resolução da 
tela do jogo e a qualidade da imagem conforme os requisitos que seu computador possui. A 
escolha destas opções não afeta em nada quando se fala de troca de pacotes, porém pode 
aumentar rigorosamente o uso de CPU e memória durante execução do Maze Shooterp.

Figura 14: Primeira tela
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Arquivo executável

Figura 15: Arquivo executável
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O Unity  oferece  uma  configuração fácil  para  criação  de  um arquivo  executável,

exigindo apenas a correção de pequenos Bugs. Foi clicado em Build para se criar o arquivo

executável.

Note que existe a possibilidade de criação de um arquivo para outras plataformas

como IOS, Android, Xbox One etc, porém, a fim de cumprir o objetivo de criar o executável

para  o  sistema  operacional  Windows,  foi  selecionada  a  primeira  opção.  Este  arquivo

executável criado foi passado para outro computador de sistema operacional Windows para

que se pudesse conectar as máquinas.

Teste de jogadores no mesmo computador

Todo jogo precisa permitir de forma fácil que o usuário interaja com o meio. O jogo

desenvolvido, o Maze Shooter, foi trabalhado para possuir a tela da Figura 5 com o Network

Manager HUD, que o Unity oferece em suas configurações.

O primeiro teste de conexão dos jogadores foi feito com um único computador e

ajustado para a comunicação ser feita na porta 7777 do servidor.

Figura 16: Teste em rede local
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Na Figura 16, vemos que os dois jogadores veêm seus objetos como azul, e observam

outros de cor branca como planejado.

Teste do jogo Maze Shooterp utilizando 2 computadores

Primeiramente,  foram configurados dois  computadores  com o  Maze Shooterp em

uma mesma rede local. Logo após, foi executado o jogo Maze Shooterp como servidor P2P

no computador 1 e executado o jogo como cliente P2P no computador 2.

Foi  aberto  o  programa  Wireshark  apenas  no  computador  1,  onde  não  possuía

nenhuma outra aplicação em rede e neste computador foram feitos os seguintes testes das

Figuras 17,18 e 19 para diferentes valores de Network Send Rate, explicado anteriormente

no Capítulo 2.

Figura 17: Network Send Rate=1
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As ações feitas pelo servidor e cliente foram padrões, onde era pressionado o

botão de andar para o lado e de tempo em tempo era pressionada a tecla “espaço” para

Figura 18: Network Send Rate=10

Figura 19: Network Send Rate=29
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atirar. Nota-se que os valores de picos mudam conforme é alterado o valor do Network Send

Rate.

Como dito no capítulo 2, o NSR (Network Send Rate) interfere no número de pacotes

trocados entre cliente e servidor de atualização de posição dos objetos. Com isso, os valores

do número de pacotes trocados por segundo quando o NSR era igual a 1 e a 29 foram

esperados,  se  observarmos  qualitativamente  pelos  gráficos,  teve  um  aumento  de

aproximadamente 20% do número de pacotes por segundo, podemos tomar a conclusão de

que os pacotes de posição são apenas uma pequena parcela do tráfego que o Unity usa para

2 usuários trocarem informações.

Ao  mesmo  tempo,  seria  esperado  um valor  de  número  de  pacotes  trocados  por

segundo quando Network Send Rate fosse igual a 10, menor do que de quando igual a 29.

Se supõe que seriam necessárias repetições do teste para poder concluir corretamente qual

seria o valor esperado da taxa de pacote e o seu respectivo erro.

Uso de chamadas RPC e Command em uma rede local

Neste  teste,  foram retiradas  as  chamadas RPC e Command e  manteve-se  a  NSR

(Network Send Rate) em 1. Com isso, conseguiu-se ver um aumento do número de pacotes

por segundo em relação ao gráfico da Figura 17, por conta da necessidade de envio de

pacotes extras durante a comunicação do jogo.

Figura 20: Network Send Rate=1, sem Command e sem RPC call
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Quando não foi feito o uso do Command na função cmdatirar() a bala era criada no

cliente que atirou e este precisava enviar para o servidor as informações de posição da bala,

ao mesmo tempo o servidor que recebeu esta informação da bala precisava enviar estas

informações  para  os  outros  demais  clientes  com seus  respectivos  NSR,  ou  seja,  enviar

diversos pacotes por segundo sobre sua posição. Como neste teste só havia 2 computadores,

o tráfego não foi muito elevado, mas caso houvesse mais clientes atirando simultaneamente,

a  rede  poderia  ficar  sobrecarregada.  Portanto,  foi  provada  a  eficiência  da  utilização do

Command.  As chamadas RPC neste  código estão ligadas  a  função Rpcrespawn()  que é

responsável por reviver o jogador após sua morte. Como as ações feitas pelo servidor e

cliente foram padrões de apenas movimentar e atirar sem haver mortes, só se foi notado o

impacto da ausência do Command.

Nota dos jogadores a respeito da variação do valor de Network Send Rate

Figura 21: Nota dos jogadores
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Na Figura 21, foram escolhidas 4 pessoas para movimentarem seu personagem e atirar no

jogo com diferentes valores de NSR (Network Send Rate), e foi pedido que dessem uma

nota comparativa ao nível de diversão que o jogo providenciava. A parte azul é quando NSR

for igual a 1, a vermelha quando possuir o valor de 10 e a amarela quando possuir o valor de

29. Pode-se notar que todos as notas receberam avaliação máxima quando NSR é 29 (média

10) e apenas uma pessoa deu nota diferente de zero para NSR com valor unitário, tendo

média de nota 0,25. O resultado destas notas é esperado, uma vez que com o valor de NSR

igual  a  um deixa  o  jogador  quase  impossibilitado de  ver  o  mapa  quando este  está  em

movimento, e com o seu valor máximo, as trocas de informações de posição são tão rápidas

que o jogador tem a sensação de estar a jogar um jogo Offline, ou seja, sem necessidade de

estar conectado à Internet.
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Capítulo 5 - Considerações Finais

O objetivo geral deste trabalho foi o desenvolvimento de um jogo em rede simples

utilizando a programação C# e técnicas que foram aprendidas com artigos literários para

tornar  o  jogo eficiente.  Neste sentido,  foi  realizada uma série  de testes no projeto para

qualificar se foi retirada a ineficiência de troca de pacotes de rede.

A base da criação do jogo foi o cenário, onde foi anexado com um material de cor

similar  a  grama  e  adicionado  barricadas  apenas  para  gerar  uma  pequena  dificuldade  e

diversão. Foi adicionado uma movimentação para os jogadores e atributos que os permitem

se diferenciar de outros.

Mecanismos de troca de pacotes foram inseridos no desenvolver do jogo, como por

exemplo Client RPC Call  e Command Atribute,  que permitiram o jogo se tornar eficiente.

Servidor e clientes só precisam processar aquilo que realmente for necessário. Ao mesmo

tempo,  foram ajustados  valores  para  se  colocar  no  componente  Network  Transform.  O

atributo mais necessário para alteração foi o  Network Send Rate,  o qual recebeu valores

distintos  para  a  munição  e  para  os  jogadores.  Estas  alterações  foram  testadas  e

documentadas utilizando o Wireshark [10].

Com todos  estes  resultados  foi  possível  identificar  quais  artifícios  são  sugeridos

quando se pretende desenvolver um jogo de pelo menos 2 jogadores em rede Peer-to-Peer

com a ferramente Unity:

 Utilizar Command sempre que possível.

 Determinar o maior valor possível de Network Send Rate para os objetos da Cena

que  são  controlados  ou  pelo  cliente  ou  pelo  servidor,  para  que  não  ocorra

congestionamento da rede.
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Trabalhos Futuros

Ao longo deste  trabalho surgiram dificuldades  que deveriam ser  atualizadas  caso

fosse  divulgado  este  jogo  para  venda,  o  problema  da  movimentação  da  câmera  e  a

necessidade do conhecimento do IP da máquina do adversário para dois jogadores jogarem.

Ao  mesmo  tempo,  novas  possibilidades  não  foram  desenvolvidas,  pois  tornariam  este

trabalho muito  extenso.  As  três  principais  são  citadas  nos  próximos  parágrafos.  Apesar

destas  não  terem sido  acopladas  ao  projeto,  o  jogo  atual  Maze  Shooterp  foi  projetado

pensando nestas futuras melhorias.

Implementação de um  Lobby  para possibilitar usuários criarem comunicações P2P

com pessoas desconhecidas fora de sua rede local. O lobby permite uma fácil interação dos

usuários com o meio, tornando o Maze Shooterp um ambiente não só para jogadores que

possuem conhecimento em redes de computadores, mas também para jogadores leigos.

Permitir que usuários com equipamentos de realidade virtual joguem o jogo com todo

o suporte  que  a  Unity  entrega.  Analisando também os  impactos  que  as  ferramentas  de

realidade virtual possuem na comunicação em rede.

Propor  um  modelo  cliente-servidor  para  o  jogo  Maze  Shooterp,  onde  jogadores

possuiriam uma conexão automática com o servidor remoto do jogo.
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