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Abstract 
 

This paper describes CoReactive, a collaborative 

system for virtual environments which require physics 

simulation involving a large number of objects. This 

work proposes the creation of a communication layer 

implemented on top of physics engines, benefiting both 

from the concepts of deterministic simulation and from 

events synchronization in order to decrease the 

network data transfer rate to its minimum level, 

therefore enabling a distributed simulation of several 

physical elements. Being the deterministic simulation 

essential to CoReactive’s proper functioning, this 

paper also presents some results of determinism tests 

executed on main physics engines. 

 
Resumo 

 

Este artigo descreve o CoReactive, um sistema 

colaborativo para ambientes virtuais que requerem 

simulação física envolvendo um grande número de 

objetos. Este trabalho propõe a criação de uma 

camada de comunicação em rede, implementada para 

engines físicos, tirando proveito dos conceitos de 

simulação determinística e sincronização de eventos 

para reduzir ao máximo possível a carga de 

transferência de dados pela rede, possibilitando uma 

simulação distribuída com muitas instâncias físicas. 

Como a simulação determinística é um requisito 

essencial para o funcionamento correto do 

CoReactive, este artigo também demonstra resultados 

de testes de determinismo realizados nos principais 

engines físicos. 

 
 

1. Introdução 
 

Este artigo apresenta um componente de 
colaboração relacionado ao projeto ReActive [1], um 
engine físico que inclui o conceito de reatividade para 
o desenvolvimento de aplicações que executam 
simulação física. Tal projeto pretende oferecer uma 
camada de comunicação em redes de computadores 
que funciona com engines físicos, objetivando a 
implementação de sistemas de colaboração em tempo 
real. Esta parte do projeto é referida como CoReactive, 
e será descrita neste trabalho.  

Conceitos como sincronização remota de objetos e 
orientada a eventos [2], problemáticas no uso de 
sistemas estocásticos e testes de determinismo em 
engines físicos são temas abordados neste artigo. 

Na próxima seção é fornecida uma breve visão de 
alguns conceitos ligados ao CoReactive. Na seção 3, 
são apresentados os trabalhos relacionados, como 
engines físicos disponíveis para uso não comercial. A 
seção 4 apresenta as técnicas existentes para a 
sincronização de estados em sistemas colaborativos. A 
seção 5 analisa possíveis conseqüências do uso de 
engines físicos na construção de um sistema 
colaborativo determinístico, enquanto a seção 6 
descreve a proposta do CoReactive. A seção 7 
demonstra os testes realizados para a verificação de 
quais engines físicos se comportam de maneira 
determinística. Na seção 8 são apresentados alguns 
cenários para utilização do CoReactive em sistemas 
colaborativos determinísticos. Por fim, a seção 9 
discute algumas conclusões sobre este trabalho e 
sugere possíveis trabalhos futuros. 
 
2. Conceitos relacionados 
 

Na seqüência, alguns conceitos relevantes para o 
estudo de simulações em sistemas colaborativos que 
utilizem engines físicos são descritos brevemente. 


