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Abstract — Thanks to technological advances experienced 

in recent years, home users can run complex applications 

related to virtual environments, such as Virtual Reality 

(VR), Augmented Reality (AR), Mixed Reality (MR), Games, 

among others, on their computers. Due to these advances,  

it is possible for developers to create tools in order to assist 

the development of virtual environment’s applications, 

thereby influencing many different areas of industry, such 

as Cinema and Games. In this context, this paper proposes 

Hydra, a platform that has two major objectives: promoting 

fast development of applications, covering various aspects 

related to virtual environments (graphics, sound, physics, 

and others), and enable customization of the Hydra itself, 

allowing users to change the way the platform perform its 

features. 
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I. INTRODUÇÃO 

Atualmente, avanços no hardware (tanto na capacidade 

dos processadores de propósito geral aliados com o poder 

das GPUs, que podem também ser usadas para 

processamento geral, via GPGPU, quanto na capacidade das 

memórias principais e de armazenamento, dentre outros) 

têm permitido aos desenvolvedores implementarem diversos 

tipos de frameworks, esses podendo ser usados para a 

construção de ambientes virtuais realísticos, reunindo desde 

gráficos, passando por som, até de simulação física. Não é 

incomum que mais de um destes tipos de framework sejam 

combinados para o desenvolvimento de diversas aplicações, 

como, por exemplo, Jogos, fazendo uso de ferramentas para 

gráficos, de som, de rede, de simulação física, dentre outras. 

Com isto, a integração destas ferramentas, o 

desenvolvimento de aplicações utilizando funcionalidades 

dos diferentes tipos de ferramentas, bem como a 

customização dos frameworks de desenvolvimento são 

desafios que os desenvolvedores enfrentam. 

Em decorrência também desses avanços, foi possível aos 

desenvolvedores adaptar ou criar técnicas de renderização 

que pudessem ser executadas em tempo real, tais como de 

renderização fotorrealística [1]. Com isso, pode-se criar 

ferramentas complexas com o intuito de auxiliar o 

desenvolvimento de aplicações com elevado refinamento 

gráfico, influenciando assim as mais diversas áreas da 

indústria, principalmente Cinema e Jogos. 

Grandes empresas, como, por exemplo, NVIDIA [2], 

CRYTEK [3] e Pixar [4] têm feito grandes investimentos 

relacionados com a exibição de ambientes gráficos. 

Diversos títulos de animações 3D de qualidade foram 

produzidos para o cinema pela Pixar nos últimos anos em 

decorrência desses investimentos, além da produção 

científica associada a eles, como o estudo de métodos para 

aumentar a eficiência de filtros baseados em histogramas 

locais [5] com o intuito de aumentar a qualidade da cena 

gráfica. Já a CRYTEK desenvolveu jogos com ambientes de 

elevado nível de realismo, desenvolvendo diversas técnicas 

de renderização em tempo real como, por exemplo, Screen-

Space Ambient-Occlusion (SSAO) [6], uma técnica para 

geração de sombras baseada em informações presentes no 

espaço de tela, ou seja, informações que estão sendo 

exibidas naquele momento. A NVIDIA, além de investir na 

criação de hardwares gráficos cada vez mais eficientes, tem 

investido na criação de técnicas de renderização cada vez 

mais sofisticadas, como, baseada no SSAO, a técnica 

Image-Space Horizon-Based Ambient Occlusion (ISHBAB) 

[7]. 

A área de processamento de som tem se beneficiado 

também dessas inovações tecnológicas, permitindo que um 

número maior de aplicações de RV e Jogos, por exemplo, 

utilize sons para aumentar a sensação de imersão nos 

ambientes virtuais, como em jogos de horror, onde o 

ambiente gráfico normalmente é desenvolvido para 

2011 XIII Symposium on Virtual Reality

978-0-7695-4445-8/11 $26.00 © 2011 IEEE

DOI 10.1109/SVR.2011.22

102

2011 XIII Symposium on Virtual Reality

978-0-7695-4445-8/11 $26.00 © 2011 IEEE

DOI 10.1109/SVR.2011.22

102


