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Resumo – Atualmente, há grande demanda por sistemas de 

colaboração on-line, nas mais variadas áreas de trabalho, 

principalmente as que lidam com domínios específicos e 

grande número de variáveis. A colaboração também tem 

papel fundamental na indústria do entretenimento on-line, 

destacando os jogos que se baseiam no conceito de 

Massively Multiplayer Online Game, ou MMOG, que 

permite que milhares de pessoas interajam simultaneamente. 

Este artigo contribui com uma pesquisa que engloba as 

áreas de Colaboração em Tempo Real, Sistemas 

Distribuídos e Realidade Virtual Colaborativa. Neste artigo 

será apresentada a especificação da arquitetura de um 

framework para aplicações colaborativas, denominado 

FFORCE, ou Framework for Collaborative Environments, e 

descrita a implementação de um protótipo para este 

arcabouço, utilizando como estudo de caso a colaboração 

entre aplicações de Realidade Virtual. 
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Abstract – Nowadays, there is a great demand for on-line 

collaboration systems, in many work areas, mainly the ones 

with specific knowledge domains and great number of 

variables. Collaboration has also a main role in the on-line 

entertainment industry, as with the games based on the 

concept of Massively Multiplayer Online Game, or MMOG, 

that allows thousands of people to interact simultaneously. 

This article contributes with researches on the areas of Real 

Time Collaboration, Distributed Systems, and Collaborative 

Virtual Reality. In this article, will be described an 

architecture for a framework, called FFORCE or 

Framework for Collaborative Environments, envisioning the 

development of collaborative applications. A prototype will 

also be presented, using the collaboration between Virtual 

Reality applications as a case study. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Sistemas de colaboração on-line [1] têm uma grande 
demanda em diversas áreas de atuação, principalmente as 
que lidam com domínios muito específicos e grande número 
de variáveis. Dentre estas áreas, pode-se incluir a indústria de 
software e a medicina. Nelas, existem dificuldades em reunir 
experts para realizar tarefas especializadas, em um único 
local de trabalho. 

A colaboração também tem papel fundamental na 
indústria do entretenimento on-line, destacando os jogos que 
se baseiam no conceito de Massively Multiplayer Online 

Game (MMOG) [2], que permite que milhares de pessoas 
interajam simultaneamente, compartilhando um único mundo 
virtual. Para suportar todo o processamento requerido nestas 
aplicações, são usados vários conceitos de sistemas 
distribuídos.  

Infelizmente, é difícil encontrar pesquisas com código 
aberto para desenvolvimento de aplicativos que utilizam 
colaboração em tempo real. Alguns artigos desta área ainda 
não apresentaram resultados quantificados de desempenho, e 
sim qualificados, para protótipos em fases iniciais de 
desenvolvimento [3]. 

O FFORCE (Framework for Collaborative Environments) 
tem como objetivo contribuir, neste cenário previamente 
descrito, com uma pesquisa que engloba as áreas de 
Colaboração em Tempo Real, Sistemas Distribuídos e 
Realidade Virtual Colaborativa (RVC). Neste trabalho será 
especificada a arquitetura de um framework, a fim de 
contemplar alguns dos enfoques descritos, como também 
descrever a implementação de um protótipo usando este 
arcabouço aplicado à Realidade Virtual (RV), para validação. 

Para que o framework proposto trabalhe de forma 
distribuída (replicação), é preciso lidar com problemas que 
envolvem atraso, como o sincronismo de início da aplicação 
e o sincronismo de ações dos usuários. Por se tratar de uma 
aplicação distribuída com o objetivo de suportar vários 
usuários simultâneos, é determinante que ela seja escalável. 
Esta característica tem impacto direto sobre o desempenho, 
devendo ser analisado o equilíbrio entre escalabilidade e 
eficiência, refletindo na escolha de um protocolo de 
comunicação que favoreça este equilíbrio.  

2. AMBIENTES DISTRIBUÍDOS E COLABORATIVOS 

Nesta seção serão explorados tópicos que embasam e 
fundamentam o trabalho desenvolvido para criação do 
FFORCE, no contexto de ambientes colaborativos e 
distribuídos. 

2.1. Colaboração em Tempo Real 
 

Sistemas colaborativos de tempo real permitem que 
pessoas trabalhem em conjunto e sincronizadamente, mesmo 
quando os participantes e o conteúdo dos seus respectivos 
trabalhos se encontram em lugares fisicamente distantes. 
Para isso, esses sistemas podem suportar informações que 
ajudem na interação entre os usuários, e/ou dados sobre os 
trabalhos compartilhados, permitindo que o trabalho em 


