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o Novas soluções para ambiente imersivos:

o Mais baratas.

o Ocupam menos espaço.

o Menor custo e mais facilidade de manutenção.
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o O custo de produção de software para esses 
ambientes ainda é alto.

o Complexidade em transformar apliacações 
desktop para RV:
o Aplicações imersivas precisam ter renderização o Aplicações imersivas precisam ter renderização 
para vários pontos de vistas;

o Suporte a dispositivos não convencionais, 
específicos para RV;

o Interação em ambientes imersivos é diferente de 
ambientes desktop.
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o Alguns SDKs atuais para produção de 
software imersivo:
o VrJuggler;

o Eon Studio

o 2DVIA Virtoolso 2DVIA Virtools

o Avango...

o Todos esses são amarrados a sistemas de 
renderizadores específicos.

o Eles exigem que o desenvolvedor faça o 
software baseado neles.
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o Framework para conversão de aplicações 
desktop em RV.

o API não intrusiva.

o O desenvolvimento é feito pensando-se no 
ambiente desktop.ambiente desktop.

o Ao ser usado em ambientes imersivos, o LVRL 
garante que os dados serão visualizados 
considerando-se as novas características.

o A troca entre desktop e RV pode ser feita em 
tempo de execução.
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o Funções que o LVRL desempenha:
◦ auxiliar o sistema de renderizacão já existente a 
criar as câmeras virtuais para os múltiplos pontos 
de vista; 
◦ Gerenciar o acesso a dispositivos de entrada para 
RV;RV;
◦ Fornecer manipuladores de câmera já projetados 
para funcionar nos dois tipos de ambiente de 
forma idêntica apenas mudando o tipo de 
dispositivo utilizado;
◦ Fornecer uma interface de Wand, como uma 
generalizacão do mouse para interação 3D.
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o O VrInput é o módulo responsável pelo acesso de dispositivos 
de entrada como mouse, teclado, joysticks e rastreadores.

o Suporta atualmente:

◦ Teclado e mouse;

◦ Controle wii;

◦ Tablet Ipad;◦ Tablet Ipad;

◦ Celulares e tablets Android;

◦ Controle Flystick2;

◦ Rastreador BraTrack;

◦ SpaceBall;

◦ Joysticks (somente Windows);

◦ Kinect (somente Windows);

◦ VRPN
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o Dispositivos são acessados através de leitores.

o A aplicação escuta eventos gerados pelos 
leitores.

o Suporte a comunicação inter-process:
o Leitores podem ser instanciados em outro processo, o Leitores podem ser instanciados em outro processo, 
fora do contexto da aplicação;

o Se um problema ocorrer com o dispositivo, somente 
o processe secundário morre. A aplicação continua 
funcionado.
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o Responsável por configurar as múltiplas 
câmeras necessárias para o ambiente imersivo 
a partir de uma câmera principal.

o Não precisa ter acesso à câmera principal da 
aplicação.aplicação.

o Os cálculos são feitos com base na definição 
geométrica do sistema de projeção e na 
posição da cabeça do usuário (headtracking).

o A renderização é função da aplicação e não do 
VrFrustum.
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o Arquivo de configuração xml:
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o Responsável por acessar os dados do tracker 
e enviá-los para o VrFrustum.

o Os dados de tracker (posição e orientação da 
cabeça) são objetidos via VrInput.

o Os cálculos do headtracking são feitos pelo o Os cálculos do headtracking são feitos pelo 
VrFrustum.

o Transparente a aplicação. 
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o Fornece um apontador virtual 3D.

o Wands são usadas em ambientes imersivos 
para possibilitar operações de seleção e 
manipulação de objetos.

o O VrInput fornece os dados de posição e o O VrInput fornece os dados de posição e 
orientação a partir dos dispositivos de 
rastreadores presentes.

o Como resultado, fornece a aplicação as 
informações suficientes para a aplicação 
renderize o raio.
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o Contém as implementações do manipuladores Contém as implementações do manipuladores Contém as implementações do manipuladores Contém as implementações do manipuladores 
suportados pelo LVRL.suportados pelo LVRL.suportados pelo LVRL.suportados pelo LVRL.

o Um manipulador modifica a matriz de câmera de forma Um manipulador modifica a matriz de câmera de forma Um manipulador modifica a matriz de câmera de forma Um manipulador modifica a matriz de câmera de forma 
a criar um comportamento de interação específico.a criar um comportamento de interação específico.a criar um comportamento de interação específico.a criar um comportamento de interação específico.

o Suportados:Suportados:Suportados:Suportados:

o Fly;Fly;Fly;Fly;o

oWalk;Walk;Walk;Walk;

o Examine;Examine;Examine;Examine;

o Rail;Rail;Rail;Rail;

o Projetados para funcionar tanto em ambientes desktop Projetados para funcionar tanto em ambientes desktop Projetados para funcionar tanto em ambientes desktop Projetados para funcionar tanto em ambientes desktop 
quanto em imersivos.quanto em imersivos.quanto em imersivos.quanto em imersivos.

o Incorporação de novos manipuladores é simplificada.Incorporação de novos manipuladores é simplificada.Incorporação de novos manipuladores é simplificada.Incorporação de novos manipuladores é simplificada.
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o Os manipuladores compartilham parâmetros 
de configuração:
oVelocidade de navegação;

oVelocidade de rotação;

oVetor up do mundo;oVetor up do mundo;

o Ponto de Pivot;

oChão;

oTrilho;

o Permitir Rotação em trono do eixo RIGHT;

o Permitir Rotação em trono do eixo UP;
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o Consistem na interpolação entre duas 
diferentes posições e orientações da 
câmera.

o Usadas no momento da troca entre o Usadas no momento da troca entre 
manipuladores.

o Impedem cortes secos na interação.

o Contribuem para que os usuários não 
fiquem desorientados.
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o Gerenciador da interação.

o Faz uso dos módulos VrInput, VrManipulators, 
Transições e de conjuntos de mapeamentos.

o Integra essas bibliotecas em um único módulo e 
simplifica o uso do ponto de vista do simplifica o uso do ponto de vista do 
desenvolvedor.

o Mapeamentos controlam como os dispositivos de 
entrada se comunicam com os manipuladores.

o Atualmente há mapeamentos para desktop 
(teclado e mouse), wii e flystick.
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o API simplificada:
o setDeviceReader( deviceType, readerId );

� setDeviceReader( VRINT_WII, “wii0” )

o setMode( mode );

• setMode( VRINT FLY )• setMode( VRINT FLY )

o setDevice( deviceType );

• setDevice( VRINT DESKTOP )

oupdate( dt ):

ogetViewMatrix():

o Suporte a novos mapeamentos em 
desenvolvimento: ipads, android, kinect...
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� Interface de programação minimalista e 
transparente.

� Mudança de desktop para imersivo em tempo 
de execução.

� Não intrusivo.
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� Não intrusivo.

� Multiplataforma.

� Independência do Hardware.

� Portável.

� Compatível com renderização distribuida.


