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Abstract. With the games market growth, increases the amount of online
players, and consequently the number of players of Massively Multiplayer On-
line games, or MMOs. Nevertheless the cost of hardware, bandwidth conges-
tion causing delays in network traffic, distance between servers and players, are
common problems causing lack of synchrony in the virtual environment, and is
necessary to maintain a fluid gameplay. So is proposed in this project, network
troubleshooting techniques project in MMO games, and a network architectures
evaluation in order to find the best architecture according with the characteristic
of each game.

Resumo. Com o crescimento do mercado de jogos, aumenta a quantidade de
jogadores online, e consequentemente o numero de jogadores de jogos Massi-
vely Multiplayer Online ou MMOs. Apesar disso o custo de hardware, conges-
tionamento da banda causando lentidão no tráfego da rede, distancia entre os
servidores e jogadores, são problemas comuns, que causam falta de sincronia
no ambiente virtual, e é necessário para manter um jogo fluido. Assim é pro-
posto neste projeto técnicas de resolução de problemas de rede em jogos MMO,
e uma avaliação de arquiteturas de rede afim de encontrar a melhor arquitetura
de acordo com a caracterı́stica de cada jogo.

1. Introdução
Jogos estão cada vez mais populares, e seu mercado já ultrapassou a renda da

industria do cinema e continua em crescimento. Em 2012 o mercado mundial de jogos
gerou uma renda de 66,3 bilhões de dólares [10] e em 2016 e estimada uma renda de 86,1
bilhões de dólares [10]. Da mesma maneira o crescimento de jogadores em jogos online
vem aumentado, em 2013 só os jogadores Massively Multiplayer Online ou MMOs no
computador renderam 22,6 bilhões de dólares [11].

Tendo em vista todo esse crescimento existem alguns problemas que afetam prin-
cipalmente os MMOs, interferindo em sua jogabilidade, como a latência que impede a
sincronia entre o servidor e o cliente, ou a perca de pacotes que causa dificuldade na
movimentação por ocorrerem pulos ou ”teletransporte”do personagem [8]. Esses proble-
mas podem ser prejudicais para o sucesso do jogo.

O estudo de problemas de rede em MMO pode ser aproveitado em outras áreas
acadêmicas e comercias, assim como ambientes virtuais em rede ou até simulações mili-
tares [13], assim este projeto abordará técnicas para a resolução dos problemas de redes



em MMOs e avaliar arquiteturas afim de escolher qual é mais adequada para um jogos de
acordo com a sua caracterı́stica.

Este projeto possui a seguinte organização: A Seção 2 apresenta uma revisão bi-
bliográfica sobre redes e computadores e jogos e estão os avanços nas áreas atualmente, a
Seção 3 expõe os objetivos do projeto, a Seção 4 e apresenta os procedimentos e técnicas
que serão utilizadas no projeto, a Seção 5 exibe o cronograma para a execução do projeto
e a Seção 6 apresenta os resultados que esperados e as suas contribuições.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

2.1. Massively Multiplayer Online

Jogos são simulações de ambientes onde cada jogador busca atingir um objetivo
através da interação com outros jogadores e com o ambiente [4]. Dentro de um jogo, o
jogador pode interagir com um Non-Player Characters ou NPC - personagens controlados
diretamente pela inteligência artificial [5] -, e com o ambiente virtual. Quando o jogo tem
a possibilidade de possuir outros jogadores em um mesmo ambiente virtual ele é um jogo
multiplayer. O jogador pode enviar comandos de forma assı́ncrona, como jogos de futebol
que são atualizados em tempo real durante uma partida, ou de forma sı́ncrona, como em
um jogos baseado em turnos que cada jogados espera sua vez de jogar [4].

Diferente dos outros multiplayer, os MMOs suportam milhares de jogadores com-
partilhando o ambiente virtual ao mesmo tempo, onde este ambiente é uma simulação que
continua funcionando com jogadores ativos ou não [1].

Neste conceito temos alguns gêneros que atualmente utilizam o formato de
MMOs, como o Role Playing Games (RPG), com World of Warcraft [3], Real-Time Stra-
tegy (RTS), com Starcraft 2 [2], First-Person Shooter (FPS), com Battlefield 4 [6] e Mul-
tiplayer Online Battle Arena (MOBA) com League of Legends [7].

2.2. Problemas de rede

O desenvolvimento de um MMO gera alguns desafios, existem diversos MMOs
no mercado e todos possuem problemas de rede. Esses problemas são difı́ceis de ser tra-
balhados e podem causar o abandono dos jogadores. A seguir veremos alguns problemas
de rede tı́picos de MMOs.

2.2.1. Inconsistência

Um dos maiores desafios de se desenvolver um MMO é manter a consistência
entre os usuários devido a grande quantidade de jogadores [1]. A consistência é um estado
coerente, sólido, ou seja, que mantém uma sincronia. Em um ambiente virtual distribuı́do
ideal, a simulação deve-se manter igual em todas as maquinas observadas [8].

Para isso existe, um servidor precisaria de controlar todas as operações e transmiti-
las para os demais, o que é chamado de server-side simulation, mas, isso acarretaria um
imensa quantidade de dados pela rede, não sendo viável [8].

O que se faz hoje é transmitir apenas informações básica, e o cliente executa os
cálculos de atualização que é chamado de client-side simulation [8], por exemplo, se uma



nave efetuar um disparo apenas sua posição deverá ser enviada, as próximas posições são
calculadas pelos clientes.

2.2.2. Largura de Banda

A largura de banda é a quantidade de dados que a rede suporta trafegar em um
perı́odo tempo especifico [1]. Ela poder ser limitada por diversos fatores, como, a conexão
do usuário e o Provedor de Serviço de Internet o PSI, problemas na infra-estrutura de
hardware e software do PSI, congestionamento do tráfego, entre outros, [1] causando a
limitação do tráfego de dados necessário para o andamento jogo, causando travamentos
ou até ”teletransporte”do personagem.

O que pode ajudar nesses caso sendo observado na hora da implementação é di-
minuir o tamanho dos pacotes envidados pela rede ou reduzir sua atualização [8].

2.2.3. Latência

Latência é a quantidade de tempo que leva para uma mensagem navegar da fonte
para o destino pela rede [1], ou seja, o tempo que as informações enviadas pelos jogadores
levam para ser transmitidas entre si. Em um MMO esse problema pode ser mais grave
pelo numero de jogadores conectados simultaneamente.

A simulações pelo servidor é mais afetada, pois, todas as informações são enviadas
a ele, acarretando até a impressão que seu personagem tem uma movimentação lenta, já
na simulação pelo cliente, o jogador pode enviar um tiro na direção do oponente e ele não
ser atingido [8].

Ainda sim, a alta latência pode ser menos prejudicial que sua oscilação. A variação
impede do jogador se acostumar, como acontece com jogadores que sempre jogam em
servidores distantes de sua localização.

2.2.4. Perda de pacotes

Outro problema relevante em MMOs é a perda de pacotes enviados pela rede,
principalmente quando não se tem uma conexão de qualidade. Isso também a se deve
ao fatos dos jogos utilizarem o protocolo UDP (User Datagram Protocol) para agilizar a
comunicação, o único problema é que ela não é confiável [8].

A perda de pacotes pode causar uma falta de suavidade na movimentação como,
como movimentos em pulos e o ?teletransporte? do personagem em pontos mais
próximos dentro da simulação.

2.2.5. Técnicas para amenizar problemas de rede

Em um jogos de MMO a comunicação é importante para manter a consistência do
jogo, mas, com a quantidade de usuários simultâneos, a incidência de dados transmitidos
aumenta consideravelmente, e não é suportável. Comparando com o mundo real nós



não temos informações visuais de tudo ao nosso redor, não vemos através da parede ou
ouvimos sons muito distantes, dessa maneira deve-se transmitir apenas as informações
relevantes para o usuário dentro do jogo. Isso é chamado de Gerenciamento de interesse,
ou seja, ela filtra a informação relevante para reduzir o consumo de rede, mantendo a
interatividade adequada [1]. A figura 1 mostra área priorizada na atualização de rede em
torno do veiculo.

Figura 1. Gerenciamento de interesse no jogo Battlefield 4 [9]

Uma segunda maneira de diminuir o trafego na rede é o dead-reckoning. Quando
uma nó no jogos envia um pacote com informações ele possibilita o uso de um algorı́timo
de dead-reckoning para prever a movimentação dessa unidade. Assim cada nó poderá
prever a posição dos outros elementos, mas deverá monitorar a sua para não gerar dis-
crepâncias [8].

Além de diminuir o tráfego da rede o jogo será mais tolerante a lags, tornando-se
mais fluente, porem, é importante considerar que com todos os nós tendo esse processa-
mento pode acarretar em uma sobrecarga [8]. Ainda pode-se usa r técnicas de compressão
dos pacotes enviados na rede, ou agregar a informação enviada em uma mensagem dimi-
nuindo o fluxo da rede, ou seja o uso da banda, mas aumentando o uso computacional
[13].

2.3. Arquiteturas para jogos MMO
A rede é parte importante em na jogabilidade de um MMO, pois com muitos

problemas de rede um jogo pode ficar impraticável. Enquanto na plataforma fı́sica não há
muito o que se fazer além da atualização do hardware, porem na plataforma lógica que é
baseada na fı́sica e escolhas influenciam de forma crucial em um MMO, como a escolha
da arquitetura, ela define as conexões logicas entre os nos de uma rede [14].

Algumas da arquiteturas mais utilizadas são cliente/servidor e peer-to-peer. Na
cliente/servidor, um cliente envia uma mensagem para o servidor e ele se encarrega de
repassar para os demais clientes [3]. Sua logica é simples de ser implementada, mas o
principal problema neste tipo de abordagem e a quantidade de conexões, autenticações e
gerenciamento, que causa sobrecarga ao servidor. Alem disso, devido a natureza centrali-
zada, caso aconteça alguma falha na estação servidora, pode derrubar o servidor, impos-
sibilitando seu acesso [1].

A arquitetura peer-to-peer, é formada por um conjunto de nós iguais que são in-
terligados, distribuindo seus estados entre si. Todo o processamento é feito em cada peer.
Uma de suas vantagens é a descentralização, caso um peer não responda, não causará pro-
blemas a outros peers. Porem existem algumas questões para a implementação, como a



consistência do estado do jogo, comunicação entre os jogadores, garantir a autenticidade
e segurança dos dados de cada jogador, entre outros [1].

As arquiteturas acima podem possuir algumas alterações, como, cliente-servidor
com cluster, contornando limitações de hardware, por possuir vários servidores fı́sicos
[5] ou até mesmo uma arquitetura hı́brida, com salas de partidas formadas por peer-to-
peer, enviando seu estado e coordenadas para um servidor web [8]. Neste caso o servidor
seria menos sobrecarregado, pois muito do processamento seria feito pelos clientes, uma
sub-rede peer-to-peer, porém, dependendo da aplicação é complicado para o manter a
sincronia do ambiente virtual entre as sub-redes em peer-to-peer.

2.4. Unity3d
Para o desenvolvimento de um jogo existem ferramentas que podem auxiliar e

acelerar o este processo, são chamadas de engine (ou motor) do jogo. Como um exemplo
temos o Unity3d, que é uma engine poderosa com uma variedade de ferramentas que
podem ser utilizadas para necessidades especificas, que abrangem todo o desenvolvimento
de um jogo [16].

Ela possui uma série de funcionalidades, como, shaders programáveis, sistema de
simulação de fı́sica, programação de scripts, importação de modelos, áudio e imagens,
editor de cenas, o que auxiliará em atividades repetitivas, que acelerará desenvolvimento
[12], além de possuir uma loja de assets com recursos gratuitos interessantes, como sons,
modelos de objetos, que podem ser aproveitados [15].

3. Objetivos
Este projeto tem como objetivo buscar técnicas para solucionar problemas de re-

des em jogos MMO e avaliar arquiteturas de rede afim de encontrar suas vantagens e
desvantagens de acordo com as caracterı́sticas de cada jogo, ou seja, a que melhor se
adequada para cada tipo de jogo.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Inicialmente será necessário um levantamento bibliográfico sobre técnicas para

deduzir os problemas de rede apresentados e como podem ser utilizadas de acordo com
as caracterı́sticas de um MMO. Também serão levantadas arquiteturas que podem ser
utilizadas um um jogo com caracterı́sticas de MMO.

Depois as técnicas de resolução de problemas de rede para MMO e as arquite-
turas de rede serão analisados afim de encontrar suas vantagens e desvantagens. Serão
levantadas caracterı́sticas importantes de jogos para definir onde serão melhor aplicadas
as informações levantadas.

Por fim aplica-lás os conhecimentos junto aos recursos da engine Unity3d, para
isso será desenvolvido um jogos que simule problemas de jogos MMO e que contenham
soluções encontrada na literatura.

Será necessário uma pesquisa sobre os recursos de rede da engine Unity3d para
definir as caracterı́sticas do jogo, desde arquitetura de rede até problemas de rede previstos
no estudo da literatura, efetuar a implementação desse jogo seguindo as caracterı́sticas
definidas anteriormente e assim fazer testes simulando problemas de rede para verificar e
efetividade das soluções implementadas anteriormente.



5. Cronograma de Execução

Atividades:

1. Levantamento bibliográfico de técnicas de solução de problemas de rede e de
técnicas de arquiteturas de rede;

2. Análise do levantado afim de mostrar vantagens e desvantagens das arquiteturas e
possı́veis soluções de problemas de rede;

3. Definir caracterı́sticas de um jogo a ser criado de acordo com o levantamento
bibliográfico;

4. Implementar um jogo seguindo o item 3;
5. Simular problemas de rede para verificar e efetividade das soluções verificadas na

literatura e implementadas anteriormente.

Tabela 1. Cronograma de Execução
mês 1 mês 2 mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8 mês 9 mês 10

Atividade 1 X X
Atividade 2 X X
Atividade 3 X
Atividade 4 X X X
Atividade 5 X X

6. Contribuições e/ou Resultados esperados

Com as análise feitas sobre as arquiteturas e técnicas de solução de problemas de
rede em jogos MMO, espera-se facilitar as escolhas dos recursos utilizados em trabalhos
futuros, e auxiliar outros desenvolvedores a escolher a melhor arquitetura para um jogo
de acordo com suas caracterı́sticas.

Também é esperado que este trabalho seja utilizado no processo de aprendizado,
em redes de computadores, auxiliando os alunos pertencentes ao grupo de jogos do De-
partamento de computação da UEL a desenvolverem seus jogos.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 03 de agosto de 2015.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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