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RESUMO

Os jogos eletrônicos são atividades lúdicas em que seus usuários desempenham ações e
decisões a fim de ter experiências intrigantes e divertidas. Tais jogos que surgiram para
serem jogados sozinhos, começaram a se tornar jogos que conectavam cada vez mais joga-
dores, visando cooperatividade e competitividade entre jogadores. Hoje em dia em jogos
há a necessidade de se implementar técnicas avançadas para entregar a melhor experiência
para o usuário. Tais técnicas que conectam dezenas, centenas ou mesmo milhares de joga-
dores evidenciam as limitações das técnicas abordadas em relação à consumo de banda de
rede, consistência, responsividade, problemas com atrasos na rede, entre outros. Para re-
solver tais limitações, vários autores propuseram diversas técnicas, visando prioridades de
consistência ou responsividade. A principal técnica que tem o seu foco na responsividade
para o jogador, é a chamada Dead Reckoning. Com o tempo alguns autores expuseram
suas ideias para o aumento da eficiência da mesma. Pensando nos trabalhos encontrado
na literatura, Kharitonov propõs a técnica Motion-Aware Adaptive Dead Reckoning (MA-
ADR), que utiliza de informações complexas para prever o comportamento do jogador,
e decidir quando enviar uma mensagem ao jogador, sem avaliá-la sob atrasos na rede.
Neste trabalho houve a avaliação da técnica MAADR e DR clássico sob atrasos varia-
dos na rede, comparando-os. Os resultados demonstraram que o MAADR é bem melhor
adaptado para situações com atrasos médios e grandes na rede, comparado ao algoritmo
clássico que resolve o mesmo problema, assim, sendo apta a ser usadas em situações em
que uma técnica mais sofisticada é necessária, por motivos de condições de conexões ou
distância.

Palavras-chave: Dead reckoning, LAG, ténicas preditivas, ambientes virtuais, jogos di-
gitais, jogos online
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ABSTRACT

Electronic games are ludic activities in which their users do actions and make decisions
to have intriguing and fun experiences. Such games that were created at first to be played
alone, started to become games that conected more and more players, aiming cooperativity
and competitivity among players. Now a days in games, there is a necessity to implement
advanced techniques to give the best experience to the player. such techniques that conect
dozens, hundreds or even thousands of players make evident the limitations of the ad-
dressed techniques related to network consumption, consistency, responsiveness, network
latencies, among others. To solve these limitations, a various number of authors proposed
a diverse number of techniques, aiming priorities of consistency or responsiveness. The
main algorithm which aims at the priority of responsiveness is the Dead Reckoning tech-
nique. Within time, some authors proposed their ideias related to making Dead Reckoning
better, and based on these papers, Kharitonov proposed a novel dead reckoning technique,
the Motion-Aware Adaptive Dead reckoning (MAADR), which uses complex informations
to predict the behaviours of the players and decide when to send position update mes-
sages, without avaluating it under laggy circunstances. Here, in this work, the MAADR
and the standard DR were avaluated under a variation of varied latencies. The results
show that the MAADR technique is more adapted to such situations than the classic
algorithm that solves this problem, thus being able to be used in situations in which a
more sofisticated technique is needed because of network or distance conditions.

Keywords: Dead reckoning, LAG, preditive techniques, virutal environments, video ga-
mes, online games
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1 INTRODUÇÃO

Os jogos eletrônicos são atividades lúdicas, em que o usuário desempenha várias
ações e decisões, condicionadas pelas regras presentes no mundo digital. Tais regras pro-
porcionam narrativas, que geram experiências intrigantes e divertidas [11]. O mercado
de jogos cresceu exponencialmente desde os seus primórdios, chegando à movimentar 66
bilhões de dólares no ano de 2015[12].

Os jogos que primeiramente eram jogados sozinhos, ou de forma cooperativa na
mesma plataforma muitas vezes com divisão de tela, começaram a ganhar a perspectiva
de conectarem jogadores pela internet, para aventuras cooperativas sem necessitarem
dos jogadores estarem no mesmo local físico, ou mesmo aventuras competitivas fazendo
jogadores se enfrentarem de forma cooperativa ou competitiva. Tal característica nos
jogos cresceu ao ponto de ser criada uma categoria para tais jogos competitivos online,
chamados electronic Sports (eSports) [13].

Tais jogos digitais conectados pela internet suportam um nível não precedente de
interação à distância, permitindo a jogadores, coordenarem suas ações para atingir um
objetivo ou mesmo derrotarem seus inimigos, em pequenos grupos, em tempo real, envol-
vendo dezenas ou mesmo centenas de jogadores. Para atingir tais níveis de experiência com
muitos jogadores, diversas tecnologias foram desenvolvidas, porém trazem consigo limita-
ções cada vez mais visíveis, que ainda precisam ser estudadas a fim de serem amenizadas.
[14].

Os principais problemas encontrados nos ambientes virtuais distribuídos (AVDs),
são a quantidade de informação que se deseja distribuir entre os jogadores, o gerenciamento
das informações que são consideradas necessárias e precisam ser distribuídas, e o atraso
que ocorre na rede no envio de mensagens.

Para o primeiro problema citado, a principal abordagem que fora criada é o ge-
renciamento de áreas de interesse, em que identifica-se áreas que são interessantes para
um dado jogador, mandando mensagens relativas somente à essas áreas interessantes [15].
Tal abordagem é amplamente utilizada e é a principal técnica para resolver tal problema.

Em relação ao segundo problema mencionado, temos uma gama de técnicas que
variam entre a priorização de consistência entre entidades locais e remotas, e a priorização
da responsividade para o jogador no controle da entidade local. Ambas as vertentes tem
suas aplicações, sendo cada técnica melhor para um caso específico. Alguns exemplos de
técnicas propostas são o LockStep proposto por Levine et al [16] e o Local Lag proposto
por Mauve et al [17], que priorizam um nível alto de consistência em detrimento de
responsividade. Um exemplo clássico de técnica que prioriza responsividade em detrimento
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de consistência é o Dead Reckoning que fora proposto para equipamentos usados em
navegação e aviação, e que fora adaptado paro o uso em AVDs [18].

Quando se detecta altos atrasos ocorrendo na rede, várias das técnicas propostas
na literatura não comportam tais condições e perdem muito desempenho, tornando-os
inviáveis em tais circunstâncias. Já outras técnicas citadas neste trabalho tem um de-
caimento menor do seu desempenho em condições de altas latências ou mesmo variações
de latências. Um dos algoritmos que não sofre tanto com médias e altas latências é o
algoritmo Dead Reckoning e seus aperfeiçoamentos.

A partir de um estudo para entender como as propostas presentes na literatura
melhoravam a precisão do algoritmo Dead Reckoning, Kharitonov [7] propôs em 2012 um
novo algoritmo, o Motion-Aware Adaptive Dead Reckoning (MAADR), que modificava
tanto a parte preditiva do algoritmo quanto a parte de atualização do objeto remoto. A
partir dos resultados avaliados, ele mostrou que o algoritmo de fato melhorava a precisão
das predições feitas no objeto remoto, e melhorava a taxa de envio das mensagens de forma
a aumentar sua taxa de acerto. Apesar de diversos testes serem feitos para a analise da
precisão e consumo de banda de rede, não fora analisado a performance do algoritmo
diante de atrasos na rede.

Aggarwall [18] analisou as influências que vários atrasos na rede tem sobre o algo-
ritmo Globally Synchronized Dead Reckoning (GS-DR), enquanto Villa [19], as fez para
a técnica Dead Reckoning e Accelerated Dead Reckoning em seu trabalho. Ambos mos-
traram que a técnica clássica tem uma grande diminuição de desempenho sob grandes
atrasos, mas que tal desempenho, ainda assim, é muito melhor do que o atraso sobre a
simples interpolação das posições atuais e corretas recebidas nos objetos remotos.

A proposta deste trabalho é analisar e avaliar o algoritmo MAADR proposto por
Kharitonov [7], comparando-o com o algoritmo clássico DR, usado amplamente e que já
teve seu desempenho testado em tal abordagem. A avaliação feita se dá na decomposição
da mesma em 3 situações cujas características simulam condições e ações reais feitas por
jogadores. Cada situação foi pensada para estressar ambos os algoritmos com movimen-
tos que variam de simples a complexos para cada situação. Após análise da bibliografia
existente até o presente momento, não foram encontradas análises da técnica MAADR
sob diferentes latências abordada neste trabalho.

O restante do trabalho tem a seguinte organização. o capítulo chamado Funda-
mentação Teórica 2 contextualiza de acordo com a revisão bibliográfica feita, descrevendo
os jogos eletrônicos, ambientes virtuais, seus problemas e soluções e um contexto histó-
rico da técnica Dead Reckoning. Em seguida o capítulo intitulado Metodologia 3, a onde
temos uma descrição detalhada das ferramentas e métodos usados no trabalho para a
melhor avaliação e análise proposta. Após, temos o capítulo Resultados e discussões 4,
a onde temos a explicação dos testes realizados, contendo a demonstração e análise dos
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resultados obtidos. E por fim, temos o capítulo Conclusão 5, em que tem-se a conclusão
referente aos resultados e as análises feitas.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Definição de Jogos Eletrônicos

Os jogos eletrônicos foram apresentado por [11] como sendo atividades lúdicas,
compostas por uma série de ações e decisões, limitada por regras e pelo universo do jogo,
que resultam em uma condição final. Os universos descritos pelos jogos são compostos
por inúmeras regras que ditam as sequências de atividades desenvolvidas pelos jogadores
por meios eletrônicos, e estes são controlados por programas digitais. O intuito dos jogos
é levar ao jogador uma estrutura e contextos de ações, por meio de suas regras, elas
também criam situações para desafiar o jogador, mantendo-o interessado e intrigado com
suas experiências. Essas situações proporcionam aos participantes tomadas de decisões,
escolhas e oportunidades, que constituem sua jornada dentro do mundo virtual, em suma,
a essência do jogo. Os detalhes que compõem toda a trajetória do jogador, seus desafios
encontrados, a emoção das descobertas e a diversão é que determinam o sucesso do jogo.

Com isso pode-se observar a importância de que um jogo apresente um objetivo e
regras bem definidas, independente de ser um jogo eletrônico ou tradicional. A diferença
entre esses dois últimos está na maneira de como são apresentados, os jogos eletrônicos,
por exemplo, têm a necessidade de uma interface eletrônica de interação entre o usuário
e o jogo. O vídeo game é um tipo de plataforma que funciona como interface entre um
jogo eletrônico e o jogador, onde os comandos realizados pelo jogador são enviados para
o jogo através de controles do vídeo game, que cria um retorno visual para o jogador.
Assim os jogos eletrônicos ocuparam um espaço importante na rede de entretenimento
e ganha cada vez mais adeptos a essa modalidade, visto que, segundo a Entertainment
Software Association (ESA) 59% da população norte-americana jogava regularmente jogos
eletrônicos em 2013 [20].

2.2 Ambientes virtuais distribuídos

Um Ambiente Virtual Distribuído (AVD) é uma tecnologia criada para a interação
de várias pessoas conectadas em um ambiente virtual 2D/3D em uma rede de internet.
Os AVDs simulam experiências imersivas, complexas, e altamente interativas de grande
escala, conectando múltiplos participantes mesmo que estejam em diferentes locais físicos
do mundo. Os AVDs tem como seu principal objetivo entregar experiências sensoriais (E.g.
visuais e auditivas) para seus participantes. Para a simulação do ambiente virtual distri-
buído, faz-se necessário a utilização de diferentes componentes para seu funcionamento,
como por exemplo, processadores, dispositivos de visualização gráfica 3D, dispositivos
auditivos e conexões de internet para conectar seus usuários.[21]
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Uma das principais vertentes de sua utilização está nos jogos eletrônicos que co-
nectam vários jogadores, mais conhecidos especificamente como multiplayer games. .

2.3 Problemas de um AVD e técnicas para amenizá-los

Nesta seção são retratados três problemas que um AVD comumente apresenta,
que são a quantidades de informações distribuídas, o gerenciamento da distribuição dessas
informações e os problemas de atraso na rede. Para cada problema foi apresentado algumas
propostas desenvolvidas por diversos autores, na tentativa de suavizá-los.

2.3.1 Quantidade de informações distribuídas em jogos com vários jogadores

Uma classificação comumente utilizada em um jogo é a quantidade de jogadores
que este pode ter simultaneamente, interagindo e agrupando assim em jogos singleplayer,
multiplayer e massively multiplayer online. Na primeira categoria temos os jogos single-
player que tem como característica a presença de um único jogador sem interagir com
outros jogadores, como é o caso do BioShock Infinite [1](figura 1).

Figura 1 – Captura de tela de dentro do jogo BioShock Infinite [1].

Na segunda categoria estão os multiplayer games, que permitem a interação de
vários jogadores, a experiência pode ser em forma de disputa, rivalidade ou cooperação,
apresentando normalmente uma forma de comunicação entre os jogadores. Esse tipo de
jogo pode ser jogados tanto em rede quanto localmente. Um exemplo de jogo multiplayer
é o Dota2 [2]. A figura 2 mostra uma captura de tela de dentro jogo Dota2.
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Figura 2 – Captura de tela do jogo Dota2 [2]. Confronto entre os times de eSports Na’Vi
e EHOME em um campeonato em 2015.

E finalmente os Massively Multiplayer Online Games (MMOG) que são capazes
de suportar grandes quantidades de jogadores simultaneamente em uma mesma partida,
como exemplo o World of Warcraft [3], que é um jogo lançado em 2004 pela empresa
Blizzard, e que tem aproximadamente uma quantidade de 10 milhões de jogadores que o
jogam mensalmente. A imagem abaixo mostra uma captura de tela do jogo sendo jogado.

Figura 3 – Captura de tela de dentro do jogo World of Warcraft[3].
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É importante ressaltar que essa classificação considera o número de jogadores
interagindo ao mesmo tempo, portanto, mesmo que existam milhões de pessoas jogando
simultaneamente o jogo Counter-Strike: Global Offensive (CS GO)[22] por existir um
limite máximo de 10 jogadores em um partida, CS GO é considerado um jogo multiplayer
e não um MMOG. Abaixo uma a figura mostra um profissional jogando o jogo citado
anteriormente.

Figura 4 – Imagem de um profissional (f0rest) jogando CS GO em um campeonato ELE-
AGUE de eSports.

No Massively Multiplayer Online Game (MMOG), dezenas ou mesmo centenas de
jogadores conectam à um mesmo mundo virtual. Cada jogador vê uma versão gráfica do
mundo e tal visão precisa ser concisa relativa à realidade do mundo. Caso um jogador
faça uma ação que muda a visão do jogo, tal jogador necessitaria enviar uma mensagem
para o servidor, para então o servidor mandar essa mensagem de atualização do mundo
para cada um dos outros jogadores. Tal abordagem apresenta um grande problema de
escalabilidade, a onde o aumento de jogadores conectados aumentaria exponencialmente
o número de atualizações necessárias de serem enviadas pela rede.

Uma das estratégias mais efetivas para se suavizar tal problema é de enviar somente
as informações relevantes a cada jogador, quando necessário [15]. Algoritmos comuns
de gerenciamento de área de interesse normalmente usam condições de distância para
decidirem se um dado objeto está na área de interesse de outro.
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2.3.2 Gerenciamento da distribuição de informações

Sabendo as informações que se deseja distribuir, decorrente das áreas de interesse
identificadas, temos diversas características que podem influenciar a abordagem a ser
escolhida, como nível de consistência desejada, atraso máximo de rede, responsividade
aos jogadores, se há ou não limitações de consumo banda de rede, entre outras.

O grande consumo de banda de rede em jogos eletrônicos e a preocupação com
isso, teve o seu inicio com um ápice decorrente da popularidade de um dos primeiros jogos
Massively multiplayer online role playing game (MMORPG), o Ultima Online lançado em
1997. Tal jogo elevou o número de jogadores conectados em um mesmo mundo, fazendo
a necessidade de técnicas citadas na seção 2.3.1 serem desenvolvidas. Além do problema
exponencial que é a quantidade de jogadores conectados, temos também o consumo de
banda de rede relativo à atualização de informações de objetos remotos, decorrente do
grau de consistência requerido pelos desenvolvedores.

Para distribuir tais informações duas vertentes são amplamente utilizadas de acordo
com a necessidade e interesse do ambiente. Elas se dividem naquelas que priorizam a
consistência e aquelas que priorizam a responsividade. Ambas vertentes tem usabilidade
dependendo do tipo de ambiente virtual que está sendo criado. Por exemplo, para jogos de
real time strategy (RTS), têm-se que a consistência é a principal, e que para first person
shooters (FPSs) temos que a responsividade deve ser impecável.

2.3.2.1 Técnicas que priorizam a consistência

Quando um AVD é consistente, significa que os objetos remotos presentes no am-
biente local de um certo jogador, estão o mais próximos dos corretos o possível. Com
isso, vários autores propuseram algumas técnicas e protocolos desenvolvidas pensando na
consistência, mesmo que tal prioridade fosse em detrimento da responsividade.

Gerenciar informações distribuídas de forma consistente é um dos principais desa-
fios de um AVD, de forma a garantir interatividade em tempo real. [23]

Em um jogo para prevenir trapaças, por exemplo, Levine [16] propôs o protocolo
LockStep, em que, os clientes informavam posições com tempos errados a fim de ganhar
algumas centenas de milissegundos de vantagem, em que cada jogador conectado no jogo
só avança para o próximo quadro de renderização no momento em que todos informaram
a sua posição no quadro atual. O lado negativo desta proposta é que necessariamente o
jogo avançaria de acordo com o atraso do jogador com pior latência. Na mesma linha,
Lee [24], se baseando no protocolo de Levine [16], propõe o protocolo Pipelined Locks-
tep que mantém a característica anti-trapaça, conseguindo melhorar um pouco do seu
desempenho, mas com desvantagens de atraso, ou jitter, que é uma oscilação na latência.

A técnica Dead reckoning foi criada para priorizar responsividade, diminuindo a
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taxa de atualização necessária do objeto remoto, mantendo uma certa consistência. Tal
diminuição da taxa de atualização pode causar momentos consistentes, mas com posições
incorretas, Mauve [17], pensando nesse problema, propôs o conceito de local-lag (lag local),
que se baseia em deliberadamente diminuir a responsividade para diminuir o número e a
duração de tais inconsistências de curta duração. Tal conceito se dá da seguinte forma: O
objeto local manda a mensagem de atualização para o objeto remoto, após o recebimento o
objeto remoto espera um dado tempo T, de forma que todos os objetos remotos atualizem
tal informação em conjunto. Mauve [17] discute que apesar de conseguir diminuir em
grande quantidade e a duração dos momentos de inconsistência, somente o lag local, não
previne tais consequências em todos os casos, e para solucionar tal problema, ele também
propõe em seu trabalho, o time warp que corrige tais ocasiões de inconsistência.

Trailing State Synchronization (TSS) proposta por Cronin [4] em seu trabalho, foi
desenvolvida para a aplicação em jogos FPS, sendo estes, o mais sensíveis à variações na
latência. Parecido com o Time Warp, o TSS é um algoritmo otimista, tendo que voltar e
reparar caso erre. Porém, o TSS não sofre dos altos custos de memória e de processamento
presentes no Time warp. A técnica se baseia em manter estados do objeto de forma que
quando se encontra um erro, reverte-se o objeto. A imagem abaixo mostra os estados
trailing, e dois comandos sendo executados

Figura 5 – Estados trailing na técnica de sincronização proposta por Cronin [4].

Uma outra técnica, conhecida como progressive slowdown, desenvolvida por Shen
[5], tem como fundamento o conceito do método slowdown. O método de Slowdown fun-
ciona de maneira que o objeto local se move com uma velocidade v de um ponto à outro,
e a fim de prevenir colisões que impactem a visualização do objeto remoto, este faz a
mesma trajetória mas com uma velocidade ligeiramente menor, de acordo com a latência
presente no jogo. Tal velocidade menor se dá para que dê tempo para que a mensagem
que houve uma colisão chegue e tal erro não ocorra. Nota-se que tal redução de velocidade
é conhecida porque a trajetória do objeto é conhecida. Shen [5] comenta que para atrasos
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grandes, tal técnica não funciona, e para resolver tal problema, propõe a primeira técnica
mencionada, proressive slowdown. De forma que o objeto remoto sai de sua posição ini-
cial com velocidade 𝑉𝑟 igual à velocidade do objeto local V, diminuindo progressivamente
a sua magnitude até, perto do ponto de colisão, estar lenta o suficiente para receber a
mensagem de colisão antes do objeto ultrapassar o obstáculo. Abaixo temos uma imagem
que mostra a trajetória com diminuição progressiva da velociade.

Figura 6 – Diminuição da velocidade de forma progressiva por Shen [5].

2.3.2.2 Técnicas que priorizam a responsividade

Em alguns gêneros de jogos, principalmente os jogos FPS competitivos, que têm
ganhado muita popularidade recentemente, apesar de necessitarem de consistência, a res-
ponsividade é essencial e não pode ser sacrificada pela consistência. Para tais casos, duas
principais técnicas surgiram para o gerenciamento das informações.

A primeira técnica aplicada em jogos foi sugerida por Aggarwal [18], em que propõe
uma melhora no algoritmo Dead reckoning, utilizado em simulações militares e navais. Tal
algoritmo se baseia em manter o objeto remoto seguindo um modelo de baixa fidelidade,
sendo um algoritmo otimista, em que o objeto remoto, com base em valores de velocidade
e direção, prediz a posição do objeto local, fazendo essa trajetória prevista até que uma
mensagem chegue atualizando tais valores e a posição correta do objeto local. Entretanto,
Aggarwal [18] sugere uma modificação para o Dead reckoning de forma a informar o tempo
exato na hora do envio da mensagem, de forma que o algoritmo fique mais preciso diante
de atrasos.

A segunda técnica, desenvolvida por Lee [6] faz-se o uso de um modelo de markov
para predição, de forma a usar uma cadeia de markov, sabendo a probabilidade da entrada
de dados do objeto, para se prever o comportamento do objeto. A imagem abaixo mostra
a arquitetura usada por ele para implementar o algoritmo proposto.
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Figura 7 – Arquitetura implementada por Lee [6].

2.3.3 Problemas de atraso na rede

A interação nos jogos de combate em tempo real são inibidos pelo fato de que
mensagens demoram um certo tempo para chegarem de um jogador à outro. Quando um
jogador vê outro iniciando uma ação, o jogador que fez a ação pode já ter acabado ela.
Da mesma forma é difícil sincronizar dois jogadores tentando fazer uma mesma ação, por
exemplo chutar uma bola, na presença de atraso na rede [14].

Tal atraso na rede e a sua oscilação, afeta diretamente o desempenho dos algoritmos
de ambas as vertentes citadas anteriormente. Alguns dos autores citados, como Aggarwal
(2004)[18], que modificou a técnica Dead Reckoning para fazê-la funcionar sob atrasos
médios e altos. Shen [5] propõs o método progressive slowdown que se baseia no atraso
presente para identificar o quanto diminuir a velocidade do objeto, de forma que para
baixos e médios atrasos ele tem um bom desempenho. Estas, entre outras, são técnicas
que consideram de alguma forma o atraso presente em ambientes virtuais, lidando com
tal problema de alguma forma. Tais atrasos influenciam a distância que jogadores podem
se conectar ou mesmo sob quais circunstancias de banda de rede, os jogadores podem
se conectar. Tais algoritmos proverem a possibilidade de um bom desempenho sob altos
atrasos podem definir a acessibilidade à um certo jogo ou mesmo à retenção.
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2.4 Dead reckoning na literatura

Dead Reckoning é uma técnica preditiva otimista, que é normalmente usada em
AVDs com o objetivo de diminuir o número de mensagens trocadas, seja entre clientes,
ou entre clientes e servidor para atualização de posições. Tal técnica tem a característica
de alterar como o cliente ou servidor que contém o objeto remoto, reage à atualizações de
posições, mantendo um alto nível de responsividade. E apesar de diminuir o número de
mensagens, a técnica consegue manter bons níveis de consistência.

A ideia por trás da técnica é de diminuir o número de mensagens mandando o
suficiente para que o objeto remoto possa prever o movimento do objeto local, fixando a
taxa de atualização em um valor específico escolhido na implementação e adotando a ideia
de que entidades raramente mudam suas direções ou velocidades, até chegar a próxima
mensagem de atualização de posição. O fato dela ser otimista significa que mesmo que
haja problemas de consistência, espera-se que a predição será correta. O resultado disso é
a possibilidade da redução do custo de banda e a diminuição no atraso, descongestionando
a rede [7]. Abaixo temos uma imagem que representa um objeto mudando de direção em
curvas e a forma como o objeto remoto se comporta usando o Dead Reckoning.

Figura 8 – Comportamento do objeto remoto usando Dead reckoning, mostrado em [7]
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O Dead Reckoning tem sua raiz como um método usado em navegação e aviação
para se calcular a posição atual do navio ou avião, se baseando em coordenadas iniciais,
velocidade e tempo do começo do movimento [25]. Ela fora introduzida no SIMNET por
Pope [26], se tornando parte do Distributed interactive system padrão [27]. Se tal ideia
for pega e levada para o contexto de jogos online diretamente, percebe-se problemas que
não são considerados pela técnica padrão.

Mesmo em um ambiente cuja latência entre servidor e cliente é baixa, ela existe.
Tal latência sempre presente causa problemas como erros e consequentemente problemas
de consistência relativos a tais erros. Por exemplo, em um jogo de combate pesado em
tempo real, um dado jogador pode fazer uma ação local, de forma que com o atraso da
chegada da mensagem, quando tal mensagem chega tal ação pode já ter acabado. Outra
situação que ilustra tal problema é a dificuldade da sincronização entre dois jogadores na
presença de atrasos, mesmo que pequenos [14].

Para abordar tal problema, [Aggarwal 2004] [18], propõe atribuir a cada mensagem
de atualização uma marcação temporal indicando o exato tempo de tal mensagem, de
forma que o objeto remoto possa considerar o tempo do atraso em suas predições. Também
propôs a sincronização dos clocks de cada computador, de forma que cada quadro aconteça
ao mesmo tempo. Tais modificações fizeram que a precisão da técnica Dead Reckoning
aumentasse nos ambientes testados. Tal proposta é influente de forma que a tratam como
a técnica padrão para a aplicação em AVDs.

Outro problema encontrado quando se aplica a técnica em AVDs é a presença de
erros e a forma de corrigi-los. Quando uma atualização posicional atinge o objeto remoto, e
verifica-se que a posição real do objeto local é diferente do objeto remoto, a solução mais
simplista é de simplesmente mudar a posição do objeto remoto para a posição correta
prevista. Tal abordagem gera desconforto e pode ser chocante para o jogador, quebrando
imersividade. Melhores soluções para tal problema, como técnicas de convergência podem
ser usadas para deixar a correção de tal erro mais suave e menos surpreendente.

Uma das técnicas de convergência mais usadas é a interpolação da posição prevista
correta e a posição da trajetória errada. Primeiramente estima-se um valor de interpola-
ção que indica o tempo que levará para o objeto remoto chegar à trajetória correta. Após
decidir tal valor, prevê-se a próxima posição correta a partir da posição correta recebida e
prevê-se a próxima posição a partir da posição errada do objeto remoto, então interpola-se
a posição atual do objeto remoto de forma que quando o tempo chegar ao valor previ-
amente determinado, o objeto remoto está sobre a trajetória correta [14]. Abaixo temos
uma imagem que ilustra o processo de correção da trajetória por interpolação. Dois jogos
que usam tal técnica é o Quake Live (2010) e o Counter-Strike: Source (2004).
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Figura 9 – Correção feita pelo objeto remoto, mostrado em [8].

Baseando-se no Dead Reckoning presente no padrão do IEEE para ambientes dis-
tribuídos, várias variações foram propostas para melhorar ou modificar a técnica citada.
Uma das características que foram consideradas para modificação é o algoritmo de predi-
ção da posição, de forma que tal característica pode ser amplamente explorada de forma
a melhorar a predição sem piorar o custo de banda de rede e a complexidade de proces-
samento para o objeto remoto.

O Position-history-based Dead Reckoning (PHBDR) é uma variação que se encaixa
em tal categoria. Tal técnica é uma técnica hibrida bem conhecida, em que a escolha do
polinômio de predição varia de acordo com o histórico recente de atualizações de posições.
O método varia entre uma predição suave, a onde usa um polinômio de segunda ordem
para aumentar sua precisão, e caso o algoritmo reconheça mudanças na direção do objeto
local, o termo de aceleração é ignorado, usando o polinômio de primeira ordem.

Outra característica usualmente variada por diversas propostas é a forma que se
decide quando enviar a mensagem de atualização de posição. Em aplicações usualmente se
implementa uma de duas abordagens, uma delas é a taxa fixa de atualização, conseguindo
manter uma precisão boa, considerando taxas altas de atualização. A outra abordagem
se baseia em replicar aproximadamente um objeto com fidelidade baixa, ou seja, com o
mesmo algoritmo de predição que o objeto remoto tem, a fim de analisar em tempo real e
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de forma local, o erro presente no objeto remoto. Com tal objeto local, verifica-se quando
a versão local com baixa fidelidade fica acima de uma distância estabelecida de erro, e
com essa condição, envia-se a mensagem de atualização.

A fim de melhorar tal característica do algoritmo, Cai et al [9] propõe o algoritmo
Auto-adaptive Dead Reckoning (ADR), que de acordo com as distâncias dos objetos re-
motos do objeto local, se altera a taxa de atualização do algoritmo DR. O algoritmo se
baseia principalmente na ideia de que objetos remotos que estão à uma distância maior
do objeto local podem ter uma imprecisão maior em relação à seus respectivos objetos
locais, enquanto objetos mais próximos, necessitam necessariamente estar bem próximos
dos reais objetos. Abaixo, a imagem ilustra os limites em multi-nível usados no algoritmo.

Figura 10 – Áreas de interesse em volta dos objetos, ilustrando limites em multi-níveis no
ADR [9].

Pensando na possibilidade de melhorar o algoritmo ADR citado anteriormente, Lee
et al [28], em conjunto com Cai, exploraram diferentes equações de extrapolações usadas
por tal algoritmo, focando principalmente em relação à movimentos abruptos causados
pelas correções anteriormente implementadas.

Seguindo a linha de mudar a forma que o objeto local envia suas mensagens,
Duncan et al [29] propõem uma mudança no padrão de envio de mensagens de acordo com
a mudança de presença ou ausência de aceleração no movimento, enviando uma mensagem
assim que o objeto local identifica que houve tal mudança, fazendo um envio preemptivo
da mensagem de atualização de posição. Este trabalho é o primeiro na literatura que
propõe uma mudança de padrão de envio de mensagens de acordo com uma mudança de
padrões locais detectada.

Pensando em mudar o método preditivo presente na técnica abordada, Delaney
[30] propôs usar métodos estatísticos para prever o movimento do objeto local, no objeto
remoto, chamando o método proposto de técnica de contrato hibrido preditivo. Tal técnica
funciona de forma que altera entre o modelo clássico de dead reckoning preditivo determi-
nístico e o modelo estatístico proposto. A proposta tem como objetivo diminuir o custo de
banda de rede, e funciona bem para este fim, contendo a restrição que o comportamento
do objeto tem de ser previsível.
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Diversas abordagens foram surgindo, cada uma propondo uma forma diferente
de variar a taxa de atualização, com uma justificativa diferente, um contexto diferente
e um fim diferente. Cada vez mais, mais variações do algoritmo DR são desenvolvidos
para fins específicos, com contextos específicos. Isso torna claro que para se desenvolver
uma variação do DR precisa para um ambiente específico, necessita-se das informações
específicas dos objetos que exitem em tal ambiente. Por exemplo Aggarwal [18] pensou
na ideia do algoritmo pensando na sua aplicação para o jogo BZFlag. Outro exemplo é o
proposto por Pantel et al [31], que testa as aplicações da técnica Dead Reckoning dentro
do âmbito de jogos, e que os testa especificamente para um jogo de corrida 2D.

A técnica Dead Reckoning tem dois pontos importantes que podem ser abordados.
Um é a forma com que o algoritmo manda mensagens entre o objeto local e o objeto
remoto, considerando a taxa de atualização e o tamanho das mensagens. O outro é o
algoritmo preditivo do lado do objeto remoto. Kharitonov [7] em sua proposta diz que
ambos os pontos são importantes e inter-relacionados, de forma que baixas taxas de
atualização levam a maiores imprecisões do algoritmo preditivo. Inversamente, altas taxas
de atualização causam uso ineficiente de banda de rede, apesar de elevarem a precisão do
algoritmo de predição.

Portanto, o melhor algoritmo de Dead Reckoning é aquele que balanceia uma taxa
de atualização suficiente para manter consistência e informar o algoritmo de predição o
necessário para que ele possa prever com precisão. Para tal feito, o algoritmo proposto
por Kharitonov [7], tem modificações tanto em sua parte preditiva quanto em sua parte
informativa.

O Autor denomina seu algoritmo de Motion-Aware Adaptive Dead reckoning (MA-
ADR). Tal técnica é ciente de movimento, ou seja, utiliza de diversas informações de mo-
vimento no objeto remoto para a predição complexa da posição correta do objeto local, tal
predição utiliza de informações de velocidade, aceleração e informações sobre movimentos
circulares, conseguindo adaptar seu modelo de predição de acordo com o movimento que
o objeto local está fazendo. A técnica utiliza as mesmas informações de predição no objeto
local para identificar quando o objeto local muda de padrão de movimento, de forma que
quando tal mudança de padrão é identificada, é enviado uma mensagem para informar
o objeto remoto que tal mudança ocorreu e que, além de ter que possivelmente corrigir
nesse momento, o objeto remoto deve mudar o seu modelo preditivo e de movimento para
se adequar ao objeto local, tal antecipação do envio de mensagem, ou seja, mudança na
taxa de atualização de acordo com a necessidade, faz com que tal abordagem também
seja adaptativa. A imagem abaixo mostra como o esquema ciente de movimento funciona.
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Figura 11 – Esquema ciente de movimento da técnica MAADR [7].

Tal abordagem se mostrou efetiva no aumento da precisão relativa ao seu modelo
preditivo, conseguindo balancear o consumo de banda de rede de acordo com os padrões
de movimento e as mudanças entre eles. Em seu trabalho, o autor chega a conclusão que
a melhor taxa de atualização para o algoritmo proposto é de 2Hz de atualizações.
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3 METODOLOGIA

Para a implementação da técnica avaliada fora usada a ferramenta Unity3D [32],
que é uma engine para o desenvolvimento de jogos. Esta auxilia na criação de ambientes
virtuais cuidando da parte de renderização de imagem e cálculos de física para cada
plataforma desejada.

3.1 Unity 3D

Tal ferramenta é livre para o uso não comercial sem detrimento de qualquer de
suas funcionalidades. Devido as suas características e à experiência com o seu uso, ela se
provou uma ótima ferramenta para o desenvolvimento de tal ambiente. Dentro de suas
bibliotecas e serviços, a ferramenta apresenta uma interface que facilita a construção de
ambientes virtuais conectados [32].

3.2 UNet

O UNet [10] é um framework que possibilita a criação de sistemas de conexão
entre computadores com sua API de alto nível, possibilitando implementar facilmente a
arquitetura anteriormente citada e fora usada para a simulação do ambiente de testes
deste trabalho.

As camadas de comunicação e das funcionalidades presentes no UNet podem ser
visualizadas na figura a baixo.
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Figura 12 – Camadas presentes no UNet [10]

A camada usada para se fazer a arquitetura desejada fora a chamada de Connection
Management na figura acima, que possibilita que mensagens sejam enviadas de forma
simples, cabendo ao usuário da ferramenta, somente como que os clientes ou o servidor
irão reagir ao recebimento de tal mensagem.

A arquitetura de rede escolhida para esta implementação fora a servidor-cliente,
sendo o servidor autoritário, que é a arquitetura comumente usada na criação de jogos
em ambientes virtuais. A figura 13 ilustra as conexões em um ambiente virtual servidor-
cliente.

Figura 13 – Arquitetura servidor-cliente
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3.3 Dead reckoning e Motion-aware adaptive Dead reckoning

O uso da técnica Dead reckoning é influenciada pela taxa de envio de mensagens
de atualização, no algoritmo de predição usado pelo objeto remoto, e pelo atraso na rede
entre o servidor e os clientes no momento da simulação. Kharitonov [7], propõe o algoritmo
Motion-Aware Dead reckoning (MAADR) que baseia seu núcleo preditivo com base em
características comportamentais complexas.

Tal técnica dinamicamente altera o intervalo de tempo entre mensagens de acordo
com a verificação da mudança de padrão movimento. Também há a modificação do al-
goritmo de predição, tornando-o mais complexo e preciso. A forma como tal algoritmo
gerencia a necessidade de envio de mensagens é de acordo com a observação local do
tipo de movimento que o objeto do jogador está desempenhando (E.g. movimento re-
tilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, etc). Quando este objeto
identifica que houve uma mudança no padrão de movimento, haverá um erro caso este
objeto demore a mandar uma mensagem, portanto adianta-se o envio de uma mensagem
para informar o objeto remoto sobre a necessidade de mudar o seu padrão preditivo de
movimento com uma informação de atualização de tempo também.

Em jogos online é comum que hajam atrasos durante o tempo de jogo, tal atraso
no recebimento de mensagens pode variar por diversos motivos, desde distância física
até congestionamento da rede, mas sempre a consequência é a diminuição na precisão do
objeto remoto. Para fazer uma correta predição da posição correta do objeto do jogador,
no computador do objeto remoto, necessita-se marcar as mensagens com a informação
do tempo atual. Tal marcação de tempo informado na mensagem é usado pelo objeto
remoto verificar a posição correta do objeto do jogador no momento do recebimento da
mensagem. E de acordo com a informação da posição correta temos a informação do nível
do erro da posição do objeto remoto em relação ao objeto do jogador.

3.4 Padrões de movimento e arquitetura dos padrões

O MAADR divide o comportamento relativo à movimentação em 4 possíveis pa-
drões, sendo eles: Movimento constante; Movimento uniformemente acelerado; Movimento
variavelmente acelerado e Movimento circular. Tais padrões são controladas por um único
núcleo de controle de padrão de movimento. Pode-se ver a arquitetura de Kharitonov [7]
na figura 14.
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Figura 14 – Padrões de movimento e mudanças sequenciais de Kharitonov [7].

Fora criado então uma variação do MAADR, a fim de separar o controle do movi-
mento linear e o controle do movimento angular. O que resulta no Núcleo de movimento
linear e no Núcleo de movimento angular para controlar o padrão de movimento do ob-
jeto e as informações das mensagens enviadas. Além da divisão fora implementado um
padrão a mais para cada núcleo, considerando a possibilidade do objeto estar parado, o
que possibilita um envio mensagens de forma mais controlada, sobrecarregando menos a
rede. O Núcleo de controle de movimento linear contém os seguintes padrões de movi-
mento: Movimento estacionário; Movimento com velocidade constante; Movimento com
velocidade acelerada e Movimento com aceleração variada. Tais padrões de movimento
são os mesmos para os valores lineares e angulares. Na figura 15 há a representação do
núcleo de controle de movimentação criado.

Figura 15 – Padrões de movimento e mudanças sequenciais do núcleo de movimentação
modificado.

Para cada padrão de movimento há uma função que o define, e é usada para a
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parte preditiva do algoritmo. Temos então as seguintes funções:

𝑆𝑓 = 𝑆𝑖 (3.1)

A equação 3.1 obtém a posição real do objeto do jogador quando parado. 𝑆𝑓 é a
posição final e 𝑆𝑖 é a posição inicial. Esta função é necessária pois mesmo se o objeto do
jogador estiver parado, necessita-se o envio de mensagens para manter a conexão entre
servidor e cliente viva. Além de evitar possíveis erros de posição por motivos desconheci-
dos. E.g. objetos remotos errando o seu movimento e colidindo em outros objetos remotos
estacionários. Neste exemplo, caso não haja atualização da posição, o objeto remoto pode
se mover quando não é o real. Isso pode causar erros de inconsistência dentro da lógica
do ambiente virtual.

𝑆 = 𝑆0 + Δ𝑇 × 𝑉 (3.2)

Com a equação 3.2 temos a posição final S de um objeto que se movimenta com
velocidade V, depois de uma variação de tempo ΔT, partindo de uma data posição inicial
𝑆0. Está função é usada no padrão de movimento cuja velocidade é constante.

𝑆 = 𝑆0 + Δ𝑇 × 𝑉0 + 𝐴 × Δ𝑇 2

2 (3.3)

Para a predição correta sobre o padrão de movimento com aceleração constante
temos a equação 3.3, em que S indica a posição ao final da predição, 𝑆0 é o valor da posição
inicial, ΔT é a variação de tempo em que ocorreu o movimento, a partir da posição inicial,
𝑉0 é a velocidade inicial e A é a aceleração constante sobre o objeto.

𝑆 = 𝑆0 + Δ𝑇 × 𝑉0 + (𝐴 + 𝐴𝐴 × Δ𝑇 ) × Δ𝑇 2

2 (3.4)

No caso do padrão de movimento aceleração variável, há a necessidade da variação
da aceleração ser constante para o dado padrão de predição funcionar. Isso ocorre pois
é extremamente difícil predizer um movimento cujo padrão é desconhecido ou mesmo
aleatório, portanto para se poder prever uma variação sobre a aceleração, tal variação
deve ser constante. Na função 3.4 temos que S é a posição final da predição, temos que
𝑆0 é a posição inicial do objeto, ΔT é o intervalo de tempo em que o movimento ocorreu,
A é a aceleração inicial e AA é a aceleração sobre a aceleração.

Apesar de haverem dois núcleos de controle de padrões de movimento, as funções
citadas acima servem para ambos. E.g. Assim como S representa a posição final no núcleo
de movimento linear, S representa a angulação final no núcleo de movimento angular. Para
cada variável dentro das funções tem-se um valor paralelo para o movimento angular, que
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são: 𝑆0 representa a angulação inicial do objeto; 𝑉0 é a velocidade angular inicial; T
continua sendo o tempo de predição; A é a aceleração angular e AA é a aceleração sobre
a aceleração angular. E para a predição real da posição do objeto do jogador, necessita-se
usar ambos os núcleos de padrões de movimento, de forma que a posição final prevista é
obtida em função de ambos os movimentos. A seta na figura 15 que liga os dois núcleos
de padões de movimento indicam tal relação.

3.5 Correções

Após o uso da função de predição adequada, conseguimos avaliar se o movimento
seguido desde o envio da mensagem e até a chegada da mesma, fora correto, e avaliar
o erro dentro do objeto remoto. Quando o objeto remoto verifica a existência de tal
erro há a necessidade de corrigir sua posição. Existem algumas funções possíveis para
a correção, por exemplo pode-se simplesmente atualizar a posição do objeto remoto, o
que causa menos erros, mas causam um desconforto visual ao jogador, por parecer que
o objeto remoto se teletransporta. A solução para tal problema se dá pela interpolação
do movimento atual do objeto remoto a partir da posição errada em que se encontra e o
movimento correto partindo da posição correta, de modo que após um tempo 𝑇𝑐 o objeto
remoto esteja na posição correta com o correto padrão de movimento para predição e
movimentação [8].

𝑆𝑓=𝑆𝑓0+Δ T× 𝑉0 + (𝐴+𝐴𝐴×Δ𝑇 )×Δ𝑇 2

2

𝑆𝑗=𝑆𝑗0+Δ T× 𝑉0 + (𝐴+𝐴𝐴×Δ𝑇 )×Δ𝑇 2

2

𝐼𝑝 = 𝑆𝑓 + (𝑆𝑗 − 𝑆𝑓 ) × 𝑇𝑖 (3.5)

A equação 3.5 apresenta uma interpolação entre a posição prevista do objeto re-
moto 𝑆𝑓 com o padrão de movimento correto a partir da posição errada, e a predição
da posição correta do jogador 𝑆𝑗, em função do tempo T. 𝑇𝑖 representa a proporção da
interpolação, de forma que quanto maior for 𝑇𝑖, mais próximo da posição correta a po-
sição final da interpolação estará. 0 ≤ 𝑇𝑖 ≤ 1, de forma que com base em um tempo de
interpolação pré-definido 𝑇𝑝, 𝑇𝑖 irá variar de acordo com 𝑇𝑐

𝑇𝑝
, a onde 𝑇𝑐 é o contador de

tempo e 𝑇𝑐 ∈ [0, 𝑇𝑖].

3.6 Descrição dos testes realizados

Foram propostas então, três situações cujas características envolvem algumas pos-
sibilidades de movimento em um ambiente virtual colaborativo.

A primeira situação tem 2 partes. A primeira parte é composta por um movimento
curvilíneo em que o objeto do jogador desempenha um movimento com velocidade linear
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constante e com velocidade angular constante. A segunda parte é antecedida por um pe-
queno intervalo com um movimento retilíneo uniforme, cuja velocidade linear é acelerada
e a velocidade angular é zerada. A partir do intervalo linear, o objeto segue com um
segundo movimento curvilíneo com velocidade linear acelerada e com velocidade angular
ligeiramente acelerada. Tais movimentos representam as curvas feitas pelos objetos du-
rante uma simulação no ambiente virtual desenvolvido. As entradas de dados para controle
do objeto do jogador e consequentemente do objeto remoto, foram feitas em tempo real
por um ser humano, para se simular uma situação mais real, mesmo perdendo um pouco
de consistência. Na figura 16 pode-se visualizar o caminho feito por um objeto remoto
com nenhum atraso na rede. O movimento se da no sentido vertical de baixo para cima.

Figura 16 – Situação 1: Movimento curvilíneo.

A segunda situação também é composta por 2 partes. A primeira parte é com-
posta por um movimento de zigue-zague improvisado, com velocidade linear constante
e velocidade angular constante, contudo, sendo variada entre um valor fixo positivo e o
seu oposto. Tal improviso representa, assim como na primeira situação, uma entrada de
dados em tempo real realizadas por um humano, visando realismo em detrimento de con-
sistência. Tal detrimento não é tão relevante, pois ambos os algoritmos avaliados estão sob
tais condições. A segunda parte, também composta por um movimento em zigue-zague
improvisado, segue a mesma linha da segunda parte da situação 1, a onde o objeto tem
além de uma velocidade linear acelerada, tem também uma velocidade angular ligeira-
mente acelerada. Na figura 17 pode-se visualizar o caminho feito pelo objeto remoto com
nenhum atraso na rede. O trajeto se dá da esquerda para a direita.
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Figura 17 – Situação 2: Movimento em zigue-zague.

Já na terceira situação temos a simulação de colisões, a onde há valores de veloci-
dades sendo zerados abruptamente, podendo causar grandes erros ou mesmo uma ocasião
onde o objeto remoto atravessa paredes ou até o próprio chão. Essa situação é dividida em
três partes. Em sua primeira parte temos uma colisão simulada durante um movimento
retilíneo uniforme. Na segunda parte temos a colisão durante um movimento retilíneo
uniformemente variado. E por fim, em sua terceira parte, temos uma colisão durante um
movimento cuja velocidade linear é acelerada uniformemente, e cuja velocidade angular
é presente e também acelerada. Nas três partes, as colisões presentes fazem com que os
valores das velocidades angular e linear adquiram o valor zero, parando completamente
o objeto no dado instante. Na figura 18 pode-se verificar a trajetória feita pelos objetos
fantasmas com nenhum atraso, nota-se que as bolas vermelhas identificam os pontos em
que houveram as colisões. A trajetória da situação 3 se dá da esquerda para a direita.

Figura 18 – Situação 3: Paradas abruptas (colisões)
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para as situações citadas anteriormente foram coletados os dados abaixo.

4.1 Resultados dos testes realizados

Para a análise de tais situações foram adotadas variações para duas variáveis in-
fluentes na precisão das técnicas, sendo elas taxa de atualização e latência. Para cada
situação foram testados os valores 1,2,3 e 5 atualizações por segundo, com cada variação
de atraso, sendo eles, 30ms, 100ms, 200ms e 300ms. A taxa de atualização afeta direta-
mente a precisão da posição do objeto remoto, tendo como contrapartida o consumo de
rede gerado por maiores taxas de atualização. A latência também influencia diretamente
a precisão da posição do objeto remoto, mas não é uma variável controlada. Foram com-
parados resultados de objetos que são controlados pela técnica MAADR implementada e
objetos controlados por um DR clássico, para cada taxa de atualização e para cada atraso
proposto.

4.1.1 Situação 1: Movimento curvilíneo.

Em questão da situação 1, que simula movimentos curvilíneos, os gráficos abaixo
ilustram o erro dos algoritmos agrupados de acordo com o atraso aplicado na simulação.
As escalas de tais gráficos, para cada agrupamento por atraso, estão iguais para a melhor
visualização e comparação entre tais gráficos. Para cada agrupamento há uma tabela que
mostra o erro de cada par técnica com taxa de atualização para um pedaço da trajetó-
ria avaliada. Tais pedaços consistem em: Trajetória completa; movimento com velocidade
linear e angular constantes e por fim, movimento com velocidade linear e angular ace-
leradas. O valor de tempo que serve de limiar para as duas partes da trajetória é T =
10.
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4.1.1.1 Atraso de 30 milissegundos

(a) Situação 1 (Movimento curvilíneo), técnica
MAADR com 1Hz de atualização e 30 milis-
segundos de atraso.

(b) Situação 1 (Movimento curvilíneo), técnica
DR com 1Hz de atualização e 30 milissegun-
dos de atraso.

(a) Situação 1 (Movimento curvilíneo), técnica
MAADR com 2Hz de atualização e 30 milis-
segundos de atraso.

(b) Situação 1 (Movimento curvilíneo), técnica
DR com 2Hz de atualização e 30 milissegun-
dos de atraso.

(a) Situação 1 (Movimento curvilíneo), técnica
MAADR com 3Hz de atualização e 30 milis-
segundos de atraso.

(b) Situação 1 (Movimento curvilíneo), técnica
DR com 3Hz de atualização e 30 milissegun-
dos de atraso.
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(a) Situação 1 (Movimento curvilíneo), técnica
MAADR com 5Hz de atualização e 30 milis-
segundos de atraso.

(b) Situação 1 (Movimento curvilíneo), técnica
DR com 5Hz de atualização e 30 milissegun-
dos de atraso.

Os gráficos acima representam os erros dos algoritmos MAADR e SDR com di-
ferentes taxas de atualização sob o atraso simulado de 30 milissegundos. Percebe-se que
para as 4 taxas de atualizações analisadas, o MAADR se mostra com erro praticamente
zerado. A escala escolhidas para os gráficos se dá para facilitar a visualização e compa-
ração com os outros 4 gráficos que são do algoritmo SDR. Pode-se ver que os picos de
erro se dão nos intervalos de 3 a 7 segundos e 9 a 15, que representam as partes da traje-
tória que, respectivamente, são: Movimento com velocidade linear e angular constantes e
Movimento com velocidade linear e angular aceleradas. Para melhor analisar a trajetória
desta seção, construiu-se a tabela abaixo:

Tabela 1 – Tabela de erro com atraso de 0.03s sobre a movimentos circulares.

técnica e taxa de atualização trajetória total primeira parte segunda parte
MAADR 1hz 0,043 0,031 0,056
MAADR 2hz 0,034 0,032 0,037
MAADR 3hz 0,029 0,022 0,037
MAADR 5hz 0,036 0,026 0,046
SDR 1hz 1,826 0,685 3,184
SDR 2hz 0,689 0,335 1,068
SDR 3hz 0,392 0,182 0,672
SDR 5hz 0,200 0,101 0,303

A tabela acima mostra a média da precisão dos pares algoritmo e taxa de atuali-
zação sob o atraso de 30 milissegundos para as seguintes partes da trajetória: Trajetória
total; movimento com velocidade linear e angular constantes e movimento com velocidade
linear e angular aceleradas.

Pode-se ver grandes diferenças nas precisões, principalmente sobre a baixa taxa de
atualização que é 1Hz, chegado ao valor de 1.82m de média de erro para o SDR, comparado
ao 0.04m do MAADR sobre a trajetória completa. Temos que a parte da trajetória que
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demonstra o maior erro é a segunda parte (terceira coluna na tabela), onde temos que o
erro médio é 3.184m para o SDR, 0.056m para o MAADR.

Para ambos os algoritmos temos uma grande diminuição do erro comparando as
taxas de atualização 1Hz e 2Hz, sendo 0.043m o erro médio de 1Hz e 0.034m o erro médio
de 2Hz, relativo à trajetória total, representando 20% (0.009m) de melhora no desempenho
de uma frequência para a outra, e 0,056m de erro médio com 1Hz e 0,037m de erro médio
para 2Hz relativo à trajetória da parte 2, representando 34% (0.019m) de melhora no
desempenho de uma frequência para outra, ambos para o algoritmo MAADR. Para o
algoritmo SDR, temos uma diminuição considerável comparando as taxas de atualização
1Hz e 2Hz, sendo 1.826m o erro médio de 1Hz e 0.689m o erro médio para 2Hz relativo à
trajetória total, representando uma melhora de 62% (1,137m), e há 3.820m de erro médio
com 1Hz e 1.068 de erro médio com 2Hz relativo à parte 2 da trajetória, que representa
uma melhora de 72% (2.752m).

Para as taxas de atualização maiores que 2hz podemos ver uma diminuição con-
siderável, mas não tão grande quanto de 1Hz para 2Hz. Tal grande diferença decorre por
dois motivos: As informações comportamentais que cada algoritmo detêm e o movimento
que o objeto desempenha. As únicas informações comportamentais que o SDR detêm são
de velocidade linear, não considerando acelerações, nem informações sobre movimentos
curvos. Tal algoritmo também não relativiza suas taxas de atualização por nenhuma con-
dição, possibilitando grandes erros ocorrerem durante os intervalos de mensagens, que
pode-se verificar para taxa de atualização 1Hz.

Como o SDR não prevê e nem entende movimentos curvos, durante a trajetória
desta seção, o erro é iminente, podendo ser agravado por baixas taxas de atualização.
O MAADR detêm mais informações e entende uma quantidade maior de tipos de movi-
mentos, considerando velocidades e acelerações, lineares e angulares, melhorando o seu
algoritmo de predição e correção. Além de deter mais informações, a técnica as usa de
forma eficaz, enviando mensagens antecipadas de atualização de posição quando há a veri-
ficação de uma mudança de padrão de movimento, prevenindo grandes erros quando se há
mudança de movimento, mesmo com uma baixa taxa de atualização. Tais características
e peculiaridades fazem emergir tais diferenças de precisões.



53

4.1.1.2 Atraso de 100 milissegundos

(a) Situação 1 (Movimento curvilíneo), técnica
MAADR com 1Hz de atualização e 100 mi-
lissegundos de atraso.

(b) Situação 1 (Movimento curvilíneo), técnica
DR com 1Hz de atualização e 100 milisse-
gundos de atraso.

(a) Situação 1 (Movimento curvilíneo), técnica
MAADR com 2Hz de atualização e 100 mi-
lissegundos de atraso.

(b) Situação 1 (Movimento curvilíneo), técnica
DR com 2Hz de atualização e 100 milisse-
gundos de atraso.

(a) Situação 1 (Movimento curvilíneo), técnica
MAADR com 3Hz de atualização e 100 mi-
lissegundos de atraso.

(b) Situação 1 (Movimento curvilíneo), técnica
DR com 3Hz de atualização e 100 milisse-
gundos de atraso.
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(a) Situação 1 (Movimento curvilíneo), técnica
MAADR com 5Hz de atualização e 100 mi-
lissegundos de atraso.

(b) Situação 1 (Movimento curvilíneo), técnica
DR com 5Hz de atualização e 100 milisse-
gundos de atraso.

Os gráficos acima representam os erros dos algoritmos MAADR e SDR com dife-
rentes taxas de atualização sob o atraso simulado de 100 milissegundos. Percebe-se que
para as 4 taxas de atualizações analisadas, o MAADR se mostra com erro praticamente
zerado, tendo um pequeno pico no fim da trajetória. A escala escolhidas para os gráficos
se dá para facilitar a visualização e comparação com os outros 4 gráficos que são do al-
goritmo SDR. Pode-se ver que os picos de erro se dão nos intervalos de 3 a 7 segundos
e 9 a 15, que representam as partes da trajetória que, respectivamente, são: Movimento
com velocidade linear e angular constantes e Movimento com velocidade linear e angular
aceleradas. Para melhor analisar a trajetória desta seção, construiu-se a tabela abaixo:

Tabela 2 – Tabela de erro com atraso de 0.1s sobre a movimentos circulares.

técnica e taxa de atualização trajetória total primeira parte segunda parte
MAADR 1hz 0,052 0,024 0,083
MAADR 2hz 0,047 0,032 0,064
MAADR 3hz 0,042 0,021 0,065
MAADR 5hz 0,039 0,028 0,050
SDR 1hz 2,088 0,860 3,725
SDR 2hz 0,834 0,407 1,292
SDR 3hz 0,478 0,226 0,741
SDR 5hz 0,293 0,151 0,431

A tabela acima mostra média da precisão dos pares algoritmo e taxa de atualização
sob o atraso de 100 milissegundos para as seguintes partes da trajetória: Trajetória total;
movimento com velocidade linear e angular constantes e movimento com velocidade linear
e angular aceleradas.

Pode-se ver grandes diferenças nas precisões, principalmente sobre a baixa taxa de
atualização que é 1Hz, chegado ao valor de 2.08m de média de erro para o SDR, comparado
ao 0.05m do MAADR para a trajetória completa. Temos que a parte da trajetória que
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demonstra o maior erro é a segunda parte (terceira coluna na tabela), onde temos que o
erro médio é 3.725m para o SDR, 0.083m para o MAADR.

Temos também uma grande diferença das taxas de atualização 1Hz e 2Hz, sendo
0.052m o erro médio para 1Hz e 0.047m o erro médio para 2Hz sobre a trajetória total,
cuja diminuição do erro é de 10% (0.005m) de uma frequência para a outra, e 0.083m de
erro médio para 1Hz e 0.064m de erro médio para 2Hz, relativo à parte 2 da trajetória, cuja
diminuição do erro é de 23% (0.019m) de uma frequência para a outra, ambos relativos
ao algoritmo MAADR.

Para o algoritmo SDR, temos um decrescimento considerável comparando as taxas
de atualização 1Hz e 2Hz, sendo 2.088m o erro médio para 1Hz, e 0.834m de erro médio
para 2Hz relativo à trajetória total. Tal diferença representa uma melhora de 60% (1.254m)
entre as frequências. Para a parte 2 da trajetória (terceira coluna da tabela), temos 3.725
de erro médio para 1Hz e 1.292m de erro médio, resultando em uma melhora de 65%
(2.433) entre as frequências citadas.

Considerando a diferença de 70 milissegundos de atraso entre a primeira análise
desta situação, temos que para a taxa de atualização de 2Hz, com o atraso de 30 milis-
segundos, o erro médio é de 0.034 para trajetória completa, e 0.037 para a parte 2 da
trajetória, ambos para o algoritmo MAADR. Enquanto que para o atraso de 100 mi-
lissegundos temos 0.047m de erro médio para a trajetória completa e 0.064m de erro
médio para a parte 2 da trajetória, com o algoritmo MAADR. Isso representa aumento
de 38%(0.013m) do erro médio para a trajetória completa e 73% (0.027m) para a parte 2
da trajetória.

Para o algoritmo SDR, considerando a taxa de atualização de 2Hz, com atraso de
30 milissegundos, o erro médio é de 0.689m para a trajetória completa e 1.068m para a
parte 2 da trajetória. Para o atraso de 100 milissegundos temos um erro médio de 0.843m
para a trajetória completa e 1.292m para a parte 2 da trajetória. Representando 22%
(0.154m) e 21% (0.224m) de aumento do erro para a trajetória completa e a parte 2 da
trajetória respectivamente.



56

4.1.1.3 Atraso de 200 milissegundos

(a) Situação 1 (Movimento curvilíneo), técnica
MAADR com 1Hz de atualização e 200 mi-
lissegundos de atraso.

(b) Situação 1 (Movimento curvilíneo), técnica
DR com 1Hz de atualização e 200 milisse-
gundos de atraso.

(a) Situação 1 (Movimento curvilíneo), técnica
MAADR com 2Hz de atualização e 200 mi-
lissegundos de atraso.

(b) Situação 1 (Movimento curvilíneo), técnica
DR com 2Hz de atualização e 200 milisse-
gundos de atraso.

(a) Situação 1 (Movimento curvilíneo), técnica
MAADR com 3Hz de atualização e 200 mi-
lissegundos de atraso.

(b) Situação 1 (Movimento curvilíneo), técnica
DR com 3Hz de atualização e 200 milisse-
gundos de atraso.
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(a) Situação 1 (Movimento curvilíneo), técnica
MAADR com 5Hz de atualização e 200 mi-
lissegundos de atraso.

(b) Situação 1 (Movimento curvilíneo), técnica
DR com 5Hz de atualização e 200 milisse-
gundos de atraso.

Os gráficos acima representam os erros dos algoritmos MAADR e SDR com dife-
rentes taxas de atualização sob o atraso simulado de 200 milissegundos. Percebe-se que
para as 4 taxas de atualizações analisadas, o MAADR se mostra com erro praticamente
zerado, tendo pequenos picos no começo e no meio da trajetória, e um pico maior para o
fim da trajetória. A escala escolhidas para os gráficos se dá para facilitar a visualização
e comparação com os outros 4 gráficos que são do algoritmo SDR. Pode-se ver que os
picos de erro se dão nos intervalos de 3 a 7 segundos e 9 a 15, que representam as partes
da trajetória que, respectivamente, são: Movimento com velocidade linear e angular cons-
tantes e Movimento com velocidade linear e angular aceleradas. Para melhor analisar a
trajetória desta seção, construiu-se a tabela abaixo:

Tabela 3 – Tabela de erro com atraso de 0.2s sobre a movimentos circulares.

técnica e taxa de atualização trajetória total primeira parte segunda parte
MAADR 1hz 0,101 0,065 0,146
MAADR 2hz 0,072 0,039 0,105
MAADR 3hz 0,061 0,032 0,092
MAADR 5hz 0,051 0,035 0,066
SDR 1hz 2,332 0,984 4,130
SDR 2hz 1,010 0,448 1,702
SDR 3hz 0,671 0,332 1,010
SDR 5hz 0,495 0,255 0,736

A tabela acima mostra média da precisão dos pares algoritmo e taxa de atualização
sob o atraso de 200 milissegundos para as seguintes partes da trajetória: Trajetória total;
movimento com velocidade linear e angular constantes e movimento com velocidade linear
e angular aceleradas.

Pode-se ver grandes diferenças nas precisões, principalmente sobre a baixa taxa
de atualização que é 1Hz, chegado ao valor de 2.332m de média de erro para o SDR,
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comparado ao 0.101m do MAADR para a trajetória completa. Temos que a parte da
trajetória que demonstra o maior erro é a segunda parte (terceira coluna na tabela), onde
temos que o erro médio é 4.130m para o SDR, 0.146m para o MAADR.

Temos também uma grande diferença das taxas de atualização 1Hz e 2Hz, sendo
0.101m o erro médio para 1Hz e 0.072m o erro médio para 2Hz sobre a trajetória total,
cuja diminuição do erro é de 29% (0.029m) de uma frequência para a outra, e 0.146m de
erro médio para 1Hz e 0.105m de erro médio para 2Hz, relativo à parte 2 da trajetória, cuja
diminuição do erro é de 28% (0.041m) de uma frequência para a outra, ambos relativos
ao algoritmo MAADR.

Para o algoritmo SDR, temos um decrescimento considerável comparando as taxas
de atualização 1Hz e 2Hz, sendo 2.332m o erro médio para 1Hz, e 1.010m de erro médio
para 2Hz relativo à trajetória total. Tal diferença representa uma melhora de 56% (1.332m)
entre as frequências. Para a parte 2 da trajetória (terceira coluna da tabela), temos 4.130m
de erro médio para 1Hz e 1.702m de erro médio para 2Hz, resultando em uma melhora
de 59% (2.428m) entre as frequências citadas.

Considerando a diferença de 170 milissegundos de atraso entre a primeira análise
desta situação, temos que para a taxa de atualização de 2Hz, com o atraso de 30 milis-
segundos, o erro médio é de 0.034 para trajetória completa, e 0.037 para a parte 2 da
trajetória, ambos para o algoritmo MAADR. Enquanto que para o atraso de 200 milisse-
gundos temos 0.072m de erro médio para a trajetória completa e 0.105m de erro médio
para a parte 2 da trajetória, com o algoritmo MAADR. Isso representa aumento de 111%
(0.038m) do erro médio para a trajetória completa e 183% (0.068m) para a parte 2 da
trajetória.

Para o algoritmo SDR, considerando a taxa de atualização de 2Hz, com atraso de
30 milissegundos, o erro médio é de 0.689m para a trajetória completa e 1.068m para a
parte 2 da trajetória. Para o atraso de 200 milissegundos temos um erro médio de 1.010m
para a trajetória completa e 1.702m para a parte 2 da trajetória. Representando 46%
(0.321m) e 59% (0.634m) de aumento do erro para a trajetória completa e a parte 2 da
trajetória respectivamente.
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4.1.1.4 Atraso de 300 milissegundos

(a) Situação 1 (Movimento curvilíneo), técnica
MAADR com 1Hz de atualização e 300 mi-
lissegundos de atraso.

(b) Situação 1 (Movimento curvilíneo), técnica
DR com 1Hz de atualização e 300 milisse-
gundos de atraso.

(a) Situação 1 (Movimento curvilíneo), técnica
MAADR com 2Hz de atualização e 300 mi-
lissegundos de atraso.

(b) Situação 1 (Movimento curvilíneo), técnica
DR com 2Hz de atualização e 300 milisse-
gundos de atraso.

(a) Situação 1 (Movimento curvilíneo), técnica
MAADR com 3Hz de atualização e 300 mi-
lissegundos de atraso.

(b) Situação 1 (Movimento curvilíneo), técnica
DR com 3Hz de atualização e 300 milisse-
gundos de atraso.
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(a) Situação 1 (Movimento curvilíneo), técnica
MAADR com 5Hz de atualização e 300 mi-
lissegundos de atraso.

(b) Situação 1 (Movimento curvilíneo), técnica
DR com 5Hz de atualização e 300 milisse-
gundos de atraso.

Os gráficos acima representam os erros dos algoritmos MAADR e SDR com di-
ferentes taxas de atualização sob o atraso simulado de 30 milissegundos. Percebe-se que
para as 4 taxas de atualizações analisadas, o MAADR se mostra com erro praticamente
zerado, mostrando pequenos picos durante a trajetória, representando os começos e fins
das trajetórias circulares. Vendo os gráficos da técnica SDR, identifica-se 2 momentos de
oscilação com erro maior que identificam os dois movimentos circulares analisados, com
um intervalo de erro menor entre eles. A escala escolhida para os gráficos se dá para fa-
cilitar a visualização e comparação com os outros 4 gráficos que são do algoritmo SDR.
Pode-se ver que os picos de erro se dão nos intervalos de 3 a 7 segundos e 9 a 15, que
representam as partes da trajetória que, respectivamente, são: Movimento com velocidade
linear e angular constantes e Movimento com velocidade linear e angular aceleradas. Para
melhor analisar a trajetória desta seção, construiu-se a tabela abaixo:

Tabela 4 – Tabela de erro com atraso de 0.3s sobre a trajetória de movimentos circulares.

técnica e taxa de atualização trajetória total primeira parte segunda parte
MAADR 1hz 0,134 0,082 0,185
MAADR 2hz 0,089 0,054 0,124
MAADR 3hz 0,077 0,040 0,114
MAADR 5hz 0,057 0,038 0,077
SDR 1hz 2,610 1,103 4,619
SDR 2hz 1,260 0,618 2,116
SDR 3hz 0,958 0,438 1,652
SDR 5hz 0,637 0,329 0,936

A tabela acima mostra média da precisão dos pares algoritmo e taxa de atualização
sob o atraso de 300 milissegundos para as seguintes partes da trajetória: Trajetória total;
movimento com velocidade linear e angular constantes e movimento com velocidade linear
e angular aceleradas.
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Pode-se ver grandes diferenças nas precisões, principalmente sobre a baixa taxa
de atualização que é 1Hz, chegado ao valor de 2.610m de média de erro para o SDR,
comparado ao 0.134m do MAADR para a trajetória completa. Temos que a parte da
trajetória que demonstra o maior erro é a segunda parte (terceira coluna na tabela), onde
temos que o erro médio é 4.619m para o SDR, 0.185m para o MAADR.

Temos também uma grande diferença das taxas de atualização 1Hz e 2Hz, sendo
0.134m o erro médio para 1Hz e 0.089m o erro médio para 2Hz sobre a trajetória total,
cuja diminuição do erro é de 33% (0.045m) de uma frequência para a outra, e 0.185m de
erro médio para 1Hz e 0.124m de erro médio para 2Hz, relativo à parte 2 da trajetória, cuja
diminuição do erro é de 33% (0.061m) de uma frequência para a outra, ambos relativos
ao algoritmo MAADR.

Para o algoritmo SDR, temos um decrescimento considerável comparando as taxas
de atualização 1Hz e 2Hz, sendo 2.610m o erro médio para 1Hz, e 1.260m de erro médio
para 2Hz relativo à trajetória total. Tal diferença representa uma melhora de 52% (1.350m)
entre as frequências. Para a parte 2 da trajetória (terceira coluna da tabela), temos 4.619m
de erro médio para 1Hz e 2.116m de erro médio para 2Hz, resultando em uma melhora
de 54% (2.503m) entre as frequências citadas.

Considerando a diferença de 270 milissegundos de atraso entre a primeira análise
desta situação, temos que para a taxa de atualização de 2Hz, com o atraso de 30 milis-
segundos, o erro médio é de 0.034 para trajetória completa, e 0.037 para a parte 2 da
trajetória, ambos para o algoritmo MAADR. Enquanto que para o atraso de 300 milisse-
gundos temos 0.089m de erro médio para a trajetória completa e 0.124m de erro médio
para a parte 2 da trajetória, com o algoritmo MAADR. Isso representa aumento de 161%
(0.055m) do erro médio para a trajetória completa e 235% (0.087m) para a parte 2 da
trajetória.

Para o algoritmo SDR, considerando a taxa de atualização de 2Hz, com atraso de
30 milissegundos, o erro médio é de 0.689m para a trajetória completa e 1.068m para a
parte 2 da trajetória. Para o atraso de 300 milissegundos temos um erro médio de 1.260m
para a trajetória completa e 2.116m para a parte 2 da trajetória. Representando 83%
(0.321m) e 98% (1.048m) de aumento do erro para a trajetória completa e a parte 2 da
trajetória respectivamente.

Para a situação 1 de movimento circular, temos que o algoritmo SDR sofre de
forma mais intensa com a parte 2, que representa o movimento circular mais complexo,
enquanto o MAADR consegue se comportar, prever e corrigir com maior mestria. Para
baixas taxas de atualização temos que ambos desempenham de forma ruim, necessitando
um mínimo de taxa de atualização para não gerar desconforto para o jogador que vê o
objeto remoto. Com a variação da latência sobre a situação abordada, temos que ambos os
algoritmos sofrem em sua precisão, mas verifica-se que o algoritmo SDR tem uma perda
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maior de precisão do que o algoritmo MAADR.

Como podemos analisar de acordo com os diversos gráficos mostrados e tabelas
mostrados acima, em todos os casos analisados de variação de taxa de atualização e atraso
para esta situação, temos que o desempenho do algoritmo MAADR, em relação ao erro,
é melhor que o desempenho do algoritmo SDR. Principalmente sobre atrasos grandes na
rede. Abaixo podemos ver a tabela que representa os erros dos algoritmos MAADR e DR
com 2hz de atualização para os diferentes atrasos testados.

Tabela 5 – Tabela de erro sobre a situação 1 com taxa de 2Hz.

técnica e atraso Trajetória total Aumento do erro Segunda parte Aumento do erro
MAADR 30ms 0,034 0%(0m) 0,037 0%(0m)
MAADR 100ms 0,047 38.2%(0.013m) 0,064 72.9%(0.027m)
MAADR 200ms 0,072 111%(0.038m) 0,105 183%(0.068m)
MAADR 300ms 0,089 161%(0.055m) 0,124 235%(0.087m)
SDR 30ms 0,689 0%(0m) 1,068 0%(0m)
SDR 100ms 0,834 21%(0.145m) 1,292 20.9%(0.224m)
SDR 200ms 1,010 46.5%(0.321m) 1,702 59.3%(0.634m)
SDR 300ms 1,260 82.8%(0.571m) 2,116 98.1%(1.048m)

A tabela acima mostra os erros de ambos os algoritmos avaliados, para a situação
1, com os diversos atrasos aplicados, com 2Hz de taxa de atualização. A primeira coluna
mostra o erro que cada par algoritmo com atraso, teve sobre a trajetória total, com a
segunda coluna indicando o aumento sobre o atraso de 30 milissegundos de cada respectivo
algoritmo. A terceira coluna indica o erro sobre a parte 3 da trajetória, com a quarta coluna
mostrando o aumento do erro comparando com o atraso de 30 milissegundos para cada
algoritmo. Tal tabela visa comparar como cada algoritmo desempenha sob um atraso cada
vez maior, comparando-o com o menor atraso avaliado. Apesar de que, proporcionalmente,
o algoritmo MAADR teve o pior desempenho, a onde chega a ter o seu erro aumentado
em 235%, para a parte 2, e 161% para a trajetória completa, ele teve a menor diferença
em distância real para o erro, para todos os casos. Isso indica que apesar do algoritmo
DR aumentar menos, proporcionalmente, em relação ao atraso de 30 milissegundos, o seu
aumento é mais visualmente percebido do que o erro causado pelo MAADR, tornando-o,
para esta situação, o algoritmo com melhor desempenho.

4.1.2 Situação 2: Movimento em zigue-zague.

Para a situação 2 que simula a movimentação de zigue-zague, temos os seguintes
gráficos que ilustram o erro em função do tempo. Assim como para a situação anterior,
as escalas dos gráficos para um dado atraso foram mantidas para melhor visualização e
comparação entre os gráficos. Relativo à cada atraso também há uma tabela que indica a
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média de erro para cada par técnica e taxa de atualização uma dada porção da trajetória,
sendo as porções: Trajetória inteira, do tempo 0 até o tempo 8 e do tempo 8 até o fim
da trajetória. Tal divisão decorre das divisões já feitas nesta situação, a onde a primeira
indica velocidade linear constante e velocidade angular oscilando entre os valores positivos
e negativos de uma dada magnitude e a segunda ambos os movimentos são acelerados.

4.1.3 Atraso de 30 milissegundos

(a) Situação 2 (Movimento em zigue-zague),
técnica MAADR com 1Hz de atualização e
30 milissegundos de atraso.

(b) Situação 2 (Movimento em zigue-zague),
técnica DR com 1Hz de atualização e 30 mi-
lissegundos de atraso.

(a) Situação 2 (Movimento em zigue-zague),
técnica MAADR com 2Hz de atualização e
30 milissegundos de atraso.

(b) Situação 2 (Movimento em zigue-zague),
técnica DR com 2Hz de atualização e 30 mi-
lissegundos de atraso.
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(a) Situação 2 (Movimento em zigue-zague),
técnica MAADR com 3Hz de atualização e
30 milissegundos de atraso.

(b) Situação 2 (Movimento em zigue-zague),
técnica DR com 3Hz de atualização e 30 mi-
lissegundos de atraso.

(a) Situação 2 (Movimento em zigue-zague),
técnica MAADR com 5Hz de atualização e
30 milissegundos de atraso.

(b) Situação 2 (Movimento em zigue-zague),
técnica DR com 5Hz de atualização e 30 mi-
lissegundos de atraso.

Os gráficos acima representam os erros dos algoritmos MAADR e SDR com di-
ferentes taxas de atualização sob o atraso simulado de 30 milissegundos. Percebe-se que
para as 4 taxas de atualizações analisadas, o MAADR se mostra com erro praticamente
zerado, mostrando pequenos picos seguidos durante a segunda parte da trajetória. Vendo
os gráficos da técnica SDR, identifica-se 2 momentos de oscilação com erro maior que
identificam os dois movimentos de zigue-zague analisados, com um intervalo de erro me-
nor entre eles. A escala escolhida para os gráficos se dá para facilitar a visualização e
comparação com os outros 4 gráficos que são do algoritmo SDR. Pode-se ver que os picos
de erro se dão nos intervalos de 2 a 9 segundos e 12 a 18, que representam as partes da tra-
jetória que, respectivamente, são: Movimento com velocidade linear constante e angular
com oscilações entre dois valores constantes um sendo o oposto do outro e Movimento com
velocidade linear acelerado com velocidade angular acelerado com as mesmas oscilações.
Para melhor analisar a trajetória desta seção, construiu-se a tabela abaixo:
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Tabela 6 – Tabela de erro com atraso de 0.03s sobre a trajetória de zigue-zague.

técnica e taxa de atualização trajetória total primeira parte segunda parte
MAADR 1hz 0,054 0,029 0,077
MAADR 2hz 0,050 0,027 0,073
MAADR 3hz 0,046 0,026 0,064
MAADR 5hz 0,043 0,023 0,062
SDR 1hz 0,362 0,360 0,363
SDR 2hz 0,501 0,173 0,847
SDR 3hz 0,242 0,107 0,377
SDR 5hz 0,132 0,056 0,205

A tabela acima mostra média da precisão dos pares algoritmo e taxa de atualização
sob o atraso de 30 milissegundos para as seguintes partes da trajetória: Trajetória total;
Movimento com velocidade linear constante e angular com oscilações entre dois valores
constantes um sendo o oposto do outro e Movimento com velocidade linear acelerado com
velocidade angular acelerado com as mesmas oscilações.

Pode-se ver grandes diferenças nas precisões, principalmente sobre a baixa taxa
de atualização que é 1Hz, chegado ao valor de 0.362m de média de erro para o SDR,
comparado ao 0.054m do MAADR para a trajetória completa. Temos que a parte da
trajetória que demonstra o maior erro é a segunda parte (terceira coluna na tabela), onde
temos que o erro médio é 0.363m para o SDR, 0.077m para o MAADR.

Relativo ao algoritmo MAADR, temos uma grande diferença das taxas de atuali-
zação 1Hz e 2Hz, sendo 0.054m o erro médio para 1Hz e 0.050m o erro médio para 2Hz
sobre a trajetória total, cuja diminuição do erro é de 7% (0.004m) de uma frequência para
a outra, e 0.077m de erro médio para 1Hz e 0.073m de erro médio para 2Hz, relativo à
parte 2 da trajetória, cuja diminuição do erro é de 5% (0.004m) de uma frequência para
a outra.

Para o algoritmo SDR, temos uma situação interessante acontecendo, a onde com-
parando as taxas de atualização 1Hz e 2Hz, sendo 0.362m o erro médio para 1Hz, e
0.501m de erro médio para 2Hz relativo à trajetória total. Tal diferença representa uma
piora de 38% (0.139m) entre as frequências. Para a parte 2 da trajetória (terceira coluna
da tabela), que representa o maior erro com comportamento sincronizado, temos 0.363m
de erro médio para 1Hz e 0.847m de erro médio para 2Hz, resultando em uma piora de
133% (0.484m) entre as frequências citadas. Tais pioras de desempenhos entre as frequên-
cias 1Hz e 2Hz do SDR decorrem devido ao intervalo das curvas dentro do movimento do
zigue-zague, a onde tal frequência de 1Hz se adéqua bem, prevendo a posição do objeto em
um momento da curva em que tal previsão se dá proximo da onde o movimento realmente
está indo, e que se o objeto continuasse o movimento circular, a previsão estaria errada,
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mas como de fato o objeto está se movimento para frente, o objeto remoto prevendo o
movimento no momento correto, tem um desempenho maior.

Como o SDR não prevê e nem entende movimentos curvos, durante a trajetória
desta seção, o erro é iminente, podendo ser agravado por baixas taxas de atualização,
desconsiderando ocasiões de sorte do movimento feito e a predição feita. O MAADR detêm
mais informações e entende uma quantidade maior de tipos de movimentos, considerando
velocidades e acelerações, lineares e angulares, melhorando o seu algoritmo de predição
e correção. Além de deter mais informações, a técnica as usa de forma eficaz, enviando
mensagens antecipadas de atualização de posição quando há a verificação de uma mudança
de padrão de movimento, que é algo extremamente frequente nesta situação (E.g. toda
vez que o objeto do jogador identifica uma mudança de padrão de movimento ou que o
objeto agora está se movendo com o mesmo padrão mas com alguma magnitude oposta,
ele identifica que é necessário enviar uma mensagem de atualização), prevenindo grandes
erros quando se há mudança de movimento, mesmo com uma baixa taxa de atualização.
Tais características e peculiaridades fazem emergir tais diferenças de precisões, fazendo o
MAADR em todas as ocasiões, melhor que o SDR, mesmo sobre conveniente sincronia do
movimento e taxa de atualização.

4.1.4 Atraso de 100 milissegundos

(a) Situação 2 (Movimento em zigue-zague),
técnica MAADR com 1Hz de atualização e
100 milissegundos de atraso.

(b) Situação 2 (Movimento em zigue-zague),
técnica DR com 1Hz de atualização e 100
milissegundos de atraso.
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(a) Situação 2 (Movimento em zigue-zague),
técnica MAADR com 2Hz de atualização e
100 milissegundos de atraso.

(b) Situação 2 (Movimento em zigue-zague),
técnica DR com 2Hz de atualização e 100
milissegundos de atraso.

(a) Situação 2 (Movimento em zigue-zague),
técnica MAADR com 3Hz de atualização e
100 milissegundos de atraso.

(b) Situação 2 (Movimento em zigue-zague),
técnica DR com 3Hz de atualização e 100
milissegundos de atraso.

(a) Situação 2 (Movimento em zigue-zague),
técnica MAADR com 5Hz de atualização e
100 milissegundos de atraso.

(b) Situação 2 (Movimento em zigue-zague),
técnica DR com 5Hz de atualização e 100
milissegundos de atraso.

Os gráficos acima representam os erros dos algoritmos MAADR e SDR com dife-
rentes taxas de atualização sob o atraso simulado de 100 milissegundos. Percebe-se que
para as 4 taxas de atualizações analisadas, o MAADR se mostra com erro praticamente
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zerado, mostrando pequenos picos seguidos durante a primera e segunda parte da traje-
tória. Vendo os gráficos da técnica SDR, identifica-se 2 momentos de oscilação com erro
maior que identificam os dois movimentos de zigue-zague analisados, com um intervalo
de erro menor entre os dois movimentos. A escala escolhida para os gráficos se dá para
facilitar a visualização e comparação com os outros 4 gráficos que são do algoritmo SDR.
Pode-se ver que os picos de erro se dão nos intervalos de 2 a 9 segundos e 12 a 18, que
representam as partes da trajetória que, respectivamente, são: Movimento com velocidade
linear constante e angular com oscilações entre dois valores constantes um sendo o oposto
do outro e Movimento com velocidade linear acelerado com velocidade angular acelerado
com as mesmas oscilações. Para melhor analisar a trajetória desta seção, construiu-se a
tabela abaixo:

Tabela 7 – Tabela de erro com atraso de 0.1s sobre a trajetória de colisões.

técnica e taxa de atualização trajetória total primeira parte segunda parte
MAADR 1hz 0,108 0,044 0,168
MAADR 2hz 0,093 0,040 0,146
MAADR 3hz 0,078 0,037 0,116
MAADR 5hz 0,071 0,032 0,107
SDR 1hz 0,381 0,378 0,386
SDR 2hz 0,587 0,210 0,964
SDR 3hz 0,301 0,138 0,465
SDR 5hz 0,192 0,075 0,310

A tabela acima mostra média da precisão dos pares algoritmo e taxa de atualização
sob o atraso de 100 milissegundos para as seguintes partes da trajetória: Trajetória total;
Movimento com velocidade linear constante e angular com oscilações entre dois valores
constantes um sendo o oposto do outro e Movimento com velocidade linear acelerado com
velocidade angular acelerado com as mesmas oscilações.

Pode-se ver grandes diferenças nas precisões, principalmente sobre a baixa taxa
de atualização que é 1Hz, chegado ao valor de 0.381m de média de erro para o SDR,
comparado ao 0.108m do MAADR para a trajetória completa. Temos que a parte da
trajetória que demonstra o maior erro é a segunda parte (terceira coluna na tabela), onde
temos que o erro médio é 0.386m para o SDR, 0.168m para o MAADR.

Relativo ao algoritmo MAADR, temos uma grande diferença das taxas de atuali-
zação 1Hz e 2Hz, sendo 0.108m o erro médio para 1Hz e 0.093m o erro médio para 2Hz
sobre a trajetória total, cuja diminuição do erro é de 14% (0.015m) de uma frequência
para a outra, e 0.168m de erro médio para 1Hz e 0.146m de erro médio para 2Hz, relativo
à parte 2 da trajetória, cuja diminuição do erro é de 13% (0.022m) de uma frequência
para a outra.
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Para o algoritmo SDR, temos uma situação interessante acontecendo, a onde com-
parando as taxas de atualização 1Hz e 2Hz, sendo 0.381m o erro médio para 1Hz, e
0.587m de erro médio para 2Hz relativo à trajetória total. Tal diferença representa uma
piora de 54% (0.206m) entre as frequências. Para a parte 2 da trajetória (terceira coluna
da tabela), que representa o maior erro com comportamento sincronizado, temos 0.386m
de erro médio para 1Hz e 0.964m de erro médio para 2Hz, resultando em uma piora de
149% (0.578m) entre as frequências citadas. Tais pioras de desempenhos entre as frequên-
cias 1Hz e 2Hz do SDR decorrem devido ao intervalo das curvas dentro do movimento do
zigue-zague, a onde tal frequência de 1Hz se adéqua bem, prevendo a posição do objeto em
um momento da curva em que tal previsão se dá próximo da onde o movimento realmente
está indo, e que se o objeto continuasse o movimento circular, a previsão estaria errada,
mas como de fato o objeto está se movimento para frente, o objeto remoto prevendo o
movimento no momento correto, tem um desempenho maior.

Considerando a diferença de 70 milissegundos de atraso entre a primeira análise
desta situação, temos que para a taxa de atualização de 2Hz, com o atraso de 30 mi-
lissegundos, o erro médio é de 0.050m para trajetória completa, e 0.073m para a parte
2 da trajetória, ambos para o algoritmo MAADR. Enquanto que para o atraso de 100
milissegundos temos 0.093m de erro médio para a trajetória completa e 0.146m de erro
médio para a parte 2 da trajetória, com o algoritmo MAADR. Isso representa aumento
de 86% (0.043m) do erro médio para a trajetória completa e 56% (0.073m) para a parte
2 da trajetória.

Para o algoritmo SDR, considerando a taxa de atualização de 2Hz, com atraso de
30 milissegundos, o erro médio é de 0.501m para a trajetória completa e 0.847m para a
parte 2 da trajetória. Para o atraso de 100 milissegundos temos um erro médio de 0.587m
para a trajetória completa e 0.964m para a parte 2 da trajetória. Representando 17%
(0.086m) e 13% (0.117m) de aumento do erro para a trajetória completa e a parte 2 da
trajetória respectivamente.
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4.1.5 Atraso de 200 milissegundos

(a) Situação 2 (Movimento em zigue-zague),
técnica MAADR com 1Hz de atualização e
200 milissegundos de atraso.

(b) Situação 2 (Movimento em zigue-zague),
técnica DR com 1Hz de atualização e 200
milissegundos de atraso.

(a) Situação 2 (Movimento em zigue-zague),
técnica MAADR com 2Hz de atualização e
200 milissegundos de atraso.

(b) Situação 2 (Movimento em zigue-zague),
técnica DR com 2Hz de atualização e 200
milissegundos de atraso.

(a) Situação 2 (Movimento em zigue-zague),
técnica MAADR com 3Hz de atualização e
200 milissegundos de atraso.

(b) Situação 2 (Movimento em zigue-zague),
técnica DR com 3Hz de atualização e 200
milissegundos de atraso.
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(a) Situação 2 (Movimento em zigue-zague),
técnica MAADR com 5Hz de atualização e
200 milissegundos de atraso.

(b) Situação 2 (Movimento em zigue-zague),
técnica DR com 5Hz de atualização e 200
milissegundos de atraso.

Os gráficos acima representam os erros dos algoritmos MAADR e SDR com dife-
rentes taxas de atualização sob o atraso simulado de 200 milissegundos. Percebe-se que
para as 4 taxas de atualizações analisadas, o MAADR se mostra com erro praticamente
zerado, mostrando pequenos picos seguidos durante a primeira parte e grandes picos
durante a segunda parte da trajetória. Vendo os gráficos da técnica SDR, identifica-se 2
momentos de oscilação com erro maior que identificam os dois movimentos de zigue-zague
analisados, com um intervalo de erro menor entre os dois movimentos. A escala escolhida
para os gráficos se dá para facilitar a visualização e comparação com os outros 4 gráficos
que são do algoritmo SDR. Pode-se ver que os picos de erro se dão nos intervalos de 2 a
9 segundos e 12 a 18, que representam as partes da trajetória que, respectivamente, são:
Movimento com velocidade linear constante e angular com oscilações entre dois valores
constantes um sendo o oposto do outro e Movimento com velocidade linear acelerado com
velocidade angular acelerado com as mesmas oscilações. Para melhor analisar a trajetória
desta seção, construiu-se a tabela abaixo:

Tabela 8 – Tabela de erro com atraso de 0.2s sobre a trajetória de colisões.

técnica e taxa de atualização trajetória total primeira parte segunda parte
MAADR 1hz 0,268 0,080 0,441
MAADR 2hz 0,215 0,064 0,366
MAADR 3hz 0,166 0,054 0,268
MAADR 5hz 0,130 0,043 0,212
SDR 1hz 0,398 0,420 0,370
SDR 2hz 0.729 0.258 1.224
SDR 3hz 0,393 0,183 0,603
SDR 5hz 0,272 0,121 0,417

A tabela acima mostra média da precisão dos pares algoritmo e taxa de atualização
sob o atraso de 200 milissegundos para as seguintes partes da trajetória: Trajetória total;
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Movimento com velocidade linear constante e angular com oscilações entre dois valores
constantes um sendo o oposto do outro e Movimento com velocidade linear acelerado com
velocidade angular acelerado com as mesmas oscilações.

Pode-se ver grandes diferenças nas precisões, principalmente sobre a baixa taxa
de atualização que é 1Hz, chegado ao valor de 0.398m de média de erro para o SDR,
comparado ao 0.268m do MAADR para a trajetória completa. Temos que a parte da
trajetória que demonstra o maior erro é a segunda parte (terceira coluna na tabela), onde
temos que o erro médio é 0.370m para o SDR, 0.441m para o MAADR.

Relativo ao algoritmo MAADR, temos uma grande diferença das taxas de atuali-
zação 1Hz e 2Hz, sendo 0.268m o erro médio para 1Hz e 0.215m o erro médio para 2Hz
sobre a trajetória total, cuja diminuição do erro é de 20% (0.053m) de uma frequência
para a outra, e 0.441m de erro médio para 1Hz e 0.366m de erro médio para 2Hz, relativo
à parte 2 da trajetória, cuja diminuição do erro é de 17% (0.075m) de uma frequência
para a outra.

Para o algoritmo SDR, temos uma situação interessante acontecendo, a onde com-
parando as taxas de atualização 1Hz e 2Hz, sendo 0.398m o erro médio para 1Hz, e
0.729m de erro médio para 2Hz relativo à trajetória total. Tal diferença representa uma
piora de 83% (0.331m) entre as frequências. Para a parte 2 da trajetória (terceira coluna
da tabela), que representa o maior erro com comportamento sincronizado, temos 0.370m
de erro médio para 1Hz e 1.224m de erro médio para 2Hz, resultando em uma piora de
230% (0.854m) entre as frequências citadas. Tais pioras de desempenhos entre as frequên-
cias 1Hz e 2Hz do SDR decorrem devido ao intervalo das curvas dentro do movimento do
zigue-zague, a onde tal frequência de 1Hz se adéqua bem, prevendo a posição do objeto em
um momento da curva em que tal previsão se dá próximo da onde o movimento realmente
está indo, e que se o objeto continuasse o movimento circular, a previsão estaria errada,
mas como de fato o objeto está se movimento para frente, o objeto remoto prevendo o
movimento no momento correto, tem um desempenho maior.

Considerando a diferença de 170 milissegundos de atraso entre a primeira análise
desta situação, temos que para a taxa de atualização de 2Hz, com o atraso de 30 mi-
lissegundos, o erro médio é de 0.050m para trajetória completa, e 0.073m para a parte
2 da trajetória, ambos para o algoritmo MAADR. Enquanto que para o atraso de 200
milissegundos temos 0.215m de erro médio para a trajetória completa e 0.336m de erro
médio para a parte 2 da trajetória, com o algoritmo MAADR. Isso representa aumento de
330% (0.165m) do erro médio para a trajetória completa e 360% (0.263m) para a parte 2
da trajetória.

Para o algoritmo SDR, considerando a taxa de atualização de 2Hz, com atraso de
30 milissegundos, o erro médio é de 0.501m para a trajetória completa e 0.847m para a
parte 2 da trajetória. Para o atraso de 200 milissegundos temos um erro médio de 0.729m
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para a trajetória completa e 1.224m para a parte 2 da trajetória. Representando 45%
(0.228m) e 44% (0.377m) de aumento do erro para a trajetória completa e a parte 2 da
trajetória respectivamente.

4.1.6 Atraso de 300 milissegundos

(a) Situação 2 (Movimento em zigue-zague),
técnica MAADR com 1Hz de atualização e
300 milissegundos de atraso.

(b) Situação 2 (Movimento em zigue-zague),
técnica DR com 1Hz de atualização e 300
milissegundos de atraso.

(a) Situação 2 (Movimento em zigue-zague),
técnica MAADR com 2Hz de atualização e
300 milissegundos de atraso.

(b) Situação 2 (Movimento em zigue-zague),
técnica DR com 2Hz de atualização e 300
milissegundos de atraso.

(a) Situação 2 (Movimento em zigue-zague),
técnica MAADR com 3Hz de atualização e
300 milissegundos de atraso.

(b) Situação 2 (Movimento em zigue-zague),
técnica DR com 3Hz de atualização e 300
milissegundos de atraso.
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(a) Situação 2 (Movimento em zigue-zague),
técnica MAADR com 5Hz de atualização e
300 milissegundos de atraso.

(b) Situação 2 (Movimento em zigue-zague),
técnica DR com 5Hz de atualização e 300
milissegundos de atraso.

Os gráficos acima representam os erros dos algoritmos MAADR e SDR com dife-
rentes taxas de atualização sob o atraso simulado de 300 milissegundos. Percebe-se que
para as 4 taxas de atualizações analisadas, o MAADR se mostra com erro praticamente
zerado, mostrando pequenos picos seguidos durante a primeira parte e grandes picos
durante a segunda parte da trajetória. Vendo os gráficos da técnica SDR, identifica-se 2
momentos de oscilação com erro maior que identificam os dois movimentos de zigue-zague
analisados, com um intervalo de erro menor entre os dois movimentos. A escala escolhida
para os gráficos se dá para facilitar a visualização e comparação com os outros 4 gráficos
que são do algoritmo SDR. Pode-se ver que os picos de erro se dão nos intervalos de 2 a
9 segundos e 12 a 18, que representam as partes da trajetória que, respectivamente, são:
Movimento com velocidade linear constante e angular com oscilações entre dois valores
constantes um sendo o oposto do outro e Movimento com velocidade linear acelerado com
velocidade angular acelerado com as mesmas oscilações. Para melhor analisar a trajetória
desta seção, construiu-se a tabela abaixo:

Tabela 9 – Tabela de erro com atraso de 0.3s sobre a trajetória de colisões.

técnica e taxa de atualização trajetória total primeira parte segunda parte
MAADR 1hz 0,505 0,132 0,878
MAADR 2hz 0,397 0,104 0,690
MAADR 3hz 0,296 0,083 0,481
MAADR 5hz 0,231 0,064 0,387
SDR 1hz 0,451 0,468 0,430
SDR 2hz 0,872 0,286 1,490
SDR 3hz 0,586 0,244 0,928
SDR 5hz 0,427 0,161 0,693

A tabela acima mostra média da precisão dos pares algoritmo e taxa de atualização
sob o atraso de 300 milissegundos para as seguintes partes da trajetória: Trajetória total;
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Movimento com velocidade linear constante e angular com oscilações entre dois valores
constantes um sendo o oposto do outro e Movimento com velocidade linear acelerado com
velocidade angular acelerado com as mesmas oscilações.

Pode-se ver grandes diferenças nas precisões, principalmente sobre a baixa taxa
de atualização que é 1Hz, chegado ao valor de 0.451m de média de erro para o SDR,
comparado ao 0.505m do MAADR para a trajetória completa. Temos que a parte da
trajetória que demonstra o maior erro é a segunda parte (terceira coluna na tabela), onde
temos que o erro médio é 0.430m para o SDR, 0.878m para o MAADR.

Relativo ao algoritmo MAADR, temos uma grande diferença das taxas de atuali-
zação 1Hz e 2Hz, sendo 0.505m o erro médio para 1Hz e 0.397m o erro médio para 2Hz
sobre a trajetória total, cuja diminuição do erro é de 21% (0.108m) de uma frequência
para a outra, e 0.878m de erro médio para 1Hz e 0.690m de erro médio para 2Hz, relativo
à parte 2 da trajetória, cuja diminuição do erro é de 21% (0.188m) de uma frequência
para a outra.

Para o algoritmo SDR, temos uma situação interessante acontecendo, a onde com-
parando as taxas de atualização 1Hz e 2Hz, sendo 0.451m o erro médio para 1Hz, e
0.872m de erro médio para 2Hz relativo à trajetória total. Tal diferença representa uma
piora de 93% (0.421m) entre as frequências. Para a parte 2 da trajetória (terceira coluna
da tabela), que representa o maior erro com comportamento sincronizado, temos 0.430m
de erro médio para 1Hz e 1.490m de erro médio para 2Hz, resultando em uma piora de
246% (1.060m) entre as frequências citadas. Tais pioras de desempenhos entre as frequên-
cias 1Hz e 2Hz do SDR decorrem devido ao intervalo das curvas dentro do movimento do
zigue-zague, a onde tal frequência de 1Hz se adéqua bem, prevendo a posição do objeto em
um momento da curva em que tal previsão se dá próximo da onde o movimento realmente
está indo, e que se o objeto continuasse o movimento circular, a previsão estaria errada,
mas como de fato o objeto está se movimento para frente, o objeto remoto prevendo o
movimento no momento correto, tem um desempenho maior.

Considerando a diferença de 270 milissegundos de atraso entre a primeira análise
desta situação, temos que para a taxa de atualização de 2Hz, com o atraso de 30 mi-
lissegundos, o erro médio é de 0.050m para trajetória completa, e 0.073m para a parte
2 da trajetória, ambos para o algoritmo MAADR. Enquanto que para o atraso de 300
milissegundos temos 0.397m de erro médio para a trajetória completa e 0.690m de erro
médio para a parte 2 da trajetória, com o algoritmo MAADR. Isso representa aumento de
694% (0.347m) do erro médio para a trajetória completa e 845% (0.617m) para a parte 2
da trajetória.

Para o algoritmo SDR, considerando a taxa de atualização de 2Hz, com atraso de
30 milissegundos, o erro médio é de 0.501m para a trajetória completa e 0.847m para a
parte 2 da trajetória. Para o atraso de 300 milissegundos temos um erro médio de 0.872m
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para a trajetória completa e 1.490m para a parte 2 da trajetória. Representando 74%
(0.371m) e 75% (0.643m) de aumento do erro para a trajetória completa e a parte 2 da
trajetória respectivamente.

Para a situação 2 de movimento em zigue-zague, temos que o algoritmo SDR sofre
de forma mais intensa com a parte 2, que representa o zigue-zague circular mais complexo,
enquanto o MAADR consegue se comportar, prever e corrigir com maior precisão. Para
baixas taxas de atualização verifica-se para todas os valores de atrasos analisados que o
algoritmo SDR, para 1Hz, sempre consegue, de acordo com as configurações pre-definidas
desta situação, prever e corrigir no sentido correto. Isso decorre porque a taxa de atua-
lização coincidiu com com a frequência de atualização, fazendo com que a predição do
algoritmo resultasse no sentido geral correto do movimento (da esquerda para a direita).
Ao aumentar-se as taxas de atualização, volta-se ao comportamento esperado, a onde am-
bos melhoram sua precisão de acordo com o aumento desta taxa, mas sempre o MAADR
conseguindo uma melhor performance do que o SDR.

Com a variação do atraso nas analises desta situação, temos que ambos os algo-
ritmos tem uma redução em sua precisão, com o MAADR sempre demonstrando melhor
desempenho para maiores atrasos.

Como podemos analisar de acordo com os diversos gráficos mostrados e tabelas
mostrados acima, em todos os casos analisados de variação de taxa de atualização e atraso
para esta situação, temos que o desempenho do algoritmo MAADR, em relação ao erro,
é melhor que o desempenho do algoritmo SDR. Principalmente sobre atrasos grandes na
rede. Abaixo podemos ver a tabela que representa os erros dos algoritmos MAADR e DR
com 2hz de atualização para os diferentes atrasos testados.

Tabela 10 – Tabela de erro sobre a situação 2 com taxa de 2Hz.

técnica e atraso Trajetória total Aumento do erro Segunda parte Aumento do erro
MAADR 30ms 0,050 0%(0m) 0,073 0%(0m)
MAADR 100ms 0,093 86%(0.043m) 0,146 100%(0.073m)
MAADR 200ms 0,215 330%(0.165m) 0,366 401%(0.293m)
MAADR 300ms 0,397 694%(0.347m) 0,690 845%(0.617m)
SDR 30ms 0,501 0%(0m) 0,847 0%(0m)
SDR 100ms 0,587 17.1%(0.086m) 0,964 13.8%(0.117m)
SDR 200ms 0.729 45.5%(0.228m) 1.224 44.5%(0.377m)
SDR 300ms 0,872 74%(0.371m) 1,490 75.9%(0.643m)

A tabela acima mostra os erros de ambos os algoritmos avaliados, para a situação
2, com os diversos atrasos aplicados, com 2Hz de taxa de atualização. A primeira coluna
mostra o erro que cada par algoritmo com atraso, teve sobre a trajetória total, com a
segunda coluna indicando o aumento sobre o atraso de 30 milissegundos de cada respectivo
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algoritmo. A terceira coluna indica o erro sobre a parte 3 da trajetória, com a quarta coluna
mostrando o aumento do erro comparando com o atraso de 30 milissegundos para cada
algoritmo. Tal tabela visa comparar como cada algoritmo desempenha sob um atraso cada
vez maior, comparando-o com o menor atraso avaliado. Apesar de que, proporcionalmente,
o algoritmo MAADR teve o pior desempenho, a onde chega a ter o seu erro aumentado
em 845%, para a parte 2, e 694% para a trajetória completa, ele teve a menor diferença
em distância real para o erro, para todos os casos. Isso indica que apesar do algoritmo
DR aumentar menos, proporcionalmente, em relação ao atraso de 30 milissegundos, o seu
aumento é mais visualmente percebido do que o erro causado pelo MAADR, tornando-o,
para esta situação, o algoritmo com melhor desempenho.

Nesta situação nota-se que a diferença real de distância que há entre os aumentos
de um algoritmo para o outro, sob o aumento do atraso, é o menor. O motivo para tal
é que a vantagem que o algoritmo MAADR tem sobre o DR, tendo informações sobre o
padrão de movimento, de forma adiantada, diminui conforme o atraso aumenta, fazendo-
o aumentar seu erro de forma parecida com o DR, apesar de se manter em valores bem
menores. Tais valores ainda o fazem bem melhor do que o DR para grandes atrasos.

4.1.7 Situação 3: Movimento com paradas abruptas (colisões).

Para a situação 3, temos os seguintes gráficos abaixo, representando o erro em
função do tempo da situação por inteira. Nota-se que as escalas do erros foram mantidas
nos gráficos por atraso avaliado, para facilitar a visualização das diferenças entre técnicas
e taxas de atualizações. Para cada atraso também há tabelas que informam as médias
de erro entre técnica com taxa de atualização e partes analisadas, sendo estas, a situação
por um todo, a primeira, segunda e terceira parte citadas anteriormente. O tempo usado
como limiar para separar tais partes são 3 e 7 segundos, respectivamente para as divisões
da primeira com segunda parte e segunda com terceira parte.
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4.1.7.1 Atraso de 30 milissegundos

(a) Situação 3 (Movimento com paradas abrup-
tas (Colisões)), técnica MAADR com 1Hz de
atualização e 30 milissegundos de atraso.

(b) Situação 3 (Movimento com paradas abrup-
tas (Colisões)), técnica DR com 1Hz de atu-
alização e 30 milissegundos de atraso.

(a) Situação 3 (Movimento com paradas abrup-
tas (Colisões)), técnica MAADR com 2Hz de
atualização e 30 milissegundos de atraso.

(b) Situação 3 (Movimento com paradas abrup-
tas (Colisões)), técnica DR com 2Hz de atu-
alização e 30 milissegundos de atraso.

(a) Situação 3 (Movimento com paradas abrup-
tas (Colisões)), técnica MAADR com 3Hz de
atualização e 30 milissegundos de atraso.

(b) Situação 3 (Movimento com paradas abrup-
tas (Colisões)), técnica DR com 3Hz de atu-
alização e 30 milissegundos de atraso.
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(a) Situação 3 (Movimento com paradas abrup-
tas (Colisões)), técnica MAADR com 5Hz de
atualização e 30 milissegundos de atraso.

(b) Situação 3 (Movimento com paradas abrup-
tas (Colisões)), técnica DR com 5Hz de atu-
alização e 30 milissegundos de atraso.

Os gráficos acima representam os erros dos algoritmos MAADR e SDR com di-
ferentes taxas de atualização sob o atraso simulado de 30 milissegundos. Percebe-se que
para as 4 taxas de atualizações analisadas, o MAADR se mostra com erro praticamente
zerado, mostrando pequenos picos quando há as colisões avaliadas. Vendo os gráficos da
técnica SDR, identifica-se claramente os picos que identnficam o erro das colisões em
conjunto do erro gerado pelo movimento complexo no momento de cada colisão. A es-
cala escolhida para os gráficos se dá para facilitar a visualização e comparação com os
outros 4 gráficos que são do algoritmo SDR. Pode-se ver que os picos de erro se dão nos
intervalos de 0 a 3 segundos, 4 a 7 e 10 a 14, que representam as partes da trajetória
que, respectivamente, são: Colisão durante movimento com velocidade linear constante e
velocidade angular zerada; Colisão durante movimento com velocidade linear acelerada e
velocidade angular zerada e colisão durante movimento com velocidade linear acelerada e
velocidade angular acelerada. Para melhor analisar a trajetória desta seção, construiu-se
a tabela abaixo:

Tabela 11 – Tabela de erro com atraso de 0.03s sobre a trajetória de colisões.

técnica e taxa de atualização trajetória total primeira parte segunda parte terceira parte
MAADR 1Hz 0.122 0.020 0.071 0.16
MAADR 2Hz 0.075 0.012 0.057 0.102
MAADR 3Hz 0.055 0.009 0.040 0.078
MAADR 5Hz 0.045 0.007 0.025 0.064
SDR 1Hz 2.109 0.173 1.151 3.313
SDR 2Hz 0.786 0.056 0.191 1.396
SDR 3Hz 0.408 0.011 0.085 0.643
SDR 5Hz 0.244 0.011 0.054 0.391

A tabela acima mostra média da precisão dos pares algoritmo e taxa de atualização
sob o atraso de 30 milissegundos para as seguintes partes da trajetória: Colisão durante
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movimento com velocidade linear constante e velocidade angular zerada; Colisão durante
movimento com velocidade linear acelerada e velocidade angular zerada e colisão durante
movimento com velocidade linear acelerada e velocidade angular acelerada.

Pode-se ver grandes diferenças nas precisões, principalmente sobre a baixa taxa
de atualização que é 1Hz, chegado ao valor de 2.109m de média de erro para o SDR,
comparado ao 0.122m do MAADR para a trajetória completa. Temos que a parte da
trajetória que demonstra o maior erro é a terceira parte (quarta coluna na tabela), onde
temos que o erro médio é 3.313m para o SDR, 0.160m para o MAADR.

Relativo ao algoritmo MAADR, temos uma grande diferença das taxas de atuali-
zação 1Hz e 2Hz, sendo 0.122m o erro médio para 1Hz e 0.075m o erro médio para 2Hz
sobre a trajetória total, cuja diminuição do erro é de 38% (0.047m) de uma frequência
para a outra, e 0.160m de erro médio para 1Hz e 0.102m de erro médio para 2Hz, relativo
à parte 2 da trajetória, cuja diminuição do erro é de 36% (0.058m) de uma frequência
para a outra.

Para o algoritmo SDR, temos uma situação interessante acontecendo, a onde com-
parando as taxas de atualização 1Hz e 2Hz, sendo 2.109m o erro médio para 1Hz, e 0.786m
de erro médio para 2Hz relativo à trajetória total. Tal diferença representa uma melhora
de 63% (1.323m) entre as frequências. Para a parte 3 da trajetória (quarta coluna da
tabela), que representa o maior erro, temos 3.313m de erro médio para 1Hz e 1.396m
de erro médio para 2Hz, resultando em uma piora de 58% (1.917m) entre as frequências
citadas.

Como o SDR não prevê e nem entende movimentos curvos, durante a trajetória
desta seção, o erro é iminente, podendo ser agravado por baixas taxas de atualização.
O MAADR detêm mais informações e entende uma quantidade maior de tipos de movi-
mentos, considerando velocidades e acelerações, lineares e angulares, melhorando o seu
algoritmo de predição e correção. Além de deter mais informações, a técnica as usa de
forma eficaz, enviando mensagens antecipadas de atualização de posição quando há a ve-
rificação de uma mudança de padrão de movimento, que é algo extremamente frequente
nesta situação (E.g. toda vez que o objeto do jogador identifica uma mudança de padrão
de movimento ou que o objeto agora está se movendo com o mesmo padrão mas com
alguma magnitude oposta, ele identifica que é necessário enviar uma mensagem de atu-
alização), prevenindo grandes erros quando se há mudança de movimento, mesmo com
uma baixa taxa de atualização. Tais características e peculiaridades fazem emergir tais
diferenças de precisões, fazendo o MAADR em todas as ocasiões, melhor que o SDR.
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4.1.7.2 Atraso de 100 milissegundos

(a) Situação 3 (Movimento com paradas abrup-
tas (Colisões)), técnica MAADR com 1Hz de
atualização e 100 milissegundos de atraso.

(b) Situação 3 (Movimento com paradas abrup-
tas (Colisões)), técnica DR com 1Hz de atu-
alização e 100 milissegundos de atraso.

(a) Situação 3 (Movimento com paradas abrup-
tas (Colisões)), técnica MAADR com 2Hz de
atualização e 100 milissegundos de atraso.

(b) Situação 3 (Movimento com paradas abrup-
tas (Colisões)), técnica DR com 2Hz de atu-
alização e 100 milissegundos de atraso.

(a) Situação 3 (Movimento com paradas abrup-
tas (Colisões)), técnica MAADR com 3Hz de
atualização e 100 milissegundos de atraso.

(b) Situação 3 (Movimento com paradas abrup-
tas (Colisões)), técnica DR com 3Hz de atu-
alização e 100 milissegundos de atraso.
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(a) Situação 3 (Movimento com paradas abrup-
tas (Colisões)), técnica MAADR com 5Hz de
atualização e 100 milissegundos de atraso.

(b) Situação 3 (Movimento com paradas abrup-
tas (Colisões)), técnica DR com 5Hz de atu-
alização e 100 milissegundos de atraso.

Os gráficos acima representam os erros dos algoritmos MAADR e SDR com dife-
rentes taxas de atualização sob o atraso simulado de 100 milissegundos. Percebe-se que
para as 4 taxas de atualizações analisadas, o MAADR se mostra somente com pequenos
picos quando há as colisões avaliadas. Vendo os gráficos da técnica SDR, identifica-se
claramente os picos que identificam o erro das colisões em conjunto do erro gerado pelo
movimento complexo no momento de cada colisão. A escala escolhida para os gráficos se
dá para facilitar a visualização e comparação com os outros gráficos que são do algoritmo
SDR. Pode-se ver que os picos de erro se dão nos intervalos de 0 a 3 segundos, 4 a 7 e 10
a 14, que representam as partes da trajetória que, respectivamente, são: Colisão durante
movimento com velocidade linear constante e velocidade angular zerada; Colisão durante
movimento com velocidade linear acelerada e velocidade angular zerada e colisão durante
movimento com velocidade linear acelerada e velocidade angular acelerada. Para melhor
analisar a trajetória desta seção, construiu-se a tabela abaixo:

Tabela 12 – Tabela de erro com atraso de 0.1s sobre a trajetória de colisões.

técnica e taxa de atualização trajetória total primeira parte segunda parte terceira parte
MAADR 1hz 0.190 0.046 0.075 0.274
MAADR 2hz 0.112 0.037 0.047 0.161
MAADR 3hz 0.085 0.027 0.040 0.121
MAADR 5hz 0.062 0.017 0.031 0.087
SDR 1hz 2.387 0.220 1.199 3.793
SDR 2hz 0.931 0.037 0.230 1.524
SDR 3hz 0.502 0.027 0.122 0.791
SDR 5hz 0.310 0.020 0.078 0.482

A tabela acima mostra média da precisão dos pares algoritmo e taxa de atualização
sob o atraso de 100 milissegundos para as seguintes partes da trajetória: Trajetória total;
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Movimento com velocidade linear constante e angular com oscilações entre dois valores
constantes um sendo o oposto do outro e Movimento com velocidade linear acelerado com
velocidade angular acelerado com as mesmas oscilações.

Pode-se ver grandes diferenças nas precisões, principalmente sobre a baixa taxa
de atualização que é 1Hz, chegado ao valor de 2.387m de média de erro para o SDR,
comparado ao 0.190m do MAADR para a trajetória completa. Temos que a parte da
trajetória que demonstra o maior erro é a terceira parte (quarta coluna na tabela), onde
temos que o erro médio é 3.793m para o SDR e 0.274m para o MAADR.

Relativo ao algoritmo MAADR, temos uma grande diferença das taxas de atuali-
zação 1Hz e 2Hz, sendo 0.190m o erro médio para 1Hz e 0.112m o erro médio para 2Hz
sobre a trajetória total, cuja diminuição do erro é de 41% (0.078m) de uma frequência
para a outra, e 0.274m de erro médio para 1Hz e 0.161m de erro médio para 2Hz, relativo
à parte 3 da trajetória, cuja diminuição do erro é de 41% (0.113m) de uma frequência
para a outra.

Para o algoritmo SDR, temos uma situação interessante acontecendo, a onde com-
parando as taxas de atualização 1Hz e 2Hz, sendo 2.387m o erro médio para 1Hz, e 0.931m
de erro médio para 2Hz relativo à trajetória total. Tal diferença representa uma melhora
de 61% (1.456m) entre as frequências. Para a parte 4 da trajetória (quarta coluna da
tabela), que representa o maior erro, temos 3.793m de erro médio para 1Hz e 1.524m de
erro médio para 2Hz, resultando em uma melhora de 60% (2.269m) entre as frequências
citadas.

Considerando a diferença de 70 milissegundos de atraso entre essa e a primeira
análise desta situação, temos que para a taxa de atualização de 2Hz, com o atraso de 30
milissegundos, o erro médio é de 0.075m para trajetória completa, e 0.102m para a parte
3 da trajetória, ambos para o algoritmo MAADR. Enquanto que para o atraso de 100
milissegundos temos 0.112m de erro médio para a trajetória completa e 0.161m de erro
médio para a parte 3 da trajetória, com o algoritmo MAADR. Isso representa aumento
de 49% (0.037m) do erro médio para a trajetória completa e 57% (0.059m) para a parte
3 da trajetória.

Para o algoritmo SDR, considerando a taxa de atualização de 2Hz, com atraso de
30 milissegundos, o erro médio é de 0.786m para a trajetória completa e 1.396m para a
parte 3 da trajetória. Para o atraso de 100 milissegundos temos um erro médio de 0.931m
para a trajetória completa e 1.524m para a parte 3 da trajetória. Representando 18%
(0.145m) e 9% (0.128m) de aumento do erro para a trajetória completa e a parte 2 da
trajetória respectivamente. Nota-se que o mesmo motivo citado na primeira seção desta
situação, que justifica as diferenças entre os erros entre os algoritmos também é valido
nesta seção.



84

4.1.7.3 Atraso de 200milissegundos

(a) Situação 3 (Movimento com paradas abrup-
tas (Colisões)), técnica MAADR com 1Hz de
atualização e 200 milissegundos de atraso.

(b) Situação 3 (Movimento com paradas abrup-
tas (Colisões)), técnica DR com 1Hz de atu-
alização e 200 milissegundos de atraso.

(a) Situação 3 (Movimento com paradas abrup-
tas (Colisões)), técnica MAADR com 2Hz de
atualização e 200 milissegundos de atraso.

(b) Situação 3 (Movimento com paradas abrup-
tas (Colisões)), técnica DR com 2Hz de atu-
alização e 200 milissegundos de atraso.

(a) Situação 3 (Movimento com paradas abrup-
tas (Colisões)), técnica MAADR com 3Hz de
atualização e 200 milissegundos de atraso.

(b) Situação 3 (Movimento com paradas abrup-
tas (Colisões)), técnica DR com 3Hz de atu-
alização e 200 milissegundos de atraso.
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(a) Situação 3 (Movimento com paradas abrup-
tas (Colisões)), técnica MAADR com 5Hz de
atualização e 200 milissegundos de atraso.

(b) Situação 3 (Movimento com paradas abrup-
tas (Colisões)), técnica DR com 5Hz de atu-
alização e 200 milissegundos de atraso.

Os gráficos acima representam os erros dos algoritmos MAADR e SDR com dife-
rentes taxas de atualização sob o atraso simulado de 100 milissegundos. Percebe-se que
para as 4 taxas de atualizações analisadas, o MAADR se mostra somente com pequenos
picos quando há as colisões avaliadas. Vendo os gráficos da técnica SDR, identifica-se
claramente os picos que identificam o erro das colisões em conjunto do erro gerado pelo
movimento complexo no momento de cada colisão. A escala escolhida para os gráficos se
dá para facilitar a visualização e comparação com os outros gráficos que são do algoritmo
SDR. Pode-se ver que os picos de erro se dão nos intervalos de 0 a 3 segundos, 4 a 7 e 10
a 14, que representam as partes da trajetória que, respectivamente, são: Colisão durante
movimento com velocidade linear constante e velocidade angular zerada; Colisão durante
movimento com velocidade linear acelerada e velocidade angular zerada e colisão durante
movimento com velocidade linear acelerada e velocidade angular acelerada. Para melhor
analisar a trajetória desta seção, construiu-se a tabela abaixo:

Tabela 13 – Tabela de erro com atraso de 0.2s sobre a trajetória de colisões.

técnica e taxa de atualização trajetória total primeira parte segunda parte terceira parte
MAADR 1hz 0.396 0.082 0.161 0.573
MAADR 2hz 0.261 0.059 0.101 0.371
MAADR 3hz 0.171 0.042 0.081 0.243
MAADR 5hz 0.118 0.044 0.055 0.167
SDR 1hz 2.746 0.273 1.554 4.268
SDR 2hz 1.143 0.056 0.288 1.865
SDR 3hz 0.657 0.057 0.174 1.103
SDR 5hz 0.561 0.026 0.125 0.901

A tabela acima mostra média da precisão dos pares algoritmo e taxa de atualização
sob o atraso de 200 milissegundos para as seguintes partes da trajetória: Trajetória total;
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Movimento com velocidade linear constante e angular com oscilações entre dois valores
constantes um sendo o oposto do outro e Movimento com velocidade linear acelerado com
velocidade angular acelerado com as mesmas oscilações.

Pode-se ver grandes diferenças nas precisões, principalmente sobre a baixa taxa
de atualização que é 1Hz, chegado ao valor de 2.746m de média de erro para o SDR,
comparado ao 0.396m do MAADR para a trajetória completa. Temos que a parte da
trajetória que demonstra o maior erro é a terceira parte (quarta coluna na tabela), onde
temos que o erro médio é 4.268m para o SDR e 0.573m para o MAADR.

Relativo ao algoritmo MAADR, temos uma grande diferença das taxas de atuali-
zação 1Hz e 2Hz, sendo 0.396m o erro médio para 1Hz e 0.261m o erro médio para 2Hz
sobre a trajetória total, cuja diminuição do erro é de 34% (0.135m) de uma frequência
para a outra, e 0.573m de erro médio para 1Hz e 0.371m de erro médio para 2Hz, relativo
à parte 3 da trajetória, cuja diminuição do erro é de 35% (0.202m) de uma frequência
para a outra.

Para o algoritmo SDR, temos uma situação interessante acontecendo, a onde com-
parando as taxas de atualização 1Hz e 2Hz, sendo 2.746m o erro médio para 1Hz, e 1.143m
de erro médio para 2Hz relativo à trajetória total. Tal diferença representa uma melhora
de 58% (1.603m) entre as frequências. Para a parte 3 da trajetória (quarta coluna da
tabela), que representa o maior erro, temos 4.268m de erro médio para 1Hz e 1.865m de
erro médio para 2Hz, resultando em uma melhora de 56% (2.403m) entre as frequências
citadas.

Considerando a diferença de 170 milissegundos de atraso entre essa e a primeira
análise desta situação, temos que para a taxa de atualização de 2Hz, com o atraso de 30
milissegundos, o erro médio é de 0.075m para trajetória completa, e 0.102m para a parte
3 da trajetória, ambos para o algoritmo MAADR. Enquanto que para o atraso de 200
milissegundos temos 0.261m de erro médio para a trajetória completa e 0.371m de erro
médio para a parte 3 da trajetória, com o algoritmo MAADR. Isso representa aumento de
248% (0.186m) do erro médio para a trajetória completa e 263% (0.269m) para a parte 3
da trajetória.

Para o algoritmo SDR, considerando a taxa de atualização de 2Hz, com atraso de
30 milissegundos, o erro médio é de 0.786m para a trajetória completa e 1.396m para a
parte 3 da trajetória. Para o atraso de 200 milissegundos temos um erro médio de 1.143m
para a trajetória completa e 1.865m para a parte 3 da trajetória. Representando 45%
(0.145m) e 33% (0.128m) de aumento do erro para a trajetória completa e a parte 2 da
trajetória respectivamente. Nota-se que o mesmo motivo citado na primeira seção desta
situação, que justifica as diferenças entre os erros entre os algoritmos também é valido
nesta seção.
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4.1.7.4 Atraso de 300 milissegundos

(a) Situação 3 (Movimento com paradas abrup-
tas (Colisões)), técnica MAADR com 1Hz de
atualização e 300 milissegundos de atraso.

(b) Situação 3 (Movimento com paradas abrup-
tas (Colisões)), técnica DR com 1Hz de atu-
alização e 300 milissegundos de atraso.

(a) Situação 3 (Movimento com paradas abrup-
tas (Colisões)), técnica MAADR com 2Hz de
atualização e 300 milissegundos de atraso.

(b) Situação 3 (Movimento com paradas abrup-
tas (Colisões)), técnica DR com 2Hz de atu-
alização e 300 milissegundos de atraso.

(a) Situação 3 (Movimento com paradas abrup-
tas (Colisões)), técnica MAADR com 3Hz de
atualização e 300 milissegundos de atraso.

(b) Situação 3 (Movimento com paradas abrup-
tas (Colisões)), técnica DR com 3Hz de atu-
alização e 300 milissegundos de atraso.
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(a) Situação 3 (Movimento com paradas abrup-
tas (Colisões)), técnica MAADR com 5Hz de
atualização e 300 milissegundos de atraso.

(b) Situação 3 (Movimento com paradas abrup-
tas (Colisões)), técnica DR com 5Hz de atu-
alização e 300 milissegundos de atraso.

Os gráficos acima representam os erros dos algoritmos MAADR e SDR com dife-
rentes taxas de atualização sob o atraso simulado de 100 milissegundos. Percebe-se que
para as 4 taxas de atualizações analisadas, o MAADR se mostra somente com pequenos
picos quando há as colisões avaliadas. Vendo os gráficos da técnica SDR, identifica-se
claramente os picos que identificam o erro das colisões em conjunto do erro gerado pelo
movimento complexo no momento de cada colisão. A escala escolhida para os gráficos se
dá para facilitar a visualização e comparação com os outros gráficos que são do algoritmo
SDR. Pode-se ver que os picos de erro se dão nos intervalos de 0 a 3 segundos, 4 a 7 e 10
a 14, que representam as partes da trajetória que, respectivamente, são: Colisão durante
movimento com velocidade linear constante e velocidade angular zerada; Colisão durante
movimento com velocidade linear acelerada e velocidade angular zerada e colisão durante
movimento com velocidade linear acelerada e velocidade angular acelerada. Para melhor
analisar a trajetória desta seção, construiu-se a tabela abaixo:

Tabela 14 – Tabela de erro com atraso de 0.3s sobre a trajetória de colisões.

técnica e taxa de atualização trajetória total primeira parte segunda parte terceira parte
MAADR 1hz 0.476 0.091 0.363 0.662
MAADR 2hz 0.305 0.068 0.228 0.410
MAADR 3hz 0.229 0.047 0.175 0.320
MAADR 5hz 0.155 0.049 0.108 0.204
SDR 1hz 2.759 0.223 1.377 4.219
SDR 2hz 1.380 0.111 0.392 2.367
SDR 3hz 0.981 0.051 0.212 1.587
SDR 5hz 0.768 0.035 0.228 1.186

A tabela acima mostra média da precisão dos pares algoritmo e taxa de atualização
sob o atraso de 300 milissegundos para as seguintes partes da trajetória: Trajetória total;
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Movimento com velocidade linear constante e angular com oscilações entre dois valores
constantes um sendo o oposto do outro e Movimento com velocidade linear acelerado com
velocidade angular acelerado com as mesmas oscilações.

Pode-se ver grandes diferenças nas precisões, principalmente sobre a baixa taxa
de atualização que é 1Hz, chegado ao valor de 2.759m de média de erro para o SDR,
comparado ao 0.476m do MAADR para a trajetória completa. Temos que a parte da
trajetória que demonstra o maior erro é a terceira parte (quarta coluna na tabela), onde
temos que o erro médio é 4.219m para o SDR e 0.662m para o MAADR.

Relativo ao algoritmo MAADR, temos uma grande diferença das taxas de atuali-
zação 1Hz e 2Hz, sendo 0.476m o erro médio para 1Hz e 0.305m o erro médio para 2Hz
sobre a trajetória total, cuja diminuição do erro é de 36% (0.171m) de uma frequência
para a outra, e 0.662m de erro médio para 1Hz e 0.410m de erro médio para 2Hz, relativo
à parte 3 da trajetória, cuja diminuição do erro é de 38% (0.252m) de uma frequência
para a outra.

Para o algoritmo SDR, temos uma situação interessante acontecendo, a onde com-
parando as taxas de atualização 1Hz e 2Hz, sendo 2.759m o erro médio para 1Hz, e 1.380m
de erro médio para 2Hz relativo à trajetória total. Tal diferença representa uma melhora
de 50% (1.379m) entre as frequências. Para a parte 3 da trajetória (quarta coluna da
tabela), que representa o maior erro, temos 4.219m de erro médio para 1Hz e 2.367m de
erro médio para 2Hz, resultando em uma melhora de 43% (1.852m) entre as frequências
citadas.

Considerando a diferença de 270 milissegundos de atraso entre essa e a primeira
análise desta situação, temos que para a taxa de atualização de 2Hz, com o atraso de 30
milissegundos, o erro médio é de 0.075m para trajetória completa, e 0.102m para a parte
3 da trajetória, ambos para o algoritmo MAADR. Enquanto que para o atraso de 300
milissegundos temos 0.305m de erro médio para a trajetória completa e 0.410m de erro
médio para a parte 3 da trajetória, com o algoritmo MAADR. Isso representa aumento de
306% (0.230m) do erro médio para a trajetória completa e 301% (0.308m) para a parte 3
da trajetória.

Para o algoritmo SDR, considerando a taxa de atualização de 2Hz, com atraso de
30 milissegundos, o erro médio é de 0.786m para a trajetória completa e 1.396m para a
parte 3 da trajetória. Para o atraso de 300 milissegundos temos um erro médio de 1.380m
para a trajetória completa e 2.367m para a parte 3 da trajetória. Representando 75%
(0.594m) e 69% (0.971m) de aumento do erro para a trajetória completa e a parte 2 da
trajetória respectivamente. Nota-se que o mesmo motivo citado na primeira seção desta
situação, que justifica as diferenças entre os erros entre os algoritmos também é valido
nesta seção.
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Como podemos analisar de acordo com os diversos gráficos mostrados e tabelas
mostrados acima, em todos os casos analisados de variação de taxa de atualização e atraso
para esta situação, temos que o desempenho do algoritmo MAADR, em relação ao erro,
é melhor que o desempenho do algoritmo SDR. Principalmente sobre atrasos grandes na
rede. Abaixo podemos ver a tabela que representa os erros dos algoritmos MAADR e DR
com 2hz de atualização para os diferentes atrasos testados.

Tabela 15 – Tabela de erro sobre a situação 3 com taxa de 2Hz.

técnica e atraso Trajetória total Aumento do erro Terceira parte Aumento do erro
MAADR 30ms 0.075 0% (0m) 0.102 0% (0)
MAADR 100ms 0.112 49.3% (0.037m) 0.161 57% (0.059m)
MAADR 200ms 0.261 248% (0.186m) 0.371 263% (0,269m)
MAADR 300ms 0.305 306% (0.230m) 0.410 301% (0.308m)
SDR 30ms 0.786 0% (0m) 1.396 0% (0m)
SDR 100ms 0.931 17.4% (0.145m) 1.524 9.1% (0.128m)
SDR 200ms 1.143 45% (0.357m) 1.865 33.5% (0.469m)
SDR 300ms 1.380 75.5% (0.594m) 2.367 69.5% (0.971m)

A tabela acima mostra os erros de ambos os algoritmos avaliados, para a situação
3, com os diversos atrasos aplicados, com 2Hz de taxa de atualização. A primeira coluna
mostra o erro que cada par algoritmo com atraso, teve sobre a trajetória total, com a
segunda coluna indicando o aumento sobre o atraso de 30 milissegundos de cada respectivo
algoritmo. A terceira coluna indica o erro sobre a parte 3 da trajetória, com a quarta coluna
mostrando o aumento do erro comparando com o atraso de 30 milissegundos para cada
algoritmo. Tal tabela visa comparar como cada algoritmo desempenha sob um atraso cada
vez maior, comparando-o com o menor atraso avaliado. Apesar de que, proporcionalmente,
o algoritmo MAADR teve o pior desempenho, a onde chega a ter o seu erro aumentado
em 300%, tanto para a trajetória completa e para a parte 3, ele teve a menor diferença
em distância real para o erro, para todos os casos. Isso indica que apesar do algoritmo
DR aumentar menos, proporcionalmente, em relação ao atraso de 30 milissegundos, o
seu aumento é bem mais visualmente percebido do que o erro causado pelo MAADR,
tornando-o, para esta situação, o algoritmo com melhor desempenho.

Fora demonstrado por Kharitonov[7] que a variação da taxa de atualização tam-
bém afeta a precisão dos algoritmos. Tal característica pode ser identificada nos gráficos
e tabelas desta seção, a onde baixas taxas de atualização (E.g. 1Hz) demonstram gran-
des erros, enquanto médias e altas (E.g. 2 até 5Hz) demonstram melhores desempenhos.
Khartonov[7] diz que 2Hz é a taxa ideal para se ter o balanço entre precisão relativa à
taxa e custo de banda de rede por segundo.
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5 CONCLUSÃO.

Nessa pesquisa uma avaliação sobre o desempenho do algoritmo MAADR apli-
cada em jogos eletrônicos multiplayer, sob diferentes valores de latência, comparando os
resultados obtidos com os do algoritmo padrão DR com marcas temporais, foi feita. Os
resultados obtidos indicam claramente que ambos os algoritmos sofrem com a presença
de um atraso alto na atualização de mensagens, para qualquer que seja a situação tes-
tada. O MAADR tem sua precisão diminuída em uma escala grande, mas com valores
reais pequenos, enquanto o DR não teve uma redução em tão grande escala, apesar de
ter tido uma diferença de valores reais significante. Isso indica que o MAADR é, assim
como um melhor algoritmo para diminuir o erro em uma abordagem preditiva e otimista,
sob zero ou pouquíssimo atraso, uma técnica mais adaptada para ser usada sob médias e
grandes latências. Em um jogo, ter 30 milissegundos de atraso no envio de mensagens é
considerado um atraso pequeno, praticamente irrelevante aos olhos do jogador, já 100 mi-
lissegundos, é extremamente visível para jogadores experientes, mas tolerável, e 200 a 300
milissegundos, se torna algo intolerável mesmo para jogadores inexperientes, se tornando
um problema generalizado. Considerando essas condições, a técnica MAADR pode então
ser abordada com uma técnica apta a manter uma boa consistência e responsividade sob
atrasos relevantes.
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