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RESUMO

O histórico dos jogos digitais apresenta, desde seu prinćıpio, jogos que utilizam diversos
modelos de inimigos para enfrentar ou diversos modelos de personagens para controlar,
como os jogos Real-Time Strategy por exemplo. Essas grandes quantidades de modelos
que compõem uma cena importante são chamadas de multidões. As multidões necessitam
de um alto poder computacional e algoritmos espećıficos para seu tratamento para evi-
tar a perda de imersão dentro de um jogo pelos problemas que podem acontecer caso as
multidões não sejam tratadas adequadamente. Com o surgimento de linguagens de placas
gráficas como a NVIDIA CUDA, novos algoritmos foram criados para melhor trabalhar
com o desempenho de multidões em jogos digitais e sua superioridade em comparação
com os métodos utilizados em programação sequencial foi comprovada em diversos es-
tudos. O objetivo deste trabalho é se basear nestas técnicas de GPU para implementar
uma nova API usando tecnologia CUDA que visa melhorar os algoritmos existentes para
tratamento de multidões em jogos digitais em termos de desempenho e simplicidade de
implementação. Com a conclusão do projeto, a API criada facilitou o tratamento de mul-
tidões para desenvolvedores de jogos digitais com a game engine Unity3D integrada com
a API TBX de simulação de multidões, que agora apenas precisam incluir uma DLL em
seu projeto ao invés de criar um algoritmo próprio de tratamento de multidões do ińıcio,
o que demanda tempo de desenvolvimento.

Palavras-chave: Multidões Virtuais, Jogos Digitais, GPU, CUDA, Unity3D, TBX.
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ABSTRACT

The history of digital games shows, since the beginning, games which uses many types
of enemy models to confront and many types of characters to control, like Real-Time
Strategy games, for example. These huge amount of models into an important scene are
called crowds. The crowds needs a high computer performance and specific algorithms
in their interaction control to avoid immersion loss into a game by problems which may
happen if the crowds are not treated accordingly. With the popularization of graphic
board languages like NVIDIA CUDA, new algorithms were created to easily increase the
performance of crowds in digital games and their overwhelming superiority compared to
the methods used in linear programming were proved in many researches. The goal of
this work is to use these GPU techniques as base to implement a new API using CUDA
language that will present better performance and simplicity compared to the others al-
gorithms on the area of crowds in digital games. After the project conclusion, the created
API turned easier the crowd treatment to digital game developers using Unity3D integra-
ted with API TBX, that now only need to include a DLL in the project instead creating
na algorithm for crowd treatment from the beginning, which takes a huge amount of time
from development.

Keywords: Virtual Crowds, Digital Games, GPU, CUDA, Unity3D, TBX.
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INTRODUÇÃO

Diversos tipos de jogos, especificamente os First Person Shooters (FPS) e Real Time

Strategy (RTS) são populados por atores sintéticos que devem agir como agentes autônomos.

Estes agentes autônomos são chamados de Non-player Characters (NPCs) e são perso-

nagens com a habilidade de assumir um papel no ambiente com comportamento de im-

proviso. Para alcançar este objetivo, os agentes devem agir no mundo virtual, perceber,

reagir e lembrar suas percepções sobre este mundo, ter a inteligência de pensar sobre os

efeitos que suas ações causarão e, finalmente, aprender com sua experiência (FISCHER;

SILVEIRA; NEDEL, 2009).

Multidões no conceito de jogos são agentes que são colocados em uma respectiva

cena do game para atrapalhar ou ajudar o jogador. Devido a complexidade de modelar,

renderizar e interagir com grandes quantidades de indiv́ıduos (conhecido como “Crowd

Rendering”) em uma mesma cena, sendo que tais indiv́ıduos geralmente apresentam com-

portamentos distintos e únicos, foram desenvolvidos alguns algoritmos para tratar este

problema e evitar que o ńıvel de imersão do jogador seja perdido por conta da baixa

latência e serrilhamento (Flickering) que multidões costumam ocasionar com frequência

quando um algoritmo pouco eficiente gera estas imagens. Alguns dos algoritmos clássicos

para o tratamento de multidões são o LOD (level-of-detail) e a IBR (Image-based Rende-

ring) (YONG et al., 2008).

A simulação de uma multidão também é um grande desafio para os pesquisadores nesta

área. Não só é necessário desenvolver um algoritmo com bom desempenho e em tempo

real para tratamento de multidões de forma a não atrapalhar a imersão do jogador, como

também é necessário tratar cada agente de uma multidão individualmente e coletivamente

quando a multidão está em conflito entre si, com o cenário ou com outra multidão. A

simulação de multidões somada à modelagem e renderização da mesma tornam multidões

um dos maiores obstáculos para o desenvolvimento de um game (THALMANN; MUSSE,

2013).

Com o avanço da Computação Gráfica (entre elas a área de multidões de modelos),

tornou-se necessário criar componentes de hardware que pudessem conseguir acompanhar

a evolução dos softwares gráficos. Este hardware é conhecido como Graphics Processing

2



Unit, ou GPU. As GPUs proporcionaram com seus múltiplos núcleos a capacidade de

proporcionar um processamento gráfico em paralelo, o que agilizava a renderização de

modelos durante um jogo, conseguindo acompanhar o avanço do software.

O conceito de GPGPU surgiu há poucos anos e trata-se de utilizar o poder compu-

tacional de uma GPU não só para o processamento gráfico, mas para o processamento

de f́ısica e matemática que um jogo necessita. Retirando o excesso de tarefas da CPU e

transferindo-as para a GPU pode se alcançar um bom ńıvel de otimização que antes não

era posśıvel. Outras tarefas como criptografia, tratamento de banco de dados e proces-

samento paralelo de computação em nuvem (Cloud Computing) foram propostas com o

tempo utilizando-se de GPU, mas até então a GPGPU era complicada devido o conceito

de linguagem espećıfica de placas gráficas e inacesśıvel para leigos em programação de

software (NVIDIA, 2014a; HU; MA; HUANG, 2009).

Todavia, com a criação da plataforma CUDA da NVIDIA para programação de placas

gráficas (GPUs), novos algoritmos para multidões foram desenvolvidos com o intuito

de melhorar ainda mais o desempenho que o tratamento de multidões tinha com uma

programação linear. Utilizando o grande poder computacional proporcionado pelas GPUs

da atualidade, os algoritmos tradicionais de multidões como LOD e IBR foram adaptados

e outros novos algoritmos foram implementados no conceito de programação paralela com

resultados satisfatórios. Entretanto, muitos jogos ainda apresentam problemas com estes

novos algoritmos e a implementação de novos algoritmos demanda tempo e experiência

para os desenvolvedores de jogos (NVIDIA, 2014a; YONG et al., 2008).

O objetivo deste projeto foi pesquisar e implementar uma API (Application Program-

ming Interface) e testar sua qualidade de funcionamento e desempenho para otimizar

modelagem e simulação de multidões, assim como o tratamento de colisões entre os agen-

tes de uma multidão com foco no Game Engine Unity3D para proporcionar ao jogador

uma experiência mais imersiva e maior ńıvel de entretenimento, evitando assim que ocorra

a lentidão caracteŕıstica em jogos quando vários modelos são criados, renderizados e in-

teragem simultaneamente em uma mesma cena. Além disso, com a criação desta API,

alguns desenvolvedores de jogos em Unity3D terão seu trabalho facilitado por utilizarem

as técnicas prontas para trabalhar com multidões que esta API disponibilizará.

Este objetivo pode ser considerado partindo da seguinte hipótese: “É posśıvel desen-
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volver um novo meio adaptado em uma API utilizando o poder computacional de uma

placa gráfica que otimize o processamento atual de criação e simulação de multidões para

Unity3D existente na atualidade”.

A dissertação está dividida da seguinte forma para melhor compreensão:

• Caṕıtulo I: Este primeiro caṕıtulo fornece informações sobre o que são multidões

de modelos em termos de jogos digitais, técnicas de otimização de multidões e sua

importância para esta área.

• Caṕıtulo II: Descrição do que são placas gráficas, como funcionam, técnicas para

extrair o melhor potencial de uma GPU, um aprofundamento da relevância de pla-

cas gráficas e programação paralela para otimizar o processamento de games e sua

utilidade para a computação em geral.

• Caṕıtulo III: Detalhamento do processo que foi executado e sua metodologia ao

decorrer de um ano para alcançar o objetivo do projeto e obter a validação da

hipótese proposta inicialmente.

• Caṕıtulo IV: Análises realizadas tendo como base os resultados obtidos a partir

do desenvolvimento do projeto, além de alguns testes para comprovar a utilidade e

funcionamentos positivos da API assim como alguns aspectos negativos presenciados

durante o desenvolvimento e testes.

• Caṕıtulo V: Conclusões gerais sobre a dissertação e realização do projeto, assim

como propostas para trabalhos futuros a partir do que foi aprendido e desenvolvido

com esta monografia.

• Bibliografia: Referências bibliográficas do projeto.
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CAPÍTULO I - MULTIDÕES EM JOGOS DIGITAIS

A modelagem de multidões e a interação reaĺıstica entre seus indiv́ıduos e de seus

indiv́ıduos com outras multidões são tão fundamentais para jogos digitais quanto a quali-

dade gráfica por manterem a imersão necessária para garantir o divertimento do jogador.

A imersão e o flow representam a capacidade que um jogo possui de manter o usuário

jogando (seja por gráficos realistas ou um ńıvel dificuldade aceitável).

Existem certos problemas na interação de multidões quando focamos apenas na mul-

tidão em si ao invés de tratar o comportamento de cada agente individualmente. Por

se tratar de interações entre diversos indiv́ıduos em tempo real, a dificuldade e o custo

computacional em multidões é muito maior em comparação com a interação que se tem

entre apenas dois indiv́ıduos. Durante uma simulação de multidões, uma renderização de

alta qualidade pode não ser suficiente para assegurar a satisfação do usuário.

Em jogos casuais existem outros aspectos mais relevantes como a colisão de objetos

e a prevenção1 de colisão (Collision Avoidance) que se não estiverem presentes ou im-

plementadas corretamente provocarão um efeito “fantasma” no jogo onde os personagens

atravessam objetos e dessa forma fogem do realismo que a cena exige, prejudicando a

imersão sentida pelo jogador.

Nas seguintes seções serão apresentadas técnicas e justificativas que apresentam a im-

portância da simulação e interação de multidões em tempo real para diversas plataformas

em jogos digitais e em outras áreas como Realidade Virtual, Animação e Terapia Virtual,

por exemplo. Sem estas técnicas, a simulação de multidões não seria próxima do real e,

consequentemente, não forneceria o flow necessário para uma boa experiência do usuário.

1.1 - SIMULAÇÃO DE MULTIDÕES

A renderização e simulação de multidões é fundamental para a credibilidade de di-

versas áreas da Realidade Virtual como educação, treinamento e entretenimento (VI-

GUERAS; ORDUÑA; LOZANO, 2010). Todavia, é necessário um poder computacional

1Não existe um consenso para a tradução do termo “collision avoidance” para o português. Porém,

como a palavra “prevenção” consta no dicionário Aurélio 5a Edição, ela será utilizada para referenciar

este termo de origem inglesa.
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muito alto para renderizar uma grande quantidade de indiv́ıduos o que torna o problema

desafiador (YONG et al., 2008; THALMANN; MUSSE, 2013).

A simulação de multidões pode ser considerada um caso especial de ambiente virtual

onde cada integrante da multidão conta como um agente inteligente ou um grupo de in-

div́ıduos controlados por um usuário. Cada agente possui seu próprio ńıvel de inteligência,

objetivos e comportamento, podendo ser semelhante ou não aos demais integrantes da

multidão.

Tanto a renderização de multidões como a modelagem de comportamento individual

são problemas com um alto custo que cresce exponencialmente baseado na quantidade

de agentes que fazem parte da multidão. Portanto, é necessário um design escalável que

permita suportar uma grande quantidade de agentes para manter o realismo e com baixa

carga no processamento (VIGUERAS; ORDUÑA; LOZANO, 2010). A figura 1 abaixo

mostra um exemplo de jogo atual e escalável:

Figura 1: Grande multidão processada com qualidade em tempo real.

Fonte:

http://img.saraivaconteudo.com.br/Clipart/images/Dead-Rising-3 Créditos Capcom3.jpg

O jogo Dead Rising 3 da Capcom exemplifica como é posśıvel apresentar variedade,

boa renderização e interação de uma quantidade muito elevada de agentes em uma mul-

tidão sem quedas percept́ıveis de desempenho que diminuem a imersão do jogador.

Atualmente em jogos, multidões inteligentes são raras por serem custosas tanto em
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termos de recursos requeridos em tempo-real e custos de implementação. Porém, no

gênero RTS as multidões inteligentes são totalmente necessárias pois afetam diretamente a

jogabilidade. Para isso, a técnica usada além da oclusão é renderizar o que aparenta serem

várias unidades como uma unidade de exército dividida em várias partes (THALMANN;

MUSSE, 2013).

Segundo Yong et al. (2008), um impostor é uma técnica baseada em imagens exibidas

como um único poĺıgono. As coordenadas de textura do impostor mudam de acordo com

a posição da câmera e a orientação do objeto original. Objetos animados também mudam

as coordenadas de textura para esse poĺıgono baseado no frame de animação atual (YONG

et al., 2008). Um impostor pode ser definido como uma imagem 2D produzida por uma

renderização de um objeto 3D complexo. Esta técnica é clássica no problema de simulação

e renderização de multidões como uma forma de otimizar as multidões (YILMAZ; ISLER;

ÇETIN, 2009).

Outras soluções clássicas para a solução do problema são a LOD (Level-of-detail) e a

IBR (Image-based Rendering) (YONG et al., 2008). A LOD renderiza personagens dis-

tantes com menor detalhamento e personagens próximos com maior ńıvel de detalhes. Já

a técnica IBR reduz as faces enviadas para renderizar. Outra técnica também utilizada é

o Occlusion Culling, que deixa de renderizar as partes que estão encobertas por outros in-

div́ıduos ou por objetos, diminuindo assim o processamento que seria gasto indevidamente

nestas partes ocultas (YILMAZ; ISLER; ÇETIN, 2009).

Porém, com o avanço das GPUs (Graphics Processing Unit), é posśıvel quebrar estes

paradigmas na área de renderização e simulação de multidões (YONG et al., 2008). A

GPU permite que se obtenha mais realismo e melhores frame rates pois ela absorve a

sobrecarga na CPU (YILMAZ; ISLER; ÇETIN, 2009).

Em simulação de multidões, vide observação anterior, apenas uma renderização de

ótima qualidade não pode garantir satisfação do usuário. Em jogos comerciais, existem

outros aspectos mais importantes como, por exemplo, evitar qualquer colisão onde objetos

atravessam os indiv́ıduos e pouca prevenção de colisão pode ocasionar comportamentos

inesperados para uma boa imersão (MUSTAPHA; BADE; KARI, 2009).

Em uma cena com multidões, os desenvolvedores de jogos devem encarar o problema

da repetição de personagens. Para aumentar a imersão, o jogador deve sentir as variações
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dos personagens que encontra num jogo. A repetição na aparência é mais percept́ıvel que

a repetição na animação (WASSEF; KHALIL, 2011).

Figura 2: Personagens repetidos no antigo GTAIII.

Fonte: http://s.glbimg.com/po/tt/f/original/2012/09/19/grand-thef-auto-3.jpg

A série de jogos “Grand Theft Auto” possui um mundo aberto para ser explorado,

e diversos personagens são encontrados pelo caminho. Quando um mesmo modelo de

personagem é encontrado uma segunda vez, a imersão do jogador é diminúıda pois isto

não é posśıvel na vida real.

Para Wassef e Khalil (2011), resolver este problema da forma tradicional (modelando

uma grande quantidade de personagens e roupas) é custoso tanto no aspecto econômico

quanto no aspecto computacional. O tempo de desenvolvimento e a renderização de

texturas que este modelo tradicional requer exemplifica sua ineficiência.

Para resolver este problema, é posśıvel utilizar uma modelagem de texturas em escala

de cinza e realizar ajustes para aumentar o brilho. Uma nova textura deve ser criada para

marcar diferentes áreas de modelo em escalas de cinza e armazenar esta textura no canal

alfa da textura final de personagem. Por fim, um arquivo no formato XML (eXtensible

Markup Language) deve ser escrito para unir a textura contendo as cores do modelo e a

textura com as partes do modelo na região do canal alfa de cores para obter a textura

e o modelo final. Após a leitura do XML pode ser feita uma randomização de cores
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combinantes em um array de cores ultravioleta e estas cores são passadas para o pixel

shader para obter o resultado final.

Cada personagem e cada peça de roupa deve ter seu próprio arquivo XML para

descrever as possibilidades de cor e a probabilidade de um personagem utilizar aquele

acessório. Um personagem do sexo feminino, por exemplo, pode carregar uma bolsa na

mão esquerda com uma probabilidade de 25%, e se ela já carregar uma carteira na mão

direita, a possibilidade cai pra 10%. Caso esta mesma personagem já carregue uma bolsa

na mão direita, a probabilidade de carregar uma bolsa na mão esquerda também diminui

para 0% (WASSEF; KHALIL, 2011).

1.2 - INTERAÇÃO ENTRE OS INDIVÍDUOS DE

UMA MULTIDÃO

Outro dos elementos essenciais para proporcionar resultados imersivos e realistas em

jogos digitais e que demanda um grande poder computacional é a interação entre os in-

div́ıduos de uma multidão. De acordo com Silva, Lages e Chaimowicz (2009), o modelo

de simulação de Reynolds, que consiste em multidões de pássaros em um sistema dis-

tribúıdo em que os pássaros tomam decisões baseadas apenas em sua percepção local, é

um exemplo clássico no tratamento de interação de indiv́ıduos em uma multidão.

Os pássaros do modelo de simulação de Reynolds podem tomar direções de vôo ba-

seadas em um indiv́ıduo ĺıder, que seria o pássaro que comanda a revoada ou os pássaros

voarão em uma direção com cálculos baseados nos pássaros que estão mais próximos

deste. De qualquer forma, os pássaros estão interagindo para evitar colisões e saberem

que caminho percorrer (SILVA; LAGES; CHAIMOWICZ, 2009).

Um outro modelo de interação entre indiv́ıduos de uma multidão implementa uma

Lógica Fuzzy para determinar o comportamento de interatividade entre uma multidão de

maratonistas e os espectadores como mostra a figura a seguir:
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Figura 3: Screenshot de uma maratona virtual.

Fonte: Yilmaz, Isler e Çetin (2009)

Dependendo do valor atribúıdo ao agente, ele pode cumprimentar os espectadores com

acenos, ou simplesmente ignorá-los. Com isso, é posśıvel diversificar uma multidão onde

cada agente possui um comportamento próprio caracteŕıstico (YILMAZ; ISLER; ÇETIN,

2009).

Uma técnica considerada simples, porém ingênua, consiste no cálculo entre os in-

div́ıduos vizinhos para tomar uma decisão, comparando-os individualmente uns com os

outros. Esta técnica simples é considerada impraticável pois leva a uma complexidade

elevada para muitos agentes na ordem de O(n2), para “n” indiv́ıduos, inviabilizando um

tratamento adequado de interação entre grandes multidões.

Baseado nessa grande complexidade de análise de vizinhos, foram propostas técnicas

para diminuir este ńıvel de complexidade e computar a interação entre indiv́ıduos de

multidões de uma forma mais rápida e eficiente. O prinćıpio de Autômatos Celulares é

utilizado para criar alternativas de cálculos de vizinhos e diminuir essa alta complexidade.

Além disso, também é proposta uma estrutura de proximidade chamada Neighbourhood

Grid que mapeia apenas as entidades mais próximas para efetuar a interação entre os

agentes do sistema (SILVA; LAGES; CHAIMOWICZ, 2009; JOSELLI et al., 2009).

Normalmente, simulações de multidões são separadas em duas categorias: Aplicações

em tempo real e aplicações cuja execução não ocorre em tempo real. Em jogos, todas as

aplicações de multidões são em tempo real, pois elas possibilitam que haja uma interação
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entre os indiv́ıduos para este tipo de aplicação. As aplicações que não são em tempo

real (como filmes) não permitem interação dos usuários com a multidão (MUSTAPHA;

BADE; KARI, 2009).

Em comparação com aplicações de tempo-real, a qualidade de movimentação e visual

em produções que não são em tempo-real é muito superior mas com um grande custo. Por

exemplo, no filme “Senhor dos Anéis: As Duas Torres”, renderizar todos os personagens

digitais levou 10 meses de processamento em milhares de computadores com um grande

poder de renderização (THALMANN; MUSSE, 2013).

A prevenção de colisão trata-se de fazer com que os indiv́ıduos de uma dada multidão

digital executem um processamento antes de ocorrer uma colisão ao invés de realizar este

processamento após acontecer uma colisão entre indiv́ıduos desta multidão ou objetos

estáticos pertencentes ao cenário. A vantagem de utilizar prevenção de colisão ao invés

de detecção de colisão é o custo computacional alto envolvido dependendo do tamanho da

multidão. Humanos, por exemplo, podem evitar colisões com outros humanos esperando

este passar para continuar sua caminhada e às vezes podem mudar sua direção evitando

o caminho de colisão. Além deste fato, a prevenção de colisão se assemelha mais com

um tratamento de multidões, onde o racioćınio do agente faz com que evite obstáculos

e outros agentes para atingir seu objetivo, seguindo pelo melhor caminho posśıvel. Este

tratamento é posśıvel em especial por técnicas de Inteligência Artificial e pathfinding2

(busca pelo melhor caminho dispońıvel).

Existem três regras que devem ser seguidas: rumar longe de vizinhos e obstáculos,

rumar voltado ao centro de entidades próximas e manter a velocidade padrão do grupo

(MUSTAPHA; BADE; KARI, 2009).

Há certos comportamentos que indiv́ıduos de uma multidão assumem diferente do

tradicional e o comportamento coletivo que pode ser encontrado em coletivos de animais

que incluem a prevenção de colisão e mantém a formação da multidão.

O comportamento de uma multidão não é apenas necessário para criar uma atmosfera

como também deve simular ações inteligentes de um grupo ou indiv́ıduos. Essa modelagem

é complexa e de dif́ıcil controle. Modelar multidões de humanos é ainda mais complexo.

2Existem diversas formas corretas de escrita deste termo: “pathfinding”, “path finding” e “path-

finding”. Por padronização, nesta dissertação será escrito como “pathfinding”.
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Já cada animal segue três regras simples básicas: repulsão, orientação e atração.

O modelo de multidão presa-predador funciona baseado em um modelo de atração e

repulsão com alguma liderança. Uma classe de indiv́ıduos é atráıda para tentar comer a

outra classe, enquanto essa outra, por sua vez, tenta evitar ser devorada. O sistema é

relativamente simples: a caça analisa as vizinhanças para identificar se um predador está

presente. Em caso positivo, ele busca um vetor oposto para escapar. Outro ponto a ser

averiguado é se a caça é recém-nascida, pois ela deverá procurar a proteção de sua mãe

ao invés de fugir sozinha.

Uma multidão em formato de bando de pássaros, por exemplo, pode mudar seu ĺıder,

pois a resistência do vento é maior e a rotação permite aos pássaros conservar ener-

gia. Porém, simular morte, sistemas de defesa e sistemas de caça em uma multidão

presa-predador são comportamentos desafiadores para modelar e necessitam de algorit-

mos geométricos para tal façanha.

A estratégia dos predadores é ficar o mais próximo da caça sem ser detectado. Se suas

falhas forem frequentes, eles vão morrer de fome. Eles também podem optar por caçar

em bando e formar estratégias para cercar uma presa espećıfica. A figura 4 abaixo mostra

a mudança de densidade relativa entre presa-predador para a proporção de nascimentos

e falecimentos dos dois tipos de indiv́ıduos:

Figura 4: Densidade relativa de uma multidão do tipo presa (linha verde) e predador

(linha vermelha).

Fonte: Kim, Hoffmann e Lee (2009)

Este modelo de densidade mostra que, quanto maior a quantidade de predadores no

ambiente, mais dif́ıcil fica a prevenção de colisão das presas, e elas vão morrer com maior

frequência (KIM; HOFFMANN; LEE, 2009).

Um importante aspecto de decisão de indiv́ıduos em uma multidão é a emoção que irá
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guiar quais decisões cada indiv́ıduo irá tomar. É posśıvel perceber o contágio emocional

que diferentes indiv́ıduos podem exercer em uma multidão em diversos padrões.

O modelo utilizado teoricamente é apto a descrever o comportamento humano base-

ado em diversos fatores como: sexo, idade, variação cultural, caracteŕısticas emocionais,

etc. Os seres humanos têm uma tendência de convergir seus estados emocionais com as

pessoas em volta deles. Portanto, qualquer tentativa de analisar, entender ou predizer o

comportamento de multidões deve levar em conta o estado emocional da multidão como

um todo.

Aydt et al. (2011) propõe uma engine de emoção que captura as dinâmicas do contágio

emocional e mostra como as diferentes composições de uma multidão podem gerar dife-

rentes padrões de espalhamento de emoção. Nesta engine com banco de dados de com-

portamentos, cada agente é capaz de ter um comportamento individual e é modelado

separadamente com uma lista de regras de comportamento que podem apresentar em

uma determinada situação. Cada estágio de experiência é definido com um número de

componentes: pistas, expectativas, objetivos e ações. Depois cada agente irá executar os

estágios de sua experiência em sequência aplicando as ações definidas em cada estágio.

A experiência continuará até os objetivos serem alcançados ou as expectativas serem

frustradas.

O modelo de apreciação assume que a emoção é o resultado de vários processos cog-

nitivos em que um indiv́ıduo interage com objetos, comportamentos e eventos em seu

ambiente respeitando seus próprios valores, objetivos e bem-estar. Em um cenário em

que um indiv́ıduo rouba comida de outro, por exemplo, a v́ıtima pode apresentar uma

reação emocional disparada por esta ação. Mas se não é a primeira vez que essa situação

ocorre, a resposta do indiv́ıduo pode ser diferente.

A emoção também pode sofrer uma queda. Exemplo: um indiv́ıduo com raiva pode

diminuir sua raiva (ou crescer) dependendo da insistência ou desistência de seu oponente.

Para espalhamento de emoções, o modelo computacional diz que dois indiv́ıduos nunca

são idênticos quanto a sua personalidade e resposta emocional para um dado evento. Ela

ocorre caso o ńıvel de emoção dos vizinhos de um indiv́ıduo for maior que sua própria. A

figura 5 a seguir mostra uma screenshot do serious game criado para testar a engine de

espalhamento de emoções:
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Figura 5: Screenshot do Serious Game para teste do espalhamento de emoções.

Fonte: Aydt et al. (2011)

Uma ação pode causar a intensificação de uma emoção e a queda de outra simul-

taneamente (aumento de raiva e decaimento de felicidade, por exemplo) (AYDT et al.,

2011).

Atualmente, é muito desafiador simular o comportamento reaĺıstico de multidões em

ambientes virtuais, pois não existe apenas um modelo completo que descreva todos os as-

pectos do seu comportamento. Psicólogos e biomecânicos estudaram diversas explicações

para o comportamento humano e, quando se modela multidões, deve-se propor um método

que abranja tanto as variáveis f́ısicas como as mentais do comportamento humano.

Outra dificuldade é simular o comportamento de um indiv́ıduo quando ele interage

com uma multidão. Por exemplo: quando várias pessoas atravessam uma rua, elas irão

optar por um desvio para evitar esbarrar em outras. Em uma multidão densa, quando

um indiv́ıduo esbarra em outro, a força do empurrão deve ser propagada pela multidão,

causando um efeito dominó.

Finalmente, a simulação deve ser estável e eficiente. Ela não pode falhar em diversos

casos para ser usada em jogos e aplicações de Realidade Virtual. O primeiro modelo propõe
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uma abordagem psicológica da interação entre indiv́ıduos em uma multidão. Existem os

fatores internos (como personalidade) e os fatores externos (como est́ımulos devido a atual

situação). A imagem 6 abaixo demonstra dois grupos de multidões distintos aproximando

um do outro:

Figura 6: Duas multidões opostas (Antes e depois da interação).

Fonte: Kim (2014)

Agentes sob uma condição estressante de um alarme de emergência quebram sua

formação para um congestionamento caótico de pessoas. O trabalho proposto por Kim

(2014) foca em um modelo de multidões mais parecido com o do mundo real que seja

online, adaptativo e que aprenda padrões de comportamento das trajetórias do mundo

real e que evolua por si próprio. O sistema utiliza uma combinação do filtro de Kalman

e algoritmos de aproximação mais provável.

Essa abordagem tem como vantagens únicas o aprendizado de caracteŕısticas únicas de

cada indiv́ıduo enquanto as outras técnicas aprendem apenas sobre a multidão como um

todo. O método é adaptativo, possui predição mais precisa, não necessita de conhecimento

prévio e prediz de maneira online.

A maioria das simulações foca em evitar colisões locais. Porém, pouca atenção é dada

para o comportamento de um agente quando uma colisão acaba ocorrendo. O segundo

método proposto modela essas interações f́ısicas entre agentes e obstáculos enquanto pre-

servam a caracteŕıstica de evitar colisões antecipadamente (KIM, 2014).

Modelagem de ambiente pode ser usada para tornar mais reaĺıstico o comportamento

dos agentes de uma multidão que agem de acordo com o cenário em que estão, assim como

podem destruir o senso de descrença quando não agem de acordo com o cenário, como

carros andando em calçadas e pedestres andando em ruas por exemplo (THALMANN;

MUSSE, 2013).
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Assim como a renderização e modelagem de multidões, as técnicas de interação entre os

indiv́ıduos de uma multidão podem ser melhor exploradas com o uso de GPUs para atingir

um maior desempenho. O problema de interação entre indiv́ıduos de uma multidão pode

ser reduzido consideravelmente abusando do potencial de processamento de uma placa

gráfica (SILVA; LAGES; CHAIMOWICZ, 2009).

Sharma, Otunba e Han (2011) apresenta um design experimental para acessar o com-

portamento humano em evacuações de emergência em aeronaves entre um time de jo-

gadores usando Realidade Virtual. A Realidade Virtual presente em seu experimento

permitiu alcançar altos ńıveis de presença para validar a simulação de comportamento de

multidões. Duas propostas são apresentadas que serão combinadas para o objetivo final:

Definindo regras para agentes simulados por computador e providenciando controle para

os usuários navegando no ambiente e controlando outros agentes.

A modelagem PETEEI (a PET with Evolving Emotional Intelligence) desenvolvida

por Sharma, Otunba e Han (2011) foi baseada em Lógica Fuzzy para simulação de emoções

de agentes. Já a modelagem FLAME (Fuzzy Logic Adaptive Model of Emotions) foi

desenvolvida para copiar o comportamento emocional para agentes inteligentes através de

um modelo computacional.

De acordo com Sharma, Otunba e Han (2011), com a simulação de evacuação 3D

utilizando Realidade Virtual é posśıvel explorar novas possibilidades que não poderiam

ser anteriormente com a simulação 2D. Para evacuar a aeronave o mais depressa posśıvel, a

multidão poderá utilizar de qualquer espaço dispońıvel além dos corredores, como escalar

as poltronas, por exemplo.

Figura 7: Perspectiva da simulação de evacuação 3D utilizando Realidade Virtual.

Fonte: Sharma, Otunba e Han (2011)
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Esta simulação de evacuação de multidões permitirá as linhas aéreas realizarem diver-

sas simulações em condições variadas o que irá diminuir o tempo e custo de planejamento,

desenvolvimento e testes de designs de novas aeronaves. A aplicação também poderá ser

adaptada e expandida para outras indústrias (SHARMA; OTUNBA; HAN, 2011).

Um mecanismo de simulação de multidões dividido em um planejamento de movi-

mentação global e um template de controle com Lógica Fuzzy foi desenvolvido por Chang

e Li (2008) para permitir ao controlador de uma multidão que ela se mova em uma

formação espećıfica ao mesmo tempo que evita colisões com outros agentes da multidão

e outros obstáculos.

Formação de grupos é um problema conhecido na área de robótica. Mais recentemente

o problema de simular movimentação de grandes multidões atraiu muita atenção em filmes

e jogos. Porém os problemas se diferenciam pois na computação gráfica os agentes podem

ser simplificados, a modelagem pode ser controlada de forma centralizada e o efeito visual

é o objetivo primário.

A modelagem de comportamentos dos agentes em uma multidão de acordo com a

Lógica Fuzzy foi feita baseada nas pessoas da vida real, classificando em três tipos:

• Intra-agente.

• Reativa.

• Inter-agente.

Na categoria “Intra-agente” estão agrupados os comportamentos e intenções de um

agente independentemente das ações de outros agentes e do ambiente. Na categoria “Re-

ativa” estão agrupadas as reações como evitar colisões entre outros agentes e obstáculos

do ambiente. Por fim a categoria “Inter-agente” consiste nas ações coletivas em um grupo

com comportamentos emergentes. Em cada loop do sistema ele “fuzzifica” a posição, ve-

locidade e orientação dos agentes, assim como objetivos, agentes ao redor e obstáculos do

ambiente para uma base de dados fuzzy. O resultado é “defuzzificado” e retorna a ação

que aquele agente deve tomar naquele momento. Apesar da prevenção de colisão impedir

que os agentes mantenham uma formação padrão, eles conseguem evitar os obstáculos e

recuperar a posição da formação com relativa rapidez (CHANG; LI, 2008).

17



1.3 - MULTIDÕES EM ENGINES GRÁFICAS

Tanto os movimentos do indiv́ıduo quanto de toda a multidão são muito importantes

para os animadores que desejam controlar o movimento de toda a multidão enquanto cada

personagem se move de forma autônoma. Além disso, é provável que esses animadores

queiram verificar os modelos antes da renderização. Entretanto, uma multidão de perso-

nagens requer, em geral, muita memória e consomem bastante tempo devido ao tamanho

de dados do modelo, tempo de simulação e tempo de importação do modelo. Apesar disso,

o sistema de multidões deve garantir aos animadores uma boa qualidade de movimentos,

fácil controle dos personagens e geração rápida de cenas com modelos.

As técnicas para criar cenas de multidões com humanos cresceram rapidamente por

causa da demanda de espetáculos com multidões como “O Senhor dos Anéis”, “Tróia” e

“As Crônicas de Nárnia”. A figura 8 abaixo mostra um exemplo de multidões virtuais em

uma guerra presente no filme “O Senhor dos Anéis”:

Figura 8: Exemplo de multidões em guerra no filme “O Senhor dos Anéis”.

Fonte: http://cinemascope.com.br/wp-content/uploads/2014/01/Cinemascope-senhor-

dos-aneis-3.jpg

Ao contrário de um personagem principal, uma multidão não necessita detalhes indi-

viduais, mas o movimento geral tem um papel importante na cena. Geralmente interações

entre personagens digitais são impreviśıveis e complexas, além do fato de que criar ma-

nualmente uma multidão requer grande quantidade de tempo e esforço de um animador.

Os softwares comerciais existentes para simulação de multidões são complexos e em geral

possuem interfaces não amigáveis, o que dificulta o trabalho de um animador tradicional.
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Figura 9: Simulação de batalha contra uma multidão de inimigos.

Fonte: Baek, Jeong e Lee (2006)

Figura 10: Simulação de batalha entre multidões.

Fonte: Baek, Jeong e Lee (2006)

Existem técnicas de simulação de multidões virtuais como a detecção de colisão com

foco apenas nos comportamentos das criaturas, modelagem de comportamentos complexos

de multidões para diversas ações e pathfinding para movimentos naturais.

O movimento geral de uma multidão e o movimento autônomo dos personagens são

importantes. Entretanto, em uma cena de combate por exemplo, é mais importante que

o sistema de multidões permita ao usuário estabelecer a direção de movimentação pois

todos os personagens possuem objetivos de avançar em seus inimigos ou em uma região

espećıfica (BAEK; JEONG; LEE, 2006).

Um Game Engine é um sistema designado para a criação e o desenvolvimento de

videogames. Nele está incluso um Rendering Engine, uma Physics Engine para detecção

19



de colisão e uma administração eficiente de memória. Uma das caracteŕısticas das game

engines é a eficiência do uso do poder da GPU para renderização, independentemente do

fabricante da GPU. É posśıvel combinar diferentes engines de f́ısica com game engines

para obter resultados ótimos e reduzir o custo computacional (NAVARRO et al., 2014).

Até o presente momento, a CUDA é uma tecnologia independente das Game Engines e

não é implementada dentro delas. Porém, é posśıvel implementar tal tecnologia na grande

maioria de Game Engines Open Sources, ampliando as capacidades computacionais para

jogabilidade e visualização em tempo real (NAVARRO et al., 2014).

Tendo em vista a citação da tecnologia CUDA, no Caṕıtulo II serão apresentadas

informações gerais sobre GPUs, algumas técnicas utilizadas no desenvolvimento de placas

gráficas e da plataforma de programação da NVIDIA, a CUDA.
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CAPÍTULO II - PLACAS GRÁFICAS (GPU)

As primeiras placas gráficas (sigla GPU para Graphics Processing Unit) foram projeta-

das como aceleradores gráficos para pipelines espećıficos. Com a abertura da possibilidade

de programar GPUs no final da década de 90, pesquisadores de outras áreas além de jo-

gos e artes estavam tirando proveito do desempenho excelente de ponto flutuante. Surgia

assim o movimento da GPU de Propósito Geral (GPGPU).

Porém, mesmo para quem possúıa conhecimento prévio de programação gráfica como

OpenGL o movimento GPGPU não era fácil. Em 2003, Ian Buck criou o Brook, que

era o primeiro modelo de programação para ampliar a linguagem C com paralelismo de

dados. O compilador Brook revelou a GPU como um processador de propósito geral em

uma linguagem de alto ńıvel e seus códigos, além de serem mais simples de serem criados,

eram também sete vezes mais rápidos que os códigos existentes até então. Em 2006 Buck

se juntou à NVIDIA e, unindo software com hardware a CUDA foi criada, sendo a primeira

solução do mundo para computação de propósito geral em GPUs (NVIDIA, 2014a).

A programação paralela criou um novo paradigma para otimização de processamento,

e a tecnologia CUDA encorajou os desenvolvedores de GPU (Graphics Processing Unit)

para se encaixarem nesse paradigma criado. O desenvolvimento de GPUs programáveis

tornou posśıvel alcançar um alto ńıvel de realismo em simulações virtuais e jogos. As duas

maiores empresas de GPU desenvolveram suas próprias linguagens com esse fim (NVIDIA

com CUDA e AMD com CAL, ambas baseadas em linguagem C), tornando o uso da GPU

mais flex́ıvel e sem algumas das limitações tradicionais de linguagens de shaders.

O rápido desenvolvimento da GPU ao longo dos anos em comparação com a CPU

encorajou pesquisadores na área de placas gráficas a otimizar algoritmos utilizados para

resolver problemas na área de jogos digitais visando o futuro da área. Para ampliar o po-

tencial da GPU moderna, é fundamental reduzir a quantidade de dados que trafegam entre

CPU e GPU que reduzem o desempenho. Por conta dessa transferência, os pesquisadores

têm utilizado as linguagens de GPU para aumentar sua autonomia no processamento du-

rante um game, permitindo que a GPU possa processar outros conteúdos além de gráficos,

como f́ısica dos jogos, Inteligência Artificial, e processamentos diversos, aproveitando sua

arquitetura paralela e seu amplo poder de processamento se comparado com uma CPU
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de alto ńıvel.

Algoritmos migrados de CPU para GPU tendem a mostrar desempenho similar ou su-

perior quando comparados com os mesmos algoritmos processados em supercomputadores

que custam cinco ou seis vezes mais caro que uma placa gráfica comercial convencional

(JOSELLI et al., 2008).

2.1 - PROGRAMAÇÃO PARALELA UTILIZANDO

PLACA GRÁFICA (GPU)

O termo “Computação com GPU” pode ser descrito como o ato de utilizar linguagens

de alto ńıvel e aplicativos acelerados por GPU que executam partes sequenciais de suas

cargas de trabalho na CPU - otimizada para desempenho com uma única thread - ao passo

que aceleram o processamento em paralelo da GPU. A GPU dos dias atuais faz muito

mais do que apenas processar imagens: ela lida com um teraflop de desempenho de ponto

flutuante e processa tarefas de aplicativos de diversas áreas, incluindo finanças e medicina

por exemplo (SILVA et al., 2011).

A arquitetura de uma GPU permite um poder computacional impressionante, sendo

muito superior em comparação com o poder de uma CPU de alta performance. Uma

comparação direta pode ser feita com a Intel Core i7 e a NVIDIA GTX 400. Essa grande

performance alcançada é capaz inclusive de ultrapassar a lei de Moore onde o processa-

mento computacional cresce em potência de 2n, sendo que n é a quantidade de transistores.

Este fato é motivador para investir em pesquisas utilizando placas gráficas para solucionar

problemas de otimização como renderização de multidões (SILVA et al., 2011).

Outro fato que incentiva pesquisas na área de placas gráficas programáveis são algorit-

mos migrados de CPU para GPU que tendem a mostrar desempenho similar ou superior

quando comparados com os mesmos algoritmos processados em supercomputadores que

custam muito mais caro que a GPU utilizada no estudo do problema em questão.

A grande diferença entre uma CPU e uma GPU está presente em suas arquitetu-

ras: Uma CPU tem sua performance baseada em código sequencial, com sub-tarefas

dedicadas para controle de fluxo e memória cache. Porém as GPUs são desenvolvidas

com processamento paralelo de instruções, seguindo o conceito SIMD (Single Instruction,
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Multiple Data), fazendo com que as GPUs tenham mais componentes dedicados para pro-

cessamento de instruções. Entretanto, algumas aplicações terão processamento maior em

CPUs, como as que possuem acesso direto a memória, por exemplo (SILVA et al., 2011).

Um dos modos de utilizar o poder de uma GPU para interação entre indiv́ıduos de

uma multidão é separar cada indiv́ıduo em uma thread de execução, que receberá sua

respectiva posição, direção e velocidade. O primeiro trabalho da GPU é calcular o LOD

e visibilidade pela distância entre o personagem e a posição da câmera para determinar

o detalhamento. Usar CUDA (Compute Unified Device Architecture) torna esta tarefa

antes custosa em trivial (YILMAZ; ISLER; ÇETIN, 2009).

Nas game engines tradicionais, é posśıvel usar a CPU para reduzir o número de vértices

que são transferidos para a GPU. Estes algoritmos podem renderizar em larga escala e

em tempo real e obter grandes resultados mesmo com uma placa gráfica menos poderosa.

Existem três áreas de armazenamento na DirectX, que trata-se da API (Application

Programming Interface) gráfica utilizada pela Microsoft:

• Memória do sistema (SM)

• Memória AGP (AGPM)

• Memória de v́ıdeo (VM)

Para a GPU, a ordem de leitura é: VM > AGPM > SM, e para CPU é exatamente

o oposto.

Entretanto, com o rápido desenvolvimento da GPU, a velocidade computacional tem

sido muito mais rápida se comparada com a CPU. Com isso, o algoritmo que reduz o

número de vértices da CPU para a GPU está defasado. Para ampliar o potencial da GPU

moderna, é necessário reduzir o número de chamadas e transmissão de dados da CPU

para a GPU.

GeoClipmap, que é o algoritmo tradicional para renderizar terrenos em jogos, usa

elevação 2D na imagem para preservar a altura do terreno. Cada grid será dividido em

vários sub-blocos para facilitar a CPU na separação. Todavia, é necessário extrair o dado

comprimido destes sub-blocos para a atualização do terreno, o que consome muito tempo

de CPU.
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Figura 11: Algoritmo GeoClipmap em execução, com os layers separados por cores.

Fonte: Tang e Miao (2010)

Quando a CPU escreve dados na VM, 32 ou 64 bytes são alocados na memoria cache.

Somente quando o buffer é preenchido completamente, os dados são traduzidos para a

GPU. Portanto, é mais rápido para a CPU escrever dados na VM do que ler dela. Entre-

tanto, dados de vértice e dados de ı́ndice são armazenados na VM, que podem acelerar a

leitura da GPU.

Uma forma de aumentar a velocidade de renderização é tentar reduzir a transmissão de

dados da CPU para GPU. Essa diminuição na transmissão é feita fazendo com que o grid

de visualização seja renderizado igual a quatro ou oito vezes a distância de movimentação

do personagem. Neste caso, a próxima transmissão só será feita nos próximos quatro ou

oito frames, ao invés de ser uma vez por frame.

A DirectX comprime texturas, o que ajuda na transmissão CPU-GPU. A luz da cena

é passada para um pixel shader e misturada com a cor da textura, o que reduz o tempo de

cálculo de iluminação e produz um efeito muito próximo do real, ajudando na velocidade

de renderização do terreno.

Os dados de vértice são organizados em formato de triângulo. Dessa forma, renderizar

o terreno completamente requer uma subchamada, enquanto no algoritmo GeoClipmap

necessita 3L+2 subchamadas (sendo: L=Blocos de layers em que o terreno é subdividido).

Portanto, se o terreno tiver 5 layers, serão necessárias pelo menos 17 subchamadas do

algoritmo de renderização de terrenos, tornando assim o algoritmo de GPU muito mais

eficiente que o de CPU.

Essa diminuição na transmissão é feita fazendo com que o grid de visualização seja
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renderizado em uma distância superior à distância de movimentação do personagem.

Desta forma, a próxima transmissão só será feita nos frames seguintes, ao invés de ser

feita a cada frame (TANG; MIAO, 2010).

Para renderizar uma multidão rapidamente usando processamento de GPU, é reco-

mendado que todos os dados necessários sejam organizados em imagens. Estas imagens

são chamadas de mapas e existem vários tipos:

• Environment Map

• Height Map

• Distribution Map

• Event Map

• Collision Map

O Environment e Height Map são usados para providenciar informações de ambientes

para os personagens tomarem decisões. O Distribution Map armazena a posição dos per-

sonagens e orientações. Finalmente, o Event Map e Collision Map são mapas computados

em tempo real e utilizados para preencher tarefas de interação.

Atualmente, há três tipos de processadores programáveis em GPU, conhecidos como

shaders:

• Vertex Shaders (VS)

• Geometric Shaders (GS)

• Pixel Shaders (PS)

Vertex Shaders são executadas antes das GS. Elas fornecem entrada como uma pri-

mitiva inteira, possivelmente com informação de adjacência. Geometric Shaders podem

gerar novas primitivas gráficas como pontos, linhas, triângulos a partir das primitivas

que foram enviadas inicialmente para a pipeline gráfica. Os Pixel Shaders recebem os

fragmentos rasterizados das VS, que fornecem as primitivas inteiras de entrada das GS

(YONG et al., 2008).
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É viável utilizar alguma computação tipicamente de CPU e transferir para a GPU

para que a CPU processe outras tarefas, e também é posśıvel otimizar a engine de f́ısica

para suportar mais corpos ŕıgidos em uma simulação (JOSELLI et al., 2008).

O conceito de GPGPU serve de base para novas arquiteturas de hardware para gráficos,

a qual também pode ser usada para computação geral, introduzindo novos paradigmas.

Porém, nem todos os tipos de algoritmos genéricos podem ser processados por uma GPU

devido a sua arquitetura interna. Os algoritmos que podem ser inclúıdos nesse tipo de

implementação são os que seguem o padrão SIMD (single instruction, multiple data) ou

são implementados como processos baseados em fluxo como algoritmos matemáticos e de

f́ısica.

Os hardwares atuais de GPU são capazes de gerar mais de 60 frames por segundo,

ao passo que os usuários não podem perceber diferenças na qualidade de imagens ou

animações em frame rates acima desse valor. Portanto, o ideal é limitar o frame rate e

utilizar o poder restante que a GPU possui para resolver outros tipos de problemas.

Para detectar colisões, a engine de f́ısica deve saber no tempo “t” os pontos de contato

entre duas partes de corpos em uma cena. A informação de contato contém a posição e

superf́ıcie normal de contato. A engine de f́ısica separa essa detecção em “fase ampla” e

“fase estreita”.

Na fase ampla apenas uma parte de volumes de bordas contendo as formas geométricas

mais complexas dos corpos são analisadas durante a detecção. Se elas não fizerem inter-

secção, os corpos não colidem. Por outro lado na fase estreita as formas são calculadas

para intersecção por si próprias (ZAMITH et al., 2007).

Atualmente para dispositivos móveis há chips de gráficos 3D que possuem núcleos de

GPU e CPU no mesmo chip e possibilitam uma experiência imersiva sofisticada em jogos

3D para os consumidores de plataformas móveis. Porém esta tecnologia consome grande

quantidade de bateria tanto pela GPU como pela CPU (PATHANIA et al., 2014).
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2.2 - COMPUTE UNIFIED DEVICE ARCHITECTURE

(CUDA)

Conforme mencionado anteriormente, CUDA é uma plataforma de computação para-

lela e um modelo de programação idealizados pela NVIDIA. Com seu uso, é posśıvel

alcançar grandes aumentos no desempenho computacional e aproveitar ao máximo a

potência da unidade de processamento gráfico (GPU).

Com aproximadamente 375 milhões de GPUs habilitadas para CUDA já vendidas até

hoje, os cientistas investiram nesta plataforma para descobrir cada vez mais uso para a

tecnologia. Entre as recentes descobertas, é posśıvel mencionar segundo NVIDIA (2014a):

• Identificação de placas ocultas em artérias

• Análise do fluxo de tráfego aéreo

• Visualização de moléculas

A criação da CUDA foi feita principalmente para diminuir a curva de aprendizagem

alta que antes se tinha para programar para placas gráficas. Usando CUDA, é posśıvel

enviar softwares escritos utilizando codificação nas linguagens C, C++ e Fortran direta-

mente a CPU sem utilizar nenhuma linguagem de compilação intermediária.

O Toolkit da CUDA inclui um compilador, bibliotecas de matemática e ferramentas

de depuração e otimização de performance. Além disso esse toolkit inclui o NVIDIA Pa-

rallel Nsight, que é o primeiro ambiente de desenvolvimento da indústria para aplicativos

de processamento paralelo massivo, ou seja, utilizam tanto GPUs quanto CPUs em seu

processamento. O CUDA Toolkit é gratuito, o que incentiva ainda mais estudos nessa

área de programação paralela com placas gráficas (NVIDIA, 2014a).

O desenvolvimento de GPUs programáveis tornou posśıvel alcançar um alto ńıvel de

realismo em simulações virtuais e jogos. As duas maiores empresas de GPU desenvolveram

suas próprias linguagens com esse fim (NVIDIA com CUDA e AMD com CAL, ambas

baseadas em linguagem C), tornando o uso da GPU mais flex́ıvel e sem algumas das

limitações tradicionais de linguagens de shaders (JOSELLI et al., 2008).

Apesar de ser uma tecnologia voltada para processamento de placas gráficas, mui-
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tas computações geralmente realizadas em ńıvel de CPU que não pertencem a área de

computação gráfica estão sendo feitas em CUDA para alavancar o desempenho destes

programas (JOSELLI et al., 2009). Técnicas de Inteligência Artificial são exemplos de

computações que podem ser processadas de uma maneira menos custosa nas GPUs para

evitar perda de performance tanto em jogos como em outras áreas (SILVA et al., 2011).

Para o problema da interação entre maratonistas proposto por Yilmaz, Isler e Çetin

(2009), foi utilizada a plataforma CUDA para chamar as funções de cálculo de compor-

tamento usando Lógica Fuzzy paralelamente para cada indiv́ıduo da multidão, tornando

posśıvel resolver este problema em tempo real (YILMAZ; ISLER; ÇETIN, 2009).

Basicamente, de acordo com Silva, Lages e Chaimowicz (2009), existem três tipos

principais de memória em CUDA:

• Global: não-cache, portanto lenta.

• Textura: implementa lógica na cache e é persistente nos blocos de threads.

• Compartilhada: baixa latência mas não é persistente pelos blocos e deve ser geren-

ciada pela aplicação.

A implementação escrita em CUDA permite visualizar uma placa gráfica como um

dispositivo capaz de executar uma grande quantidade de threads em paralelo. Um único

programa chamado de kernel e escrito em linguagem C facilita o desenvolvimento em

programas CUDA simultaneamente (SILVA et al., 2011).

Em CUDA, cada thread na GPU geralmente executa a mesma função do kernel e tem

um identificador e uma memória local. São organizadas em blocos e podem sincronizar

sua execução e compartilhar o mesmo espaço de memória. Um conjunto de blocos repre-

sentam um grid, que pode ser unidimensional ou bidimensional. O grid em turnos obtém

para si a memória global. Um kernel consiste do código que será executado pela GPU.

Para cada chamada ao kernel, uma configuração contendo o número dos blocos em cada

grid, o número de threads por bloco e, opcionalmente, a quantidade de memória compar-

tilhada para ser alocada no fluxo associado ao kernel são necessárias (SILVA; LAGES;

CHAIMOWICZ, 2009).

Para suprir a demanda insaciável de renderização de alta definição em tempo real, as
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placas gráficas programáveis (GPUs) evoluiram em processadores multicores que utilizam

muito de recursos multithreads. Em 2006 a NVIDIA lançou a nova geração de GPUs (série

G80) com uma arquitetura unificada de shader. Em 2007 a primeira versão do CUDA

SDK foi lançado e possibilitou a difusão do poder computacional intensivo da GPU como

um co-processador para computação paralela massiva.

Muitas pesquisas com GPUs foram feitas na área de criptografia, como o algoritmo

AES (Advanced Encryption Standard) que é utilizado para compressão de arquivos com

extensão RAR (Roshal ARchive, desenvolvida por Eugene Roshal) (HU; MA; HUANG,

2009).

Cinco tipos de memória são dispońıveis para desenvolvedores em CUDA:

• Memória global: DRAM (Dynamic Random Access Memory), não vai pra cache.

• Memória constante: DRAM, vai para cache, apenas leitura.

• Memória de textura: DRAM, vai para cache, apenas leitura.

• Memória compartilhada: Alta velocidade.

• Registradores: Alta velocidade.

GPUs são dispositivos multithreads que consistem em um array de processadores para

desenvolvedores em CUDA. Uma thread que possui o papel mais importante é a da unidade

de execução básica no modelo programático de CUDA. Essas threads são similares as

threads de sistemas operacionais, com a exceção que sua criação consome baixo custo de

memória e sua organização e monitoramento pode ser seguramente ignorado (HU; MA;

HUANG, 2009).

GPUs da NVIDIA consistem de uma quantidade de multiprocessadores entre 4 a

30, dependendo do modelo do produto. Cada um desses multiprocessadores possuem oito

cores escalares, duas unidades de funções especiais, uma unidade de instruções multithread

e uma memória compartilhada em chip, como mostra a figura 12 abaixo:
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Figura 12: Arquitetura da GPU da NVIDIA.

Fonte: Salwala, Kotrajaras e Horkaew (2010)

Existem dois tipos de códigos em programação com CUDA: Código de host e código

de dispositivo. O código de host é executado apenas na CPU, enquanto o código de

dispositivo é executado apenas na GPU. A memória é dividida entre estes dois tipos de

codificação. Qualquer transferência de dados entre estas memórias pode ser feita pela

biblioteca da CUDA (SALWALA; KOTRAJARAS; HORKAEW, 2010).

Antes da execução do código na memória de dispositivo, a host deve enviar os dados

para a memória de dispositivo para serem processados mais tarde. Este processo é lento

e deve ser minimizado. Uma única chamada a função de cópia de memória com muitos

dados é muito mais eficiente do que diversas chamadas à mesma função com uma me-

nor quantidade de bytes. É posśıvel melhorar o desempenho da aplicação com um bom

gerenciamento destas restrições da CUDA.

Outra restrição é que o processador gráfico não pode controlar todos os dados paralela-

mente. A divisão do trabalho em blocos de threads deixa que o agendador do processador

gráfico execute alguns blocos de thread enquanto outros esperam pela execução. Por este

motivo, uma computação de 256 mapas locais de forma paralela não garante um speedup

de 256 vezes a mais do que a computação sequencial (FISCHER; SILVEIRA; NEDEL,

30



2009).

2.3 - USO DE PLACA GRÁFICA EM JOGOS

DIGITAIS

A placa de v́ıdeo mais rápida da atualidade para jogos é a NVIDIA GeForce GTX

TITAN Z, como mostra a imagem 13 a seguir:

Figura 13: Exemplo de placa de v́ıdeo (GeForce GTX TITAN Z).

Fonte: http://www.nvidia.com.br/gtx-700-graphics-cards/static/img/gallery/titan-

z/titan-z-1.jpg

Ela é equipada com 5.760 núcleos e 12 GB de memória, essa GPU dupla oferece a

capacidade para utilizar configurações de diversos monitores e computadores 4K hyper

(NVIDIA, 2014b).

Uma técnica de interações para evitar colisões entre multidões, mais recente, en-

volve planejamento de caminhos e algoritmo A* (conhecido como “A estrela”) , ou seja,

encontrar uma das soluções mais básicas em jogos: O melhor caminho dentre duas possi-

bilidades.

A qualidade do caminho e o consumo de memória são fatores decisivos para o sucesso

do caminho resultante. Os NPCs de um jogo devem ter seu caminho calculado de forma

dinâmica para que evitem obstáculos estáticos, tornando o jogo mais realista.

Para fins de comparação, também foi implementada por Zhao et al. (2012) uma solução

31



em CPU do mesmo algoritmo A* que permitisse relacionar com o mesmo algoritmo A*

e seu respectivo ganho de desempenho na GPU. Ambas as versões do algoritmo (CPU

e GPU) são similares: O grafo representando o mapa do jogo é encapsulado em uma

adjacência que lista a estrutura de dados. Entretanto, devido a restrições de arquitetura

de GPU, como alinhamento de memória, alocação de textura e uso de fila prioritária,

algumas modificações foram efetuadas. Cada agente é uma thread em um bloco e executa

um A* de pathfinding completo.

O grafo que representa o mapa do jogo foi dividido em três estruturas principais, para

que a memória se mantivesse alinhada e mantivesse acesso rápido a região de memória:

Nós, bordas e diretórios de adjacência. Já para implementar o algoritmo A* de pathfinding

em GPU, foram definidas quatro entradas e duas sáıdas. As entradas são em forma de

vetor:

• Um vetor contendo os caminhos de todos os agentes representando um par (ori-

gem/destino).

• Um vetor de custos, inicializado em zero, representando o custo de cada nó partindo

do nó inicial.

• Dois vetores de inteiros representando a lista de nós/bordas abertos e fechados

As sáıdas também são em forma de vetor:

• Um vetor de custos acumulados, contendo a soma dos custos de cada caminho, para

cada agente.

• Um vetor de posições dos nós, contendo os caminhos encontrados para cada agente

e, no pior caso, tendo tamanho A(agentes) * N(nós).

No final da execução de cada thread de pathfinding, o algoritmo devolve os caminhos

encontrados para cada agente junto com o custo cumulativo do caminho calculado por

A*. Durante a implementação e desenvolvimento do algoritmo de navegação na GPU, foi

posśıvel identificar alguns “gargalos”3 e otimizações que aumentarão o ganho alcançado

3Em termos computacionais, um “gargalo” ocorre quando um processo mais rápido tenta enviar dados

para um processo mais lento, restringindo assim o poder de processamento do mais rápido (JOSELLI et

al., 2012)
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com implementação nas placas gráficas.

Para diminuir ainda mais o tempo de processamento, ao invés de armazenar a posição

do agente no vetor de sáıda que contém o caminho encontrado, foi armazenado o iden-

tificador do nó correspondente, diminuindo a quantidade de dados transferidos. Este

vetor também foi transferido para memória de CPU, diminuindo o controle GPU-RAM e

ampliando a taxa de transferência em três vezes.

Figura 14: Adaptação da comparação entre o algoritmo A* entre CPU (azul) e GPU

sem (verde) e com (vermelho) threads persistentes.

Fonte: Zhao et al. (2012)

Com os resultados obtidos, é posśıvel verificar um speedup grande suficiente para

reforçar a idéia de usar GPU para adaptar algoritmos de IA para jogos. Comparando o

algoritmo de CPU-GPU, é posśıvel constatar que o de GPU tem um ganho maior conforme

a complexidade do mapa aumenta (maior número de nós) e a quantidade de agentes.

Apesar do speedup atingido não ser tão grande como em outros trabalhos, a quantidade

de nós e agentes máximos é muito superior: 340 nós contra 2025 nós e 65536 agentes, que

se assemelha mais com uma aplicação real de jogos digitais (ZHAO et al., 2012).

Um pathplanner4 (planejamento de caminhos dispońıveis) pode ser desenvolvido para

produzir comportamentos naturais para agentes humanos em uma multidão usando uma

solução numérica para problemas de valores de bordas.

O pathplanning e a prevenção de colisão são os dois aspectos mais preocupantes para

a indústria de games (THALMANN; MUSSE, 2013). Para ilustrar como a performance é

4Existem diversas formas corretas de escrita deste termo: “pathplanner”, “path planner” e “path-

planner”. Por padronização, nesta dissertação será escrito como “pathplanner”.
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um problema crucial na simulação de multidões, é conhecido que para um game ser jogável,

ele precisa ser executado em uma taxa entre 30 e 100 frames por segundo, o que implica

em 0,02 segundos por frame. Cada frame (passo de uma animação) inclui a atualização

do status do game, controle de entradas do usuário, processamento gráfico, computação

de f́ısica, estratégia da Inteligência Artificial, planejamento de caminhos (pathplanning),

entre outros. Depois nós podemos facilmente considerar algo em torno de um milissegundo

por etapa de pathplanning (com arquitetura multicore essa restrição é relaxada).

No mundo real, pessoas caminhando dentro de um quarto reagem de acordo com sua

percepção do ambiente baseado em suas próprias personalidades, humor e racioćınio. Ou

seja, eles pensam paralelamente. Portanto, uma técnica que controla diversos agentes

deve ser paralelizada da mesma forma.

É importante em uma simulação de pathplanning que as células de obstáculos sejam

atualizadas antes das células de objetivo. Caso elas não sejam atualizadas nesta forma

sequencial, caso um agente tenha um objetivo muito próximo de um obstáculo, tanto o

objetivo como o obstáculo serão mapeados para a mesma célula e o agente poderá ficar

perdido sem objetivo para alcançar (FISCHER; SILVEIRA; NEDEL, 2009).

Normalmente o loop principal de um game é dividido em três categorias:

• Aquisição de dados: Entrada do usuário, realizada apenas pela CPU.

• Processamento de dados: Lógica do jogo, CPU ou GPU.

• Apresentação de dados: Imagens e audio, CPU (audio) e GPU (imagens).

A abordagem recomendada é que a CPU fique responsável apenas pela entrada do

usuário e o tratamento de audio, já que é sequencial, e a GPU é responsável por todas as

demais tarefas do jogo, como mostra a figura 15 abaixo:
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Figura 15: Adaptação da arquitetura do “Game Loop” sugerido.

Fonte: Joselli et al. (2012)

Porém esta técnica que processa toda a lógica do jogo dentro da GPU possui apenas

25% de eficiência quanto à otimização alcançada. Diversos jogos usam um processo de

GPGPU que processa algumas tarefas na GPU e outras na CPU. Isso causa limitações

na simulação pois requer grande quantidade de transferência de dados entre a CPU e a

GPU, o que pode gerar gargalos na simulação, deixando-a com desempenho indesejável.

Utilizando a CUDA para esse processo é posśıvel minimizar a comunicação entre GPU e

a CPU (JOSELLI et al., 2012).

Com base nas técnicas descritas anteriormente para desenvolvimento de GPUs e da

plataforma de desenvolvimento CUDA e o estudo de multidões em jogos do Caṕıtulo I, no

Caṕıtulo III será descrita a metodologia que foi proposta para a implementação da API

e da dissertação.
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CAPÍTULO III - METODOLOGIA

Para alcançar o objetivo inicialmente proposto descrito na Introdução desta dis-

sertação para a otimização na área de multidões em jogos digitais utilizando placas

gráficas, foram realizadas as etapas citadas abaixo com suas respectivas importâncias

para o projeto:

Inicialmente nas etapas previamente conclúıdas de estudo de caso sobre multidões em

jogos e programação paralela, foram feitos alguns estudos de caso para entender melhor

os problemas citados abaixo:

• Modelagem, Colisões e Interação entre multidões em jogos digitais

• Linguagens de placas gráficas: CUDA e CAL

• Desenvolvimento com a Game Engine Unity 3D

• Estudo do plugin para simulação de multidões TBX

3.1 - ETAPAS INICIAIS

O primeiro estudo realizado foi o de modelagem, renderização e interação entre mul-

tidões em jogos digitais. Este estudo foi relevante pois servirá de base para buscar soluções

e implementações semelhantes e tentar otimizá-las para melhorar o tratamento de mul-

tidões em jogos e ambientes virtuais simulados (VIGUERAS; ORDUÑA; LOZANO, 2010;

YONG et al., 2008; YILMAZ; ISLER; ÇETIN, 2009).

Atualmente, a melhor forma comprovada de otimizar multidões em jogos é utilizando o

poderoso processamento paralelo fornecido por placas gráficas para tratar deste problema

com certa facilidade e eficiência. Porém, ainda possuem técnicas não exploradas nessa

área que podem ser úteis para ajudar na resolução deste problema. A plataforma CUDA,

criada pela NVIDIA, é o caminho mais rápido para programar GPUs para solucionar

algum caso. Portanto, a plataforma CUDA também foi previamente estudada além do

conceito e arquitetura de placas gráficas com a finalidade de auxiliar na conquista do

objetivo proposto por este trabalho (JOSELLI et al., 2008; JOSELLI et al., 2009; TANG;

MIAO, 2010; SILVA; LAGES; CHAIMOWICZ, 2009; SILVA et al., 2011).
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A tecnologia CAL da AMD também foi pesquisada com o intuito de analisar qual

plataforma melhor se enquadraria para alcançar o objetivo proposto de construção da

DLL (Dynamic-link Library, ou Biblioteca de Vı́nculo Dinâmico). Porém, pela escassez

de material cient́ıfico que se utiliza da tecnologia CAL e maior complexidade de desen-

volvimento, a CUDA foi escolhida como a tecnologia de desenvolvimento do projeto final

(NVIDIA, 2014a; AMD, 2014; AMD, 2010).

Também foram levantadas teorias e aprendizagem prática para desenvolvimento de

jogos com a game engine Unity3D. O conhecimento obtido com este estudo será de fun-

damental importância para a implementação do ambiente de testes e da fase de testes

da DLL que será implementada para comprovar sua eficiência e comparar as melhorias

obtidas com os jogos em que as multidões não utilizam da DLL de otimização que será

desenvolvida com os jogos criados em Unity 3D que a utilizam (UNITY, 2014).

Finalmente, para focar a realização do trabalho no tratamento de multidões foi estu-

dada e acrescentada a API (Application Programming Interface) TBX (Abreviação usada

pela empresa “TECHBIZXCCELERATOR”) para simulação de multidões em Unity3D.

Este plugin facilitou o desenvolvimento do trabalho pois possui funcionalidades prontas

para tratamento de multidões digitais como formação e criação de multidões, tratamento

de prevenção de multidões e criação de caminhos para que os agentes interajam entre si e

com o cenário. Porém, a API TBX não dispõe de técnicas de paralelismo, utilizando ape-

nas o processamento por CPU. Baseando neste fato, foi posśıvel definir um ambiente de

testes pronto para realizar os experimentos de paralelismo usando CUDA com multidões

em jogos (TECHBIZXCCELERATOR, 2015).

3.2 - DESENVOLVIMENTO

Três fases diferentes foram propostas para o projeto além das previamente conclúıdas

que consistiam no estudo e montagem do referencial teórico que serviu de base para a

dissertação e que estão divididas como mostram os itens a seguir:

• Modelagem do Problema

• Implementação da DLL de Otimização de Multidões em Jogos Digitais
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• Implementação de Alterações na API TBX

3.2.1 - Modelagem do Problema

Durante a primeira etapa do desenvolvimento, chamada de “Modelagem do Pro-

blema”, foram levantados os requisitos necessários para uma boa implementação e mape-

amento do problema, assim como esboçar modelos de caso de uso, diagramas de classe e

diagramas de sequência. Esse levantamento prévio de requisitos foi útil para arquitetar

formalmente o problema e identificar meios de desenvolvimento para alcançar o objetivo

final de otimizar as multidões em jogos. Facilitando assim a etapa de implementação do

sistema desenvolvido para otimizar a criação de multidões e o tratamento de prevenção

de colisão (YILMAZ; ISLER; ÇETIN, 2009).

O diagrama a seguir esquematiza o processo de integração entre as camadas de soft-

ware envolvidas no projeto:

Figura 16: Diagrama de integração dos sistemas.

Esta etapa foi breve e não consumiu mais do que um mês para arquitetar todo o

problema de alterações na API TBX e a implementação da DLL. O objetivo principal

desta fase foi guiar o desenvolvimento e evolução da solução.

3.2.2 - Implementação da DLL de Otimização

Com o aux́ılio da plataforma CUDA previamente estudada que estende C para progra-

mar GPUs bem como dos conceitos de interação, modelagem e simulação de multidões em
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jogos, o objetivo desta fase é criar uma API de otimização em formato de DLL Windows

que poderá ser utilizado pela game engine Unity3D integrado com o plugin da API TBX

para otimizar problemas relacionados a uma grande quantidade de modelos simultanea-

mente na tela, sejam estes problemas relacionados com a criação, a interação, o caminho

percorrido ou a prevenção de colisões destas multidões.

Caberá ao desenvolvedor do jogo em questão portanto optar por qual otimização ele

irá utilizar durante a execução do game e indicar para a DLL qual etapa do tratamento

de multidões e funcionalidades necessitarão de maior processamento paralelo via placas

gráficas.

O desenvolvimento desta API utilizou as técnicas abordadas e estudadas anterior-

mente para otimizar da melhor maneira posśıvel todos os tipos de otimização de multidões

(criação, colisão e interação), porém ele não suportará, a prinćıpio, uma otimização gene-

ralizada de todos os tipos devido a questões de tempo e recursos de hardware que serão

utilizados no projeto. Deixando assim algumas formas de otimização de multidões como

a renderização de modelos como um trabalho futuro (abordados os trabalhos futuros com

mais detalhes no Caṕıtulo V).

Para todos os tipos de otimização envolvidos no projeto e citados na dissertação, a

DLL sempre focará na otimização em termos de velocidade e agilidade de processamento.

Existem outros tipos de otimização como performance e qualidade em jogos, mas estes

tipos de otimização fogem do objetivo e escopo do projeto e das técnicas previamente

estudadas nas referências da dissertação.

A implementação da DLL será voltada para a otimização de multidões em jogos

digitais, mais especificamente utilizando a API TBX na Unity3D, independentemente se

forem multidões de personagens humanos, animais, monstros ou qualquer outro tipo de

multidões de NPCs. A DLL deverá receber como parâmetros de entrada pelas funções

compartilhadas com o jogo as seguintes informações que constam nas tabelas a seguir:
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• Função de criação de modelos “PopulateDll”:

Nome: Tipo: Descrição:

agentIDs int[ ] Vetor de agentes da multidão

agentLen int Quantos agentes possuem na multidão

radius float Raio do espaço que o agente ocupará

minSpeed float Velocidade mı́nima enquanto estiver descansando

maxSpeed float Velocidade máxima

mass float Massa do agente

maxForce float Força máxima aplicada nos agentes entre atualizações

deleg Delegate Objeto do tipo delegate para função que será otimizada

• Função de tratamento de flags de colisão “ApplyFlagDll”:

Nome: Tipo: Descrição:

agentIDs int[ ] Vetor de agentes da multidão

agentLen int Quantos agentes estão presentes na multidão

flag byte Flag de 8 bits para colisão

setFlagFlock Delegate Objeto do tipo delegate para função que trata colisões

As funções disponibilizadas pela API deverão controlar os aspectos de tratamento de

programação paralela de GPU em multidões para o desenvolvedor do jogo ao invés do

formato sequencial da CPU. Com os dados mencionados acima, será posśıvel abstrair o

tratamento de multidões e agilizar o desenvolvimento dos outros componentes do jogo que

não dependam de multidões. Com a interoperabilidade dos Delegates convertidos na DLL

como ponteiros para função, é permitido para a CUDA chamar paralelamente através dos

núcleos da placa gráfica as funções para tratamento de multidões na TBX como criação

de multidões e tratamentos de colisão. A imagem 17 a seguir exemplifica como a CUDA

controla de forma simplificada as tarefas pela API TBX:
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Figura 17: Algoritmo de população na DLL CUDA.

A partir deste ponto, a API de otimização assumirá o controle do processamento

paralelo para a multidão e o tipo de otimização selecionados pelo desenvolvedor através

da game engine e terá tanto os recursos de programação em GPU quanto de uma game

engine como idealizado por Navarro et al. (2014) para a implementação de um jogo.

A dificuldade de interação e queda de processamento que diminuem drasticamente a

imersão que os modelos de multidão idealmente deveriam proporcionar para o jogador

inspiraram a criação desta fase de implementação de uma DLL, para que desenvolvedores

de jogos possam usufruir de funções de otimização desenvolvidas em plataforma CUDA

em C.

Esta API em questão disponibilizará funções em linguagem C que serão utilizadas

para modelagem, colisão e interação com multidões, mas de forma paralela e sincroni-

zada, poupando tempo do desenvolvedor que desejar trabalhar com tais recursos sem

precisar administrar as threads de placa gráfica e, mesmo assim, se aproveitar do poder

computacional que elas oferecem através da DLL.

3.2.3 - Implementação de Alterações na API TBX

Para tornar posśıvel o foco no desenvolvimento da API de otimização de multidões,

foi utilizada a ferramenta de simulação de multidões TBX. Trata-se de um plugin para a

game engine Unity3D que inclui uma DLL e alguns scripts em linguagem C# que permite

um tratamento simplificado e que inclui um jogo de demonstração com mecanismos para

testes da API.

Dentre os recursos de criação e manipulação de agentes em multidões da TBX podemos

citar:
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• Controle de Formas

• Multidões Autônomas

• Prevenção de Colisão

• Vetores de Campos

• Dinâmicas de Movimentação

• Controle em Tempo de Execução

Os recursos da TBX que foram explorados para o desenvolvimento do projeto com a

expectativa de otimizar usando placas gráficas, dentre os citados, foram: o Controle de

Formas (que organiza o espaço em que uma multidão será criada e mantida), Multidões

Autônomas (tratamento individual de cada agente dentro de uma multidão), Prevenção

de Colisão e Dinâmicas de Movimentação (apesar de não otimizar a movimentação dos

agentes em si, seu controle foi útil para testar as capacidades da API com multidões em

movimento) (TECHBIZXCCELERATOR, 2015).

Apesar da API TBX ser completa quanto ao tratamento de multidões, ela realiza

todo seu processamento sequencialmente via CPU. Esse fato, somado à quantidade de

recursos que este plugin dispõe serviram de incentivo para o estudo da API e utilizá-la

como extensão da DLL escrita em CUDA para paralelizar suas funções que são sequenciais

e atingir resultados positivos quanto a otimização temporal.

Para possibilitar que tais resultados de paralelismo aconteçam, é necessário realizar

algumas alterações na codificação de alguns scripts em linguagem C# da API. Mais

especificamente em “FlockGroup.cs” e “FameManager.cs”. Primeiramente é necessário

importar a DLL escrita usando CUDA dentro de “FlockGroup.cs” e chamar as funções

da DLL ao invés do tratamento linear feito na TBX para criação e prevenção de colisão

como mostram os códigos a seguir:
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Figura 18: Importação da DLL CUDA dentro do script FlockGroup.cs na TBX.

Figura 19: Execução da função paralela CUDA dentro do script FlockGroup.cs na TBX.

A interoperabilidade da API TBX com a DLL escrita usando CUDA é posśıvel prin-

cipalmente por uma funcionalidade da linguagem C# que permite converter facilmente

um objeto do tipo Delegate em um ponteiro para uma função escrita em linguagem C.

Utilizando este recurso, a TBX invoca as funções paralelizadas em CUDA ao invés de suas

funções lineares. A DLL em CUDA, por sua vez, atribui os núcleos da placa gráfica em

questão para cada agente da multidão informada e, para cada thread criada, o ponteiro

para função faz referência ao endereço previamente convertido do Delegate que trata a

função anteriormente linear de forma paralela para a API TBX.

Tanto a criação de multidões quanto tratamento de prevenção de colisão podem ser,

através desta técnica, otimizados em questão de velocidade pois ao invés de haver um

núcleo realizando o processamento para uma multidão, tem-se um núcleo realizando o

processamento para cada agente individualmente, o que rende um ganho em tempo de

processamento da GPU em relação ao processo sequencial da CPU.
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CAPÍTULO IV - ANÁLISES E TESTES DA

APLICAÇÃO

Após a finalização da implementação do projeto como um todo, englobando tanto o

desenvolvimento da DLL em plataforma CUDA como as alterações feitas na API TBX,

foram realizados testes de performance em termos de tempo comparando a TBX quando

utiliza a DLL de otimização (GPU) e quando não a utiliza em seu processamento sequen-

cial normal (CPU).

Foram feitos testes envolvendo principalmente a funcionalidade de criação de novos

modelos dentro de uma multidão delimitada e aspectos de colisão destes agentes entre si

e com objetos no cenário seguindo por um caminho aleatório. Para isso, foi cronometrado

usando funcionalidades da linguagem C# o tempo de execução das funções sem o aux́ılio

das funções exportadas pela DLL foi comparado com o tempo de execução das mesmas

funções quando utilizam a DLL.

Os testes de desempenho foram realizados utilizando um jogo de demonstração da

própria API TBX que possui controles de criação simples de multidões em formas distintas

(tanto em solo como aéreas), obstáculos para os agentes interagirem, e caminhos para eles

percorrerem em direção aos obstáculos colocados no cenário. Uma forma simples de testar

todas as funcionalidades otimizadas ao mesmo tempo foi criar uma grande quantidade de

agentes em um pequeno espaço delimitado para esta multidão. Com isso, os agentes, além

de criados, evitam colidirem entre si e se espalham também subindo nas montanhas como

mostra o screenshot a seguir:
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Figura 20: Screenshot de 999 agentes criados em um pequeno espaço.

Os tempos cronometrados durante a criação de multidões linearmente pela CPU e

paralelamente pela GPU usando a DLL implementada em CUDA foram coletados para as

quantidades de: 40, 100, 200, 400, 600, 680, 800, 900 e 999 agentes. Estes valores foram

selecionados levando em conta saltos de tempo de execução em relação à amostragem

para CPU e GPU, levando em consideração que 999 é o valor máximo que a aplicação

de demonstração da TBX permite para uma única multidão. O gráfico a seguir com os

valores obtidos a partir de uma média de 5 execuções para cada amostragem de agentes e

para cada dispositivo de processamento demonstra o desempenho melhorado em termos

de otimização da solução utilizando uma GPU GeForce GT 540M (placa para notebooks)

com relação a solução que utiliza apenas a CPU para processamento:
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Figura 21: Gráfico de CPU-GPU para criação de agentes em uma multidão.

O gráfico mostra o ganho de tempo, em milissegundos, que a solução utilizando placas

gráficas para uma multidão tem em relação a solução sem GPU. Levando em conta apenas

uma multidão, é posśıvel notar que a partir de 680 agentes, a CPU tem uma demora

grande e que tende a crescer, enquanto a GPU cresce em um ritmo menor. A expectativa

é que com diversas multidões em uma situação real de jogo feito em Unity3D com a

API TBX e usando a DLL desenvolvida em CUDA o processamento seja mais veloz que

antes e compense em questão de desempenho do jogo, fazendo com que a implementação

paralela de criação de multidões seja bem sucedida na prática. A placa utilizada para

testes GeForce GT 540M também é uma placa gráfica de desempenho mediano quando

comparada com uma GeForce GTX TITAN Z que, por ser top de linha, pode apresentar

resultados ainda mais expressivos.

Entretanto, a otimização da prevenção de colisão não foi bem sucedida. Isso se deve

pela simplicidade de como ela é implementada pela API TBX, tratando-se apenas de

uma flag de 8 bits que indica se o agente consegue ultrapassar o obstáculo. Para a

DLL, a função recebida em “setFlagFlock” pode tratar uma flag de cenário ou campo

(“FieldFlag”) ou de colisão de agentes (“CollisionFlag”). Caso algum bit esteja ativo de

acordo com o agente e o obstáculo, a colisão é simplesmente ignorada e o agente atravessa

o objeto como mostra a figura abaixo:
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Figura 22: Agentes atravessando obstáculo.

Por se tratar de operações simples que envolvem atribuição de bits em uma flag e a

comparação destes bits, o processamento de prevenção de colisão da API TBX mesmo em

processamento de CPU é muito rápido mesmo para uma grande quantidade de agentes.

Dessa forma, não foi posśıvel obter resultados expressivos que provassem a superioridade

da solução utilizando GPU para este caso devido a limitação do jogo de demonstração

usado como base.

A fase de testes da aplicação foi fundamental não apenas para avaliar a qualidade e

funcionalidade da API desenvolvido, mas também nesta etapa foi posśıvel apontar e cor-

rigir os erros e problemas citados no Caṕıtulo III que ocorreram durante a implementação

do projeto e que passaram desapercebidos, evitando que a API de otimização apresentasse

resultados indesejáveis no final do projeto.

Portanto, as etapas de modelagem de problemas, implementação de alterações na

API TBX e implementação da API voltaram ao final da fase de testes da aplicação, para

finalizar detalhes de arquitetura e implementação encontrados durante estas fases de erros

nos testes e da avaliação inicial da banca.

Dentre os problemas encontrados, a importação da DLL escrita em CUDA pela

Unity3D só pode ser realizada com DLLs escritas puramente em linguagem C. Portanto,

foi necessário criar um arquivo fonte de link entre as funções invocadas pela Unity3D e as

funções escritas em CUDA para serem aceitas e permitir a interoperabilidade.

Além disso, foi necessário converter algumas funções da API TBX como objetos do

tipo Delegate para que fossem convertidas em ponteiros para função dentro da DLL e

serem chamadas por essa. Criando assim uma via de duas mãos onde enquanto a Unity3D
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solicita recursos da DLL em CUDA, a DLL por sua vez também solicita chamadas de

função dos scripts Unity3D.

No Caṕıtulo V, estão descritas as conclusões do projeto como um todo, assim como

serão exemplificadas sugestões de pesquisas envolvendo este projeto para trabalhos futuros

que darão continuidade no processo desenvolvido até agora.
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CAPÍTULO V - CONCLUSÕES E TRABALHOS

FUTUROS

A utilização de placas gráficas para realizar o processamento de forma paralela para

multidões em jogos digitais é um poderoso recurso para evitar que a imersão do jogador

seja perdida por descontinuidade da progressão das imagens do jogo, deixando assim a

apresentação do jogo menos condizente com a vida real. Além disso, uma maior veloci-

dade de processamento permite que outros quesitos envolvidos em um jogo como f́ısicas

e jogabilidade possam também serem explorados para ter uma otimização e tornar a ex-

periência do game para o jogador ainda mais reaĺıstica. A NVIDIA e a AMD são empresas

desenvolvedoras de placas gráficas que vislumbraram esse crescimento do mercado e cri-

aram a CUDA e a CAL para facilitar a programação de técnicas para diversas áreas de

pesquisas computacionais além de ampliar a procura para usuários e desenvolvedores de

GPU.

Este trabalho projetou e implementou uma nova API de otimização em formato de

DLL utilizando a game engine Unity3D que possibilitou uma otimização na criação de

multidões digitais em um jogo nesta engine estendendo a API TBX. O desenvolvedor

do jogo que usar este novo recurso deve passar como informação a multidão que será

otimizada, assim como seu tamanho, os dados assumidos por cada agente da multidão e

um objeto do tipo Delegate que irá indicar qual função terá seu desempenho otimizado

pela DLL escrita em CUDA. A DLL por sua vez realiza de forma simples e paralela

a funcionalidade da API TBX que era outrora linear, obtendo um ganho de tempo de

execução.

Como visto anteriormente, as placas gráficas estão ganhando um espaço importante

no mercado atual de jogos e, do ponto de vista comercial, não são criados novos jogos

atualmente sem usar os recursos que uma GPU dispõe tanto pela imersão dos jogadores

quanto pela qualidade gráfica e de desempenho computacional que elas proporcionam.

Com esta nova API desenvolvida, será posśıvel ajudar programadores que desejarem im-

plementar um jogo em Unity3D com recursos de multidão de uma forma mais comercial

utilizando GPU sem necessitar um conhecimento aprofundado prévio de como a tecnolo-

gia CUDA funciona na teoria ou a necessidade de implementar um tratamento paralelo
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para suas multidões desde o começo. A abstração gerada pela API de otimização e a

sua simplicidade de uso dentro da Unity3D com o plugin TBX torna este projeto uma

alternativa útil, prática e eficaz para estes programadores de jogos.

Todavia, a API de otimização de multidões não poderá ajudar se o programador

necessitar de uma otimização que ainda não foi desenvolvida como de renderização de

multidões, ou aleatoriedade de modelos durante uma criação. Além disso, esta solução

só poderá ser aproveitada dentro da Unity3D integrada com os scripts e DLL da API

TBX, pois está atrelado com o uso de classes e métodos desta game engine e plugin.

E, mesmo tendo sido produzida com Unity3D, não foram feitos testes da API dentro

de um videogame que suporte a Unity3D, apenas em um computador com Windows a

funcionalidade foi testada e é garantida.

Como trabalho futuro, uma sugestão para melhorar a DLL de otimização de multidões

do jeito que está implementada, seria aumentar sua quantidade de funcionalidades dispo-

nibilizadas de otimização. Como citado acima, a otimização de renderização de modelos e

aleatoriedade durante uma criação são sugestões interessantes que podem complementar

esta API de forma a paralelizar ainda mais outros aspectos que envolvem as multidões

dos jogos em Unity3D.

Apesar da abstração simples, as funções disponibilizadas em CUDA poderiam futura-

mente permitir ao desenvolvedor de jogos em Unity3D um controle dos núcleos e blocos

de threads da placa gráfica. Com este controle, o desenvolvedor poderia separar as suas

multidões em blocos de processamento e aproveitar ainda mais os recursos paralelos que

uma placa gráfica dispõe de uso, otimizando diversas multidões simultaneamente sem

perda significativa de processamento.

Outra sugestão para trabalho futuro, seria testar o desempenho da DLL em outras

placas gráficas e realizar um comparativo entre GPUs ao invés de comparar apenas o

funcionamento da DLL com CPU. Dessa forma, pode-se alcançar resultados ainda mais

expressivos de otimização de multidões e incentivar outros estudos de paralelização da

Unity3D além do que envolve multidões digitais.
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