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RESUMO

Os avanços das tecnologias de Computação em Nuvem (Cloud Computing) e comu-
nicações possibilitaram o conceito de Jogos em Nuvem (Cloud Gaming) se tornar uma
realidade. Por meio de computadores, consoles, smartphones, tablets, smart TVs e ou-
tros equipamentos é posśıvel acessar via streaming e utilizar jogos independentemente da
capacidade computacional destes dispositivos. Os jogos são hospedados e executados em
um ambiente computacional conhecido como Nuvem, a Internet é o meio de comunicação
entre estes dispositivos e o jogo. No modelo conhecido como Cloud Gaming, compreende-
se que os jogos são disponibilizados sob demanda para os usuários e podem ser oferecidos
em larga escala. Os comandos e ações dos jogadores são enviados para servidores que
processam a informação e enviam o resultado (reação) para o jogador. A quantidade
de dados que são processados e armazenados nestes ambientes em Nuvem superam os
limites de análise e manipulação de plataformas convencionais, porém tais dados contém
informações sobre o perfil dos jogadores, suas particularidades, ações, comportamentos e
padrões que podem ser importantes quando analisados. Para uma devida compreensão e
lapidação destes dados brutos, a fim de torná-los interpretáveis, se faz necessário o uso
de técnicas e plataformas apropriadas para manipulação desta quantidade de dados. Es-
tas plataformas fazem parte de um ecossistema que envolvem os conceitos de Big Data.
Arquiteturas e ferramentas de Big Data, mais especificamente, o modelo denominado Big
Data Analytics, são instrumentos eficazes e capazes de não somente trabalhar com estes
dados, mas entender seu significado, fornecendo insumos para análise assertiva e predição
de ações. O presente estudo busca compreender o funcionamento destas tecnologias e for-
necer um método capaz de identificar padrões nos comportamentos e caracteŕısticas dos
jogadores em ambiente virtual. Conhecendo os padrões de diferentes usuários é posśıvel
agrupar e comparar as informações, a fim de otimizar a experiência destes usuários no
jogo, aumentar a receita para os desenvolvedores e elevar o ńıvel de controle sobre o am-
biente ao ponto que seja posśıvel de prever ações futuras dos jogadores. Os resultados
obtidos são derivados de diferentes modelagens de análise utilizando a tecnologia Hadoop
combinada com ferramentas de visualização de dados e informações de fontes de dados
abertas, em um dataset do jogo World of Warcraft. Detecção de fraude, padrões de jogo
dos usuários, insumos para prevenção de churn e relações com elementos de atratividade
no jogo, são exemplos de modelagens abordadas. Nesta pesquisa foi posśıvel mapear e
identificar os padrões de comportamento dos jogadores e criar uma previsão e tendência
de assiduidade sobre evasão ou permanencia de usuários no jogo.

Palavras-chave: Cloud Gaming, Big Data Analytics, Game Streaming,
Reconhecimento de Padrões, Jogos em Nuvem.
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ABSTRACT

The advances in Cloud Computing and communication technologies enabled the con-
cept of Cloud Gaming to become a reality. Through PCs, consoles, smartphones, tablets,
smart TVs and other devices, people can access and use games via data streaming, re-
gardless the computing power of these devices. The Internet is the fundamental way of
communication between the device and the game, which is hosted and processed on an
environment known as Cloud. In the Cloud Gaming model, the games are available on de-
mand and offered in large scale to the users. The players’ actions and commands are sent
to servers that process the information and send the result (reaction) back to the players.
The volume of data processed and stored in these Cloud environments exceeds the limits
of analysis and manipulation of conventional tools, but these data contains information
about the players’ profile, its singularities, actions, behavior and patterns that can be
valuable when analyzed. For a proper comprehension and understanding of this raw data
and to make it interpretable, it is necessary to use appropriate techniques and platforms
to manipulate this amount of data. These platforms belong to an ecosystem that involves
the concepts of Big Data. The model known as Big Data Analytics is an effective and
capable way to, not only work with these data, but understand its meaning, providing
inputs for assertive analysis and predictive actions. This study searches to understand
how these technologies works and propose a method capable to analyze and identify pat-
terns in players’ behavior and characteristics on a virtual environment. By knowing the
patterns of different players, it is possible to group and compare information, in order to
optimize the user experience, revenue for developers and raise the level of control over the
environment in a way that players’ actions can be predicted. The results presented are
based on different analysis modeling using the Hadoop technology combined with data
visualization tools and information from open data sources in a dataset of the World of
Warcraft game. Fraud detection, users’ game patterns, churn prevention inputs and rela-
tions with game attractiveness elements are examples of modeling used. In this research,
it was possible to map and identify the players’ behavior patterns and create a prediction
of its frequency and tendency to evade or stay in the game.

Keywords: Cloud Gaming, Big Data Analytics, Game Streaming, Pattern Recognition,
Cloud Games.
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1 INTRODUÇÃO

Um modelo inédito de utilização e distribuição de jogos emerge ocasionando uma

transformação no mercado de jogos mundial e uma vasta quantidade de oportunidade

para o estudo deste modelo se mostra ainda não explorada. Há um amplo ambiente para

discussão sobre as plataformas, técnicas e dispositivos tecnológicos a serem aplicados

para a implementação e desenvolvimento deste modelo com o intuito de analisar seu

funcionamento e aplicabilidade. A pesquisa decorre sobre a análise dos dados gerados em

decorrência da utilização de jogos nos ambientes de Cloud Gaming (Jogos em Nuvem)

e as técnicas utilizadas para tanto. Esta análise busca entender o comportamento dos

usuários nestes jogos com o intuito de reconhecer seus padrões de ações e uso.

O objetivo desta pesquisa é apresentar modelagens de análise para o reconhecimento

de padrões de jogadores utilizando técnicas de Big Data Analytics. A aplicação destas

modelagens de análise podem trazer benef́ıcios para desenvolvedores e usuários. A pes-

quisa busca mostrar análises que possam aumentar o ńıvel de controle dos desenvolvedores

sobre os jogos, fazer com que o entendimento da necessidade dos usuários seja aprimo-

rada, a fim de otimizar experiência de uso e satisfação dos jogadores. A partir de métricas

para tomada de decisões e ações é posśıvel prevenir desistências, detectar discrepâncias,

fraudes ou comportamentos ilegais e prever futuras ações dos usuários para a melhoraria

do desenvolvimento.

Presume-se que por meio do apontamento dos fatores positivos e negativos e uma

análise de viabilidade de infraestrutura e plataformas de Cloud Gaming, o entendimento

do potencial de desenvolvimento deste modelo será facilitado, impulsionando outras ra-

mificações de estudo sobre o tema, com objetivo de apresentar sua efetiva aplicabilidade.

Se faz necessário pesquisar sobre a eficácia deste modelo que proporciona diversos

desafios computacionais, pois envolve desde processos nos servidores até uma robusta

arquitetura de rede, interna e externa aos data centers que irão hospedar as aplicações.

Sabe-se que a atual infraestrutura de comunicações (rede), mesmo em páıses considerados

desenvolvidos tecnologicamente como Estados Unidos e alguns páıses da Europa, ainda

possui limitações que devem ser transpostas para que o modelo em geral se faça efetivo e

viável, fornecendo uma experiência otimizada para o usuário (WALLIS, 2015).
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A arquitetura da rede é fundamental para o modelo de Cloud Gaming, pois o acesso

dos usuários aos jogos é exclusivamente por meio da Internet. Os t́ıtulos ficam dispońıveis

online e, ao serem acessados, demandam uma elevada capacidade de processamento lógico

e gráfico dos servidores. Se o processamento fosse executado localmente, equipamentos

convencionais seriam incapazes de atender à demanda, sendo necessário computadores

especialmente configurados para jogos (gaming PCs) ou os mais atuais consoles. Nestas

condições, quando o processamento é executado por servidores em Cloud (Nuvem), um

ambiente escalável, jogos que demandariam hardware espećıfico e gigabytes de memória e

processamento podem ser acessados por qualquer dispositivo independente de sua capa-

cidade computacional (SHEA et al., 2013).

É essencial uma pesquisa que forneça insumos para possibilitar a otimização de mo-

delos de receita, detecção de fraude, prevenção de cancelamentos (churn) e outros tipos

de análise para aplicação nos Cloud Games utilizando os dados coletados nestes jogos.

Sugere-se neste estudo, por meio de um ferramental espećıfico e técnicas de mineração

e visualização de dados, bem como Big Data Analytics, modelagens que possibilitam

analisar perfis, comportamentos, utilização, padrões e caracteŕısticas de jogadores, entre

outros indicadores, de acordo com necessidade de análise. Munidos deste tipo de técnicas

de análise, empresas desenvolvedoras de Cloud Games elevam as chances de obter êxito

neste novo cenário de transformação mercadológica, e o presente trabalho busca fornecer

recursos suficientes para viabilizar estas técnicas (MAYER-SCHÖNBERGER; CUKIER,

2013; TIGANI; NAIDU, 2014).

É importante notar que a demanda do mercado global de jogos aumenta a cada dia.

Estima-se que este mercado consuma, até o fim de 2017, mais de US$ 92 bilhões de dólares,

um crescimento de aproximadamente 62% em comparação à 2010, em que o faturamento

foi de US$ 57 bilhões. De acordo com especialistas, o mercado de jogos online em um

panorama global, que inclui o Cloud Gaming, é o segmento que mais cresce dentre os

de jogos, com um faturamento estimado de US$ 39 bilhões de dólares (faixas verde e

vermelha) ante US$ 25 bilhões (faixa azul) para os demais tipos de jogos no ano de 2017,

como observado na Figura 1 (FLEURY; NAKANO; CORDEIRO, 2014; PARKER, 2012).

2



Figura 1: Estimativa do crescimento do faturamento (em bilhões de dólares) de jogos até 2017. É apresentado no

gráfico apenas o faturamento por software, não é levado em consideração o faturamento originário de outras fontes como

anúncios, por exemplo, portanto, apenas a cifra de US$ 64 bilhões é apresentada em contraponto aos US$ 92 bilhões como

a estimativa total do faturamento do mercado de jogos (PARKER, 2012, p. 04).

Com o crescente acesso à Internet, os jogos online seguem em expansão, porém a

demanda dos usuários é por acesso aos jogos a qualquer momento, independentemente

do dispositivo e plataforma utilizada. O dispositivo de acesso aos jogos tende a tornar-se

genérico e as empresas desenvolvedoras ainda não possuem uma abordagem efetiva para

lidar com esta transformação. O modelo de Cloud Gaming fornece às desenvolvedoras uma

opção para satisfazer esta demanda, mas para que o modelo se consolide, análises além do

funcionamento técnico devem ser realizadas. Se faz necessário o entendimento do compor-

tamento dos consumidores destes jogos neste modelo e, para tanto, esta pesquisa busca

apresentar os resultados de análises mais detalhadas sobre estes comportamentos, coope-

rando assim com o futuro sucesso do modelo em questão. A presente pesquisa procura

mostrar o quão valiosos são os dados contidos nos Cloud Games quando transformados em

informações por meio de diferentes análises, que podem contribuir para a evolução deste

modelo de jogos. O Cloud Gaming é não apenas um modelo de jogo tecnologicamente

disruptivo, mas que se mostra rentável e está propenso a elevar o faturamento do mercado

de jogos nos próximos anos (FLEURY; NAKANO; CORDEIRO, 2014; WALLIS, 2015).

Esse documento apresenta inicialmente uma introdução sobre o conceito de Cloud

Gaming, seu funcionamento e dados mercadológicos, bem como o ponto de vista de dois

diretores de conceituadas empresas do segmento, Telltale Inc. e Microsoft Game Studios

(WALLIS, 2015). No segundo caṕıtulo, são abordadas diferentes plataformas de Cloud
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Gaming, proprietárias e de código aberto. No caṕıtulo seguinte, o trabalho descreve as

ferramentas de Big Data para a manipulação de dados e análise de padrões em ambiente de

Cloud Gaming. No quarto caṕıtulo, aborda-se a aplicação de análises preditivas utilizando

Big Data Analytics. Em seguida, a metodologia do trabalho é descrita e posteriormente

são apresentados os resultados obtidos por meio destas análises, utilizando ferramentas de

Big Data mencionadas em um conjunto de dados de jogo online. Por fim, apresentam-se

as conclusões da pesquisa e dos resultados, bem como a descrição de trabalhos futuros.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Cloud Gaming: Streaming de Jogos

O crescimento da procura pelo entretenimento virtual em dispositivos móveis como

tablets e smartphones vem mudando a forma como as empresas desenvolvedoras de jogos

atuavam no mercado nos últimos anos. O consumo de jogos casuais teve um elevado cres-

cimento à medida que aumentou a aderência da população mundial às novas tecnologias

móveis.

Em 2013 foram vendidos 35,6 milhões de smartphones no Brasil, o que equivale a 68

smartphones vendidos a cada minuto, isto representa uma alta de 123% comparado à 2012.

Foi a primeira vez no páıs que se vendeu mais smartphones do que celulares tradicionais.

O Brasil encerrou 2013 como o quarto maior consumidor de smartphones no mundo, se

posicionando atrás apenas de China, Estados Unidos e Índia, respectivamente. De acordo

com o IDC, a expectativa para 2016 é que o número de vendas supere 40,3 milhões de

unidades. Apesar deste crescimento nos dispositivos móveis, os consoles (incluindo PCs)

ainda possuem seu espaço e a preferência do público aficionado (hardcore) (FLEURY;

NAKANO; CORDEIRO, 2014; VALOR.COM, 2016).

Esta variedade de plataformas para jogos favorece uma transformação no modelo de

oferta e, com isso, um novo conceito emerge e busca transformar o mercado de jogos, con-

ceito esse chamado de Cloud Gaming. Cloud Gaming ou “Jogos em Nuvem” é um modelo

de serviço de jogos online que, independentemente da plataforma ou console utilizado

pelo usuário, possibilita o acesso ao jogo devido ao processamento não ser realizado local-

mente. O dispositivo acessa por meio da Internet, remotamente, os servidores em Nuvem

em que os jogos são armazenados, sincronizados, processados, renderizados e entregues

novamente ao usuário por meio de streaming de dados. Neste modelo, o dispositivo do

usuário recebe streaming de áudio e v́ıdeo e envia comandos dos controladores como o

joystick e/ou mouse e teclado para o servidor na Nuvem, que processa estas informações

executando as ações solicitadas pelo jogador (XUE et al., 2015; WALLIS, 2015).

Para garantir determinada qualidade de serviço (QoS - Quality of Service) e ex-

periência de uso (usabilidade) para o usuário, o processo de: coletar suas ações e enviá-las
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à Nuvem, processá-las, renderizar os resultados, codificar/comprimir os efeitos das ações

no ambiente virtual (jogo) e enviar o resultado via streaming de volta para o jogador,

deve ocorrer em milisegundos. Quão menor for o tempo de resposta às suas ações, melhor

será a experiência de jogo do usuário. Considera-se que o limite de tempo de resposta

(delay) aceitável para Cloud Games em geral seja de 200 ms. Para determinados jogos,

como os de ação e combate, estima-se que o limite de delay de interação seja de 100 ms, a

fim de não impactar a qualidade de usabilidade (QoE - Quality of Experience) do jogador

(GHARSALLAOUI; HAMDI; KIM, 2014).

É posśıvel identificar semelhanças entre este método e os serviços de v́ıdeo sob de-

manda como, por exemplo, o NetFlix. Porém a interatividade no Cloud Gaming é maior,

o que aumenta significativamente os desafios para criar uma estrutura capaz de suportar

o processo do ińıcio ao fim (XUE et al., 2015).

Diferentes possibilidades se mostram presentes por meio desta modalidade de jogos

em comparação à modalidade tradicional, em que os jogos são instalados e operam nos

próprios dispositivos. Uma das caracteŕısticas principais que se faz notar é a que o usuário

dispensa maiores investimentos em hardware, como placas de v́ıdeo, processadores mais

potentes e consoles atualizados, basta uma conexão de banda larga e o jogador acessa

o jogo por meio da Internet, todos os seus dados ficam salvos na Nuvem. No caso do

Cloud Gaming não importa a plataforma utilizada pelo usuário, o que evita problemas de

compatibilidade destas plataformas, a experiência será a mesma independente do sistema

operacional, software, hardware, dispositivo ou plataforma utilizada. O que interferirá na

experiência será a conexão, pois o jogador pode acessar os jogos instantaneamente sem a

necessidade de download ou instalação (XUE et al., 2015; HOU et al., 2014).

Por conseguinte, os desenvolvedores apenas necessitam desenvolver uma versão do

jogo, que será atualizada nos servidores em Nuvem que o hospeda, ao invés de criar

uma versão para cada tipo de plataforma e dispositivo, reduzindo assim o tempo de

desenvolvimento e custos deste jogo. Outro ponto positivo do modelo é a ausência de

utilização de mı́dia f́ısica (CD, DVD, Blu-ray), ainda comumente usada até mesmo nos

mais recentes consoles dispońıveis no mercado. A ausência de mı́dia f́ısica dificulta a

cópia ilegal de jogos, uma vez que funcionarão diretamente em servidores autenticados e

monitorados. Para os publishers, o Cloud Gaming apresenta um elemento complementar
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para a proteção de copyrights (LUO; CLAYPOOL, 2015).

O desafio deste tipo de modalidade está principalmente na rede. Para prover um

serviço de qualidade que envolve processamento de imagem e renderização e resposta a

comandos com uma latência quase nula, semelhante à fornecida por um processamento

local (em que o jogo é processado em um console ou PC, por exemplo), é necessária uma

conexão à Internet — pública ou privada — capaz de comunicar de forma eficiente um

dispositivo com os servidores onde os jogos estão hospedados. É levada em consideração

desde a largura de banda e velocidade da Internet do usuário até a distância f́ısica ge-

ográfica do mesmo até o servidor. O usuário deve ser capaz de interagir com o jogo em

tempo real e sem perda de ações — em que o lagging provoca saltos nos frames — e

sem erros de conexão com o servidor, ou servidores em Nuvem (XUE et al., 2015; LUO;

CLAYPOOL, 2015).

A limitação da largura de banda de uma conexão e suporte para acessos concorrentes

multi-client são os pontos mais cŕıticos para a continuidade do desenvolvimento deste

modelo de solução, também conhecido como GaaS (Gaming as a Service), ou, Jogos

como Serviço. Por ser baseada em transmissão de streaming de áudio e v́ıdeo em tempo

real, se faz necessário o aprimoramento de como codificar e decodificar este fluxo de dados

com o mı́nimo de tempo e a maior taxa de compressão posśıvel, a fim de diminuir o delay

em conexões com largura de banda limitada.

A taxa de bits de v́ıdeo (video bitrate) necessária para se atingir uma qualidade

aceitável de jogo é relativamente elevada. Por exemplo, para uma resolução de v́ıdeo

de 720p a 50 fps (frames por segundo), o sistema da OnLive (empresa de tecnologias

para Cloud Gaming) requer uma conexão de rede com, no mı́nimo, 5 Mbps (megabits por

segundo) de largura de banda (SHIRMOHAMMADI et al., 2015).

Para mitigar parte deste problema de acesso e largura de banda, tem-se utilizado

a distribuição dos jogos a partir de diferentes data centers, com localizações geográficas

distintas assim, ao acessar um jogo, o usuário é automaticamente conectado à Cloud mais

próxima, diminuindo o tempo de resposta (latência) da rede. Apesar de eficiente, este

método se torna custoso devido à necessidade de manter ativas operações em diversos data

centers. Uma alternativa à isso são as soluções de CDN (Content Delivery Network), em

que um sistema de servidores distribúıdos fisicamente entrega determinado conteúdo para
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um usuário com base em sua localização geográfica e a origem do conteúdo. O objetivo de

uma CDN é fornecer conteúdo para o usuário final com alta performance e disponibilidade

(HOU et al., 2014; LING; XIAOZHEN; YULAN, 2013).

Segundo Dan Connors (2015), co-fundador e diretor da Telltale Inc. (empresa ameri-

cana do segmento de Cloud Gaming), há tecnologia suficiente para oferecer este modelo

de forma satisfatória ao mercado, mas acredita que ainda não há um pleno entendimento,

por parte dos desenvolvedores, das inúmeras possibilidades e benef́ıcios do Cloud Gaming

ao criarem seus jogos. São necessários jogos especificamente desenhados para operarem

na plataforma de Cloud Computing, de uma maneira que o modelo de receita e outras

caracteŕısticas destes jogos também sejam adaptados para melhor performance do modelo.

Já Rhys Deckle (2015), diretor de desenvolvimento de negócios da Microsoft Games

Studios, acredita que o preparo da infraestrutura é um ponto a ser aperfeiçoado neste

modelo de negócio, mas ambos concordam que deve-se mover o foco do processamento

local em CPU para o processamento na Nuvem no desenvolvimento de novos jogos, e que

isto ainda não é efetivamente realizado (WALLIS, 2015).

De acordo com Connors (2015), o que se encontra atualmente é o aumento de jogos

multi-plataforma e que o desejo dos consumidores é acessar seus jogos de diferentes dis-

positivos e possuir a mesma performance e experiência de jogo. A distribuição digital

(não mais em mı́dias) de jogos tem facilitado o acesso ao usuário final e beneficiado o

segmento de negócio, e esta distribuição caminha naturalmente para os serviços baseados

em Nuvem e, segundo ele, é a melhor forma de fazê-lo, mas os publishers ainda não se

atentaram a este fato (WALLIS, 2015).

A tendência pela multi-plataforma crescerá nos próximos três anos, e os jogos devem

ser desenhados para adaptar-se a este modelo, seguindo a demanda dos usuários. Estes

jogos podem beneficiar-se das diferentes vantagens dispońıveis em cada um dos disposi-

tivos que os jogadores podem utilizar, este sistema deve estar vinculado ao modelo de

Computação em Nuvem, conceituando um dos aspectos do Cloud Gaming.

A oportunidade de se adicionar mais poder computacional à Nuvem de acordo com

a demanda aumenta a possibilidade de executar reinderizações e sistemas de inteligência

artificial mais complexos, porém, os jogos devem ser devidamente desenhados para este

modelo. Isto significa que eles estarão em cont́ınua evolução pois, uma vez hospedados
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na Nuvem, podem ser atualizados e à medida que exigem mais processamento e recebem

maior volume de jogadores, pode-se adicionar poder computacional aos servidores para

suportar a demanda por determinado jogo (WALLIS, 2015).

Atualmente existem diversos fornecedores de soluções de Cloud Computing com estas

caracteŕısticas, que provêem a infraestrutura necessária para que plataformas de Cloud

Gaming possam ser hospedadas. Além da infraestrutura, estas soluções de Cloud Gaming

também estão dispońıveis no mercado, são plataformas especialmente desenhadas para

este modelo de tecnologia.

2.2 Plataformas de Cloud Gaming

O modelo de Cloud Gaming atraiu o interesse de empresários e empreendedores do

setor de jogos, bem como investidores de venture capital e do mercado de uma forma ge-

ral. Algumas empresas como OnLive, Gaikai, Ubitus e StreamMyGame possuem soluções

desenvolvidas e ofertadas como serviço, cada qual com aspectos distintos. Devido à varie-

dade de elementos e tipos de sistemas a serem explorados neste modelo, ainda não há um

padrão consolidado o qual se pode tomar como referência do segmento de Cloud Gaming

(GHARSALLAOUI; HAMDI; KIM, 2014; SHIRMOHAMMADI et al., 2015).

2.2.1 Gaikai

A Gaikai é uma empresa de streaming de jogos fundada em novembro 2008. A palavra

“Gaikai” tem origem japonesa e significa “Oceano Aberto”. Na solução, os jogos são en-

viados para diferentes data centers distribúıdos pelo mundo, e então são transmitidos por

streaming para dispositivos conectados à Internet, de forma semelhante aos v́ıdeos que são

transmitidos para o computador, porém de maneira interativa. É posśıvel transmitir jo-

gos com gráficos em alta definição e conteúdos interativos para a maioria dos dispositivos,

independente do local onde esteja, uma vez conectados à Internet.

Antes da aquisição pela Sony, a tecnologia da Gaikai não suportava o serviço em

dispositivos como TVs digitais e tablets. A plataforma usa versões do encoder H.264 em

uma abordagem baseada em software (software-based) para codificação. O uso do encoder

H.264 é motivado pelo fato deste poder ser configurado para funcionar com demandas em
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tempo real de alta performance e por possuir elevada taxa de compressão. Utiliza CPU

para encoding, possui requisitos de jitter (variação do atraso entre pacotes sucessivos de

dados) e é altamente senśıvel à perda e atraso de pacotes (GHARSALLAOUI; HAMDI;

KIM, 2014; SHEA et al., 2013).

A Gaikai foi adquirida pela Sony Interactive Entertainment em agosto de 2012 e atu-

almente pertence ao projeto do PlastSation Now, suporta equipamentos Sony, incluindo

TVs digitais e consoles PlayStation 3 e PlayStation 4 (GAIKAI, 2016).

2.2.2 OnLive

A OnLive foi uma das primeiras plataformas de Cloud Gaming, iniciando suas ati-

vidades em 2010. A solução oferece entrega de experiências interativas e rich media em

tempo real e sob demanda por meio da Internet. Com uma tecnologia de compressão de

v́ıdeo distinta, utiliza a computação em Nuvem para fornecer o poder computacional e

inteligência necessária para a entrega do conteúdo. Apenas um plug-in de 1 MB em um

navegador web comum é suficiente para descomprimir os dados e exib́ı-los. Normalmente

é necessário utilizar poder de hardware para efetuar tal descompressão. Os algoritmos

mudam a estrutura e ordem de dados ou pacotes para que possam transitar pela Internet.

Um pacote pode realizar sua rota completa em 80 milissegundos, um peŕıodo de tempo

relativamente curto em comparação com outros tipos de tráfego que passam por hard-

ware, em que os dados são comprimidos e descomprimidos e, normalmente, possuem um

peŕıodo superior a 100 ms.

A OnLive utiliza um chip encoder H.264 em um dispositivo dedicado (hardware-based)

para capturar a sáıda de v́ıdeo de cada GPU em seus servidores. Assim como na solução

da Gaikai, este encoder possui requisitos de jitter e é senśıvel à perda e atraso de pacotes.

Para a utilização mı́nima é necessária conexão de banda larga de 2 Mbps para gráficos

simples (com resolução de até 1024 x 576 pixels) e 5 Mbps para gráficos em alta definição

(1280 x 720 pixels) (GHARSALLAOUI; HAMDI; KIM, 2014; ONLIVE, 2016).

Estes valores de largura de banda são plauśıveis para a maioria das conexões de banda

larga residenciais. O desafio técnico é minimizar a latência por meio da conexão de rede

do usuário e, para tanto, se fez necessário modificar o formato de compressão de v́ıdeo

para que fosse posśıvel ter praticamente nenhuma latência nesta compressão. O objetivo
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é aproximar-se o máximo posśıvel da latência f́ısica (tempo que os sinais duram para

percorrer a fibra), levando em consideração os diversos equipamentos os quais os dados

deverão passar em um trajeto entre o usuário e os servidores em Nuvem.

Os servidores f́ısicos que suportam o ambiente em Nuvem da OnLive são constrúıdos

sob medida utilizando GPUs e algoritmos de compressão proprietários, capazes de com-

putar dois streams para cada jogo, denominados Live Stream e Media Stream. O Live

Stream é otimizado para jogos em condições comuns do uso da Internet, enquanto o Media

Stream é um fluxo full HD usado para que jogadores possam gravar e/ou rever sequências

des seus jogos, demandando maior consumo de rede. Apesar destes recursos, a plataforma

OnLive possui algumas limitações. Uma delas é o fato de suportar resoluções de 1080p

apenas para conexões banda larga com velocidade superior a 10 Mbps, a fim de man-

ter uma experiência adequada para o usuário (GHARSALLAOUI; HAMDI; KIM, 2014;

ONLIVE, 2016).

A OnLive foi adquirida pela Sony Interactive Entertainment em 2015. Devido à

aquisição, a Sony decidiu suspender temporariamente as atividades em 30 de abril do

mesmo ano, e ainda não há informações sobre como a empresa operará futuramente (ON-

LIVE, 2016; LUO; CLAYPOOL, 2015).

2.2.3 PlayStation Now

O PlayStation Now (PS Now) é a plataforma de Cloud Gaming lançada pela Sony

em janeiro de 2015, utiliza a tecnologia da Gaikai e Onlive. O PlayStation Now funciona

como uma biblioteca de jogos para praticamente todos os consoles mais recentes da Sony

como PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation Vita, PlayStation TV, e alguns outros

tipos de Smart TVs, também está dispońıvel para PCs em plataforma Windows. Atu-

almente disponibiliza mais de 400 t́ıtulos e opera no modelo Game as a Service (GaaS),

em que o usuário paga por uma assinatura mensal e adquire acesso aos t́ıtulos. O jo-

gador os acessa de forma remota por meio da Internet e joga via streaming de dados.

(PLAYSTATIONNOW, 2016; LUO; CLAYPOOL, 2015).

O serviço disponibiliza os recursos de troféus de conquistas para os jogos (semelhante

ao sistema da PSN - PlayStation Network), interação multiplayer e sistema de campanha

online, em que o progresso do jogo é continuamente gravado (na Nuvem), independente
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do dispositivo de acesso (PLAYSTATIONNOW, 2016).

2.2.4 StreamMyGame

StreamMyGame é uma solução baseada em software que permite que jogos e aplicações

sejam utilizados remotamente. O acesso à plataforma e ao jogo é feito por meio de uma

rede de banda larga local, sendo posśıvel utilizar jogos de alta performance gráfica em

dispositivos comuns. É posśıvel gravar a campanha do usuário no jogo em arquivos

de v́ıdeo em alta definição e transfeŕı-los para o YouTube, Facebook e outros sites que

suportam v́ıdeos, como os de transmissão de jogos (gameplay videos).

Além do compartilhamento nestes sites, membros do StreamMyGame têm acesso a

serviços para interagir com demais jogadores da plataforma e formar grupos com fóruns,

chats, pesquisas, ver quem está online, envio de mensagens privadas, perfis, avatares,

not́ıcias e etc. (GHARSALLAOUI; HAMDI; KIM, 2014; STREAMMYGAME, 2016).

2.2.5 Ubitus GameCloud

Ubitus GameCloud (UGC) é uma plataforma de Cloud Gaming da empresa Ubitus

Inc., sediada em Taiwan. É uma plataforma white-label, ou seja, permite que outras

empresas a utilizem de maneira personalizada a fim de fornecê-la para seus usuários com

a própria marca. Oferece um conjunto de ferramentas — Ubitus Game Development Kit

(GDK) — que permite desenvolvedoras e publishers converterem jogos online de PC para

Cloud Games sem a necessidade de alteração do código original.

A plataforma é multi-screen, sua arquitetura permite a flexibilidade para operar em

diferentes tamanhos de telas. Pode ser escalada para resoluções de até 1080p a 60 fps com

uma conexão de 10 Mbps, de 1 a 2 Mbps para resolução em tablets e 0,5 a 1 Mbps para

smartphones (UBITUS, 2016).

Um dos serviços de Cloud Gaming que utiliza esta plataforma é o GameNow. O

serviço oferece jogos sob demanda para diferentes dispositivos sem a necessidade de uso

de mı́dia f́ısica, downloads e/ou instalações, com a qualidade gráfica de jogos de console. O

GameNow é browser-based, ou seja, acessado por meio de um navegador, e está dispońıvel

para smart TVs, Google TV, PC e Mac (GAMENOW, 2016).
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2.2.6 GamingAnywhere

GamingAnywhere é a primeira plataforma open-source para Cloud Gaming, desenhada

para permitir escalabilidade, flexibilidade e portabilidade por meio de desenvolvimento

em seu código. Instalada em servidores em Nuvem, ela executa a captura do v́ıdeo, o

encoding e a transmissão de um jogo, que por sua vez é enviado da Nuvem para um client

da própria plataforma, que recebe os dados, decodifica e apresenta a informação para o

jogador.

Pode ser utilizada tanto por fornecedores de Cloud Gaming para desenvolver serviços,

quanto por pesquisadores e entusiastas desta tecnologia estudarem e testarem seus re-

cursos. Suporta sistemas operacionais Linux, Windows e OS X, sendo posśıvel portar

o cliente para iOS e Android. É posśıvel adicionar portabilidade para outras sistemas

operacionais editando seus componentes, podendo suportar a maioria das plataformas de

dispositivos móveis (GAMINGANYWHERE, 2016; HUANG et al., 2014).

Por ser de código aberto e modularizada, pode-se alterar os componentes do pipeline de

streaming de v́ıdeo por outros de distintos algoritmos, padrões, parâmetros ou protocolos,

portanto, é posśıvel que desenvolvedores e fornecedores de serviços de jogos customizem a

plataforma para melhor operar com seus modelos de negócio e necessidades, o que não é

posśıvel em outras plataformas proprietárias, de código fechado. Pode ser utilizada para

testes em ambiente real e é compat́ıvel com encoders H.264/MVC (HOU et al., 2014;

HUANG et al., 2013).

A GamingAnywhere foi desenvolvida para minimizar a sobrecarga de tempo e espaço

usando buffers circulares compartilhados para reduzir o número de operações de cópia

na memória. Essas otimizações permitem que a plataforma forneça elevada qualidade de

experiência (QoE) de jogo com baixo delay de resposta. Em servidores f́ısicos comuns

que usam processadores Intel i7, é posśıvel exibir v́ıdeos em tempo real para resolução de

720p a 35 fps, o que é equivalente a menos de 28,6 ms de tempo de processamento para

cada frame.

Ao adotar um design modularizado, tanto componentes dependentes de plataforma,

como captura de áudio e v́ıdeo, quanto componentes independentes de plataformas, como

codecs e protocolos de rede, podem ser modificados ou substitúıdos. É posśıvel que desen-
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volvedores utilizem as interfaces de programação de módulos para estender as capacidades

do sistema. A plataforma não se limita à jogos, qualquer aplicação multimedia de strea-

ming em tempo real, como reproduções ao vivo (live casting), pode ser realizada usando

a mesma arquitetura do sistema (GHARSALLAOUI; HAMDI; KIM, 2014).

Pesquisadores e desenvolvedores podem realizar testes nestas aplicações multimı́dia

sendo suficiente alterar alguns parâmetros. Uma gama de codecs de áudio e v́ıdeo são su-

portados, além disso, pode-se exportar todas as configurações de modo que é posśıvel tes-

tar as diferentes combinações de parâmetros, que podem ser ajustados ao editar arquivos

de texto de configurações, a fim de encontrar a combinação que melhor atende às neces-

sidades para personalizar o sistema a um cenário pré-existente (GAMINGANYWHERE,

2016; GHARSALLAOUI; HAMDI; KIM, 2014).

2.2.7 NVIDIA GRID

A companhia de desenvolvimento de equipamentos eletrônicos gráficos NVIDIA lançou

em 2008 uma tecnologia para Cloud Gaming chamada NVIDIA GRID. Trata-se de um

serviço que oferece a transmissão de jogos por meio da Internet no formato de stream

a partir de uma Nuvem. O poder gráfico das GPUs (Graphic Processing Unit) conti-

dos em clusters de placas de v́ıdeo são responsáveis pelas operações de processamento e

renderização dos jogos. Esta solução contém recursos como virtualização de GPU, proces-

samento remoto, acessos simultâneaos com alta definição, GPUs dedicadas, entre outros,

que otimizam a qualidade gráfica e a experiência final do usuário (NVIDIA, 2016).

É posśıvel combinar estas duas soluções, a plataforma GamingAnywhere com o poder

de processamento gráfico do serviço NVIDIA GRID. Nesta combinação, o funcionamento

segue o seguinte fluxo: os servidores da plataforma são instanciados e ficam aguardando

uma requisição por parte de um usuário, após selecionar um determinado jogo, um client

instalado no dispositivo do usuário envia os dados desta requisição para um servidor em

Nuvem, que inicia o carregamento do jogo e o envia ao client. Durante este processo,

o servidor captura o v́ıdeo e áudio do jogo e os comprime em um formato espećıfico

utilizando GPUs do NVIDIA GRID, por fim, envia o stream novamente para o client. O

client irá receber o fluxo de dados processados do servidor e os exibirá para o usuário após

descomprimı́-los e decodificá-los. O processo está representado na Figura 2 (HOU et al.,
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2014).
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Figura 2: Diagrama do processo de funcionamento da solução que combina uma plataforma de Cloud Gaming (Gamin-

gAnywhere) com a tecnologia NVIDIA GRID. Adapt. de Diagrama de arquitetura do framework de cloud gaming (HOU

et al., 2014, p. 02).

Esta operação é repetida durante todo o tempo em que o usuário joga, cada instrução

do controlador é enviada ao servidor e processada, então o frame atualizado com as

respostas do servidor às ações é enviado ao client após ser capturado e comprimido pelas

GPUs da GRID. Cada parte deste processo possui um tempo de duração, que compreende

desde ińıcio da execução de um processo até seu fim, este tempo é chamado de delay (HOU

et al., 2014).

Ao utilizar o precessamento por meio de GPUs, é posśıvel mitigar significativamente os

delays causados pelo processo de funcionamento deste tipo de solução. Pode-se considerar

três elementos distintos que mais influenciam para causar delay em um sistema de Cloud

Gaming.

Um deles é o delay de rede, que consiste no tempo necessário para entregar os co-

mandos executados por um jogador ao servidor e o tempo para enviar a tela do jogo com

as respostas ao comando novamente ao usuário. Pode-se referir à este tempo como RTT

(Round-trip Time). Outro tipo de delay é o de processamento, que se resume no tempo
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de resposta após processar a ação do jogador, ou seja, o tempo que o servidor leva para

apresentar o frame com os resultados das ações do jogador a partir do momento que as

recebeu. Por fim, o delay de resposta de jogo, que compreende a diferença entre o tempo

que o client recebe o frame codificado até a decodificação e apresentação deste frame ao

jogador (HOU et al., 2014).

Em uma comparação entre o processamento padrão utilizado na plataforma Gamin-

gAnywhere e da combinação desta com o NVIDIA GRID, são apresentados ganhos sig-

nificativos quanto à redução do delay. Enquanto uma CPU leva aproximadamente 61 ms

para capturar a tela de um jogo, converter o formato e comprimir os dados, a GPU leva

4 ms para realizar o mesmo processo (Figura 3).

Figura 3: Comparativo de delay de processamento entre a plataforma GamingAnywhere com e sem processamento por

GPU (HOU et al., 2014, p. 04).

Além da redução no delay, outras caracteŕısticas como suporte à requisições concor-

rentes multi-user, em que solicitações simultâneas são feitas ao servidor, também podem

ser melhoradas combinando estas soluções de Cloud Gaming. Isto demonstra que ainda

existem diversas possibilidades de explorar as diferentes plataformas e ofertas de GaaS

dispońıveis no mercado, a fim de apresentar um melhor conceito que possibilite a expansão

deste modelo de jogos no mercado (HOU et al., 2014).

Ao acessar remotamente os servidores em Nuvem, o jogador envia comandos que são

processados e armazenados nestes servidores, criando marcações em ı́ndices nos bancos de

dados, o que representa o “rastro” deste usuário na plataforma. Estes rastros permitem

que associações sejam feitas para encontrar perfis e comportamentos destes jogadores.
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Com ferramentas de análise espećıficas é posśıvel buscar padrões nestes comportamentos

e perfis. Esta técnica aplicada a volumosos ambientes, como este em questão, denomina-

se Big Data Analytics (MAYER-SCHÖNBERGER; CUKIER, 2013; TIGANI; NAIDU,

2014).

2.3 Big Data Analytics para análise de comportamentos e padrões

Volumes de dados são gerados a todo momento, milhares de terabytes são criados

diariamente em um ambiente virtualizado, como em Cloud Gaming. Cada clique e ação

realizada por um jogador reflete em uma interação onde dados são armazenados e/ou

transferidos, e estes dados podem conter valiosas informações, caso sejam devidamente

interpretados. Os dados são geralmente mantidos nos denominados data lakes, local em

que dados de diferentes fontes são armazenados para serem posteriormente acessados e

manipulados (PENTAHO, 2016).

Caso estes dados sejam apropriadamente tratados, compilados e analisados podem

conter as informações necessárias para reter um jogador em determinado jogo, por exem-

plo. Não somente isso, mas se torna posśıvel identificar perfis e comportamento de jo-

gadores, facilitando a identificação de determinados grupos de usuários e caracteŕısticas

espećıficas neles. Com isso, o cruzamento de informações de padrões de jogadores ao redor

do mundo criam redes de conexões que podem determinar posśıveis futuras ações destes

usuários, desde sua vontade de abandonar um jogo até sua intenção em realizar compras

(PERROW, 2014).

Ferramentas atuais de Business Intelligence (BI) não suportam trabalhar com o vo-

lume de dados existente em ambientes de Cloud Gaming. Para manipular e entender estes

dados, a indústria de jogos vem utilizando sistemas de Big Data, que fornecem estruturas

capazes de suportar a quantidade demandada de dados, apresentar análises precisas e

coleta de dados. Atualmente é posśıvel identificar a presença destes sistemas sendo apli-

cados de inúmeras maneiras por empresas nos mais diversos tipos de setores do mercado

(MAYER-SCHÖNBERGER; CUKIER, 2013; TIGANI; NAIDU, 2014).

As empresas desenvolvedoras de jogos desejam saber informações relativas aos seus

usuários para que tornem sua experiência ainda melhor e, com isso, aumentar seu público
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e faturamento. Ao ter conhecimento dos elementos que geram maior atratividade dos

usuários em seus jogos, melhor explorados e aprimorados podem ser estes elementos. As

desenvolvedoras também têm o interesse de saber o que não está sendo assertivo em um

jogo e frustrando o usuário, a fim de corrigir tal questão. A medida que estes elementos

se tornam cada vez mais detalhados e espećıficos, consequentemente mais complexa é a

análise (PERROW, 2014).

Em termos de usabilidade, se faz pertinente saber onde os jogadores clicam no painel

de um jogo, por exemplo. Quanto ao comportamento, quais itens eles compram, as classes

mais utilizadas, caracteŕısticas valorizadas dentro de cada classe, áreas mais frequentadas,

o motivo da maior frequência nestas áreas, o que os fazem convidarem outros jogadores,

entre outras (PERROW, 2014).

Todos estes dados estat́ısticos são coletados na maioria dos jogos, independentemente

de seu estilo e gênero, esta medição estat́ıstica é chamada de Game Telemetry. Estes

dados de telemetria são usados por pesquisadores, analistas de jogos e pelas próprias

empresas desenvolvedoras. A dificuldade enfrentada neste modelo é saber quais dados

serão analisados e quais informações serão geradas de forma eficiente com os mesmos.

Outro problema é o volume de dados que é armazenado, pois geralmente são coletados de

forma bruta e para tratá-los e estruturá-los de uma maneira que possam ser eficazes, uma

quantidade ineficiente de tempo pode ser dispensada para realizar esta tarefa (DRACHEN

et al., 2012; PERROW, 2014).

Em um estudo realizado pela Hewlett-Packard, estima-se que, se utilizada a Game

Telemetry para rastrear dados de todas as ações de cada usuário em sessões individuais

de jogo, tomando-se como base um ambiente com um milhão de usuários ativos por dia,

sendo que estes possuem, em média, mil ações por sessão, no final de um ano o volume de

dados seria de aproximadamente 50 TB por IP (por jogador) vezes um milhão. Se torna

inviável tecnicamente fazer o gerenciamento e pesquisas (queries) em uma base de dados

como esta. Devido a isto, soluções de Big Data estão sendo utilizadas para o tratamento

e interpretação destes dados (PERROW, 2014).

Entende-se como o conceito de Big Data a manipulação de quantidades de dados não

suportadas por técnicas e tecnologias tradicionais, bem como a conciliação de bases de

dados com arquiteturas distintas, sendo elas estruturadas e não-estruturadas. Também
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formas inovadoras de processar informações para uma melhor percepção e tomada de

decisão (MAYER-SCHÖNBERGER; CUKIER, 2013; TIGANI; NAIDU, 2014).

As propriedades do conceito de Big Data são chamadas de 5Vs: Volume, Velocidade,

Variedade, Valor e Veracidade. Estas propriedades envolvem todo o ecossistema do mo-

delo, chamado de Big Data Ecosystem (BDE), que compreende Big Data Infrastructure,

Big Data Analytics, Big Data Management e Big Data Security (DEMCHENKO; LAAT;

MEMBREY, 2014; HU et al., 2014).

Para a coleta e análise dos dados dos usuários em um ambiente virtualizado como o

de Cloud Gaming, se faz necessário o uso de Big Data Analytics. Além da infraestrutura

padrão presente em Cloud Computing (como processamento, memória, armazenamento e

rede), outros elementos são requeridos para suportar este sistema Analytics como: serviços

de clusterização, ecossistema Hadoop (que envolve ferramentas e serviços), ferramentas

espećıficas de análise de dados (mineração de dados, visualização de dados), suporte a

bases de dados estruturadas (SQL) e não-estruturadas (NoSQL) e base de dados com

processamento paralelo massivo (massively parallel processing — MPP) (COELHO; RI-

CHERT, 2015; WHITE, 2012). Todo este ambiente compõe o que é chamado de Big Data

Analytics Infrastructure (BDAI), como pode ser observado na Figura 4.
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Figura 4: O fluxo na parte superior apresenta as etapas de manipulação dos dados desde a fonte até o consumidor.

Abaixo encontram-se ferramentas de análise suportadas por elementos de infraestrutura como clusters de servidores, armaze-

namento, segurança, rede, monitoração e gerenciamento. Adapt. de Big Data Analytics Infrastructure (BDAI) components

(DEMCHENKO; LAAT; MEMBREY, 2014, p. 110).

Estas ferramentas de Big Data Analytics atualmente são oferecidas pelos principais

fornecedores mundiais de Cloud Computing e Big Data, com serviços como o Amazon

Elastic MapReduce, Microsoft Azure HDInsight, IBM Big Data Analytics, Cloudera En-

terprise (CDH - Cloudera Distribution for Hadoop) e Hortonworks HDF & HDP (Hor-

tonworks DataFlow & Hortonworks Data Platform), que possuem súıtes escaláveis de Ha-

doop e ferramentas para Analytics, posicionando-se como fornecedores de serviços de Big

Data e oferecendo seus produtos “como serviço” (as a Service) (DEMCHENKO; LAAT;

MEMBREY, 2014; GUALTIERI; YUHANNA, 2016).

As propriedades do conceito conhecido como Big Data 5V, representam as carac-

teŕısticas esperadas desde conceito ao lidar com os dados. Espera-se que, em funciona-

mento, o sistema projetado manipule volumes de dados que sistemas convencionais não

suportam. Em questão de velocidade, idealmente, este sistema deve operar em tempo

real, ou muito próximo disto. A diferença entre operar ou não em tempo real, pode ocasi-

onar um impacto direto nos resultados, o conhecimento de uma aplicação ou jogo obtido
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em tempo real pode ser a diferença entre um jogo se tornar “viral” ou ser descontinuado

no futuro. Análises realizadas em tempo real tem a capacidade de identificar fraudadores

ou até mesmo hackers, por exemplo, com maior velocidade e, uma vez identificados, ações

podem ser tomadas antes que cometam ilegalidades e/ou crimes (BARLOW, 2013).

Ao testar um jogo e permitir consultas em sua base de dados em tempo real, fazendo

o levantamento estat́ıstico e anaĺıtico enquanto jogadores o utilizam, permite uma ágil e

direta atuação para identificação de problemas (bugs, gaps, etc.), melhoramentos e ações

mais assertivas. De modo geral, os desenvolvedores não desejam esperar um ou mais

dias para analisar o resultado de modificações que realizaram em determinado momento.

Ações imediatas podem reduzir custos nos projetos e representar o sucesso de um jogo

(PERROW, 2014).

A análise por meio de Big Data Analytics fornece insumos para cumprir com um dos

objetivos das desenvolvedoras: aumentar seu faturamento tornando um jogo “viral”. O

termo “viral”, neste contexto, faz relação não somente a jogos, como também a músicas,

v́ıdeos e outras mı́dias que possam se espalhar de maneira ágil. O termo tem como base

o comportamento de dispersão de v́ırus, no estudo de doenças. Um usuário asśıduo de

determinado jogo, pode ser identificado como um “hospedeiro”, ele trocará informações

com seus conhecidos e, eventualmente, os convidará a jogar. Estes novos ingressantes

do jogo (“recém infectados”, em termos cĺınicos), jogarão por um determinado peŕıodo

de tempo. Portanto, para medir a “viralidade” de um jogo, leva-se em consideração a

frequência, o número de convites que um “hospedeiro” faz e a duração de tempo que

novos ingressantes no jogo permanecem no mesmo. Assim, quanto maior o tempo que

estes ingressantes usarem o jogo, maiores são as chances destes tornarem-se adeptos, ou

“novos hospedeiros”, portanto, a analogia com a dispersão de um v́ırus (PERROW, 2014).

Os jogos presentes em redes sociais, como Facebook e no extinto Orkut, foram desen-

volvidos para funcionarem desta forma. Há recompensas para o jogador que convidar seus

amigos para participar e, quanto maior o número de amigos presente no jogo, maior ou

melhor será a recompensa. Este modelo cria uma corrente de “viralização” do jogo pois,

uma vez imersos e ávidos por melhores prêmios, os jogadores influenciam outros usuários

a jogar (PERAZZOLO, 2012).

A partir do momento que um jogo se torna viral, o fluxo de informações presente neste
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jogo tende a aumentar, e então, quatro fatores da análise de Big Data auxiliam desenvol-

vedores a prosseguir com a propagação “viral”: aumentar a porcentagem de “hospedeiros”

(influenciadores do jogo); ampliar a taxa de contato destes “hospedeiros”, fazendo com

que influenciem mais pessoas em determinado peŕıodo de tempo; garantir maior duração

de “tempo de infecção” nestes hospedeiros; e aumentar a probabilidade que seus contatos

sejam “infectados” e se tornem novos “hospedeiros” (PERROW, 2014).

Esta sequência cria uma dissipação em cadeia que oferece maiores chances de sucesso

para um jogo e, ao ter uma infraestrutura capaz de suportar esta demanda, bem como

preparada para trabalhar os dados que nela estão, mais um elemento é adicionado para

colaborar com a otimização de um jogo, tanto tecnicamente quanto em termos de re-

ceita: o reconhecimento de padrões. O Big Data Analytics utiliza algoritmos de análise

que são executados em plataformas robustas para revelar padrões ocultos ou correlações

desconhecidas e, inclusive, para predições de ocorrências futuras (HU et al., 2014).

No âmbito de Big Data Analytics pode-se classificar a análise de dados em três ńıveis,

de acordo com a profundidade da análise: Anaĺıtica Descritiva (Descriptive Analytics);

Anaĺıtica Preditiva (Predictive Analytics) e Anaĺıtica Prescritiva (Prescriptive Analytics).

Na Anaĺıtica Descritiva, históricos são explorados para apresentar o que ocorreu. Podem

ser utilizados algoritmos de regressão para identificar tendências nas bases de dados. Este

ńıvel de análise está associado a sistemas de Business Intelligence (BI). O ńıvel de Análise

Preditiva busca prever probabilidades e tendências futuras, ela usa técnicas estat́ısticas

como regressão linear e regressão loǵıstica para entender comportamentos e predizer ações.

Por meio de mineração de dados (data mining) identifica e extrai padrões para prover

informações e previsões. Já a análise Anaĺıtica Prescritiva é voltada para a eficiência e

tomada de decisão. É posśıvel simular análises em sistemas complexos a fim de coletar

informações sobre o comportamento deste sistema, identificar problemas e, por meio de

determinadas técnicas, encontrar soluções otimizadas para a resolução destes problemas

(HU et al., 2014; PROVOST; FAWCETT, 2013).

Combinando-se estas classes de análises em uma Infraestrutura de Big Data Analytics

(BDAI), que será operada paralelamente em uma camada distinta, porém, interligada às

aplicações em um ambiente de Cloud Gaming, será posśıvel gerenciar e manipular os dados,

conhecer perfis individuais, identificar grupos com atividades em comum e caracteŕısticas
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semelhantes ou divergentes dentro destes grupos, com a finalidade de mapear os jogos e

jogadores em um ambiente de Cloud Gaming.

2.4 Aplicação Big Data Analytics e Soluções de Análise Predi-

tiva em Big Data

Uma relevante empresa de jogos online que utiliza soluções de Big Data é a King

Digital, popularmente conhecida por seu endereço online “king.com”. Criada em Esto-

colmo, na Suécia, em 2003, oferecia jogos online por meio de sua plataforma web e todo

seu desenvolvimento era realizado in-house, em um ambiente compartilhado utilizando

MySQL. A partir de 2010, entraram no mercado de jogos em redes sociais e seus jogos

ganharam popularidade, triplicaram o número de funcionários em dois anos e, ao entra-

rem no mercado de jogos mobile em 2012, o volume e variedade de dados coletados em

seus jogos cresceu exponencialmente. Neste mesmo ano foi lançado o jogo de puzzle de

maior sucesso da companhia: “Candy Crush Saga”, aplicativo mais baixado para IOS no

mundo em 2013. Possuia mais de 550 milhões de jogadores ativos até meados de 2015,

antes da venda do jogo para a Activision Blizzard, em fevereiro de 2016 (CLOUDERA,

2016).

O principal modelo de receita utilizado pela King Digital é o Freemium. Neste modelo,

nenhum tipo de taxa é cobrada para aquisição e utilização, porém, são vendidos recursos

e/ou funcionalidades dentro do jogo. Outra forma de receita utilizada são os in-game ads,

anúncios de publicidade que aparecem durante o jogo. Estima-se que, em 2013, a empresa

teve uma receita de US$ 633 mil dólares por dia na sessão americana da Apple Store e

que os usuários gastaram US$ 1,33 bilhão de dólares em compras no aplicativo no ano

seguinte (THEGUARDIAN, 2015).

Estes modelos de receita possibilitam a empresa coletar dados de milhões de usuários

em múltiplas plataformas e em diferentes jogos, a fim de compreender os padrões de

utilização e as receitas provenientes de cada um deles. Com a análise dos dados, é posśıvel

identificar que tipo de ofertas podem ser mais lucrativas para a empresa e, ao mesmo

tempo, fornecer maior satisfação aos usuários de um determinado jogo. A medida que

mais usuários aderiam aos jogos da King Digital, tornou-se dispendioso e demorado o
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processamento e armazenamento destes volumes multiestruturados de dados, tornando-se

inviável a análise destes dados em tempo hábil para a tomada de decisões de negócios.

Assim, a companhia trocou seu ambiente puramente MySQL por uma solução de Big

Data da Cloudera (Cloudera Enterprise).

A King Digital implementou esta solução como seu hub de dados que coleta múltiplos

feeds, desde o câmbio diário do Banco Central Europeu até logs de hora em hora dos

jogos, anúncios e servidores que hospedam a plataforma. Dados detalhados de mais de

3 bilhões de sessões de jogos realizadas por mais de 40 milhões de jogadores por mês

são captados por este sistema de Big Data, e então, os dados agregados são enviados

para o ambiente MySQL. Uma solução de visualização de dados e business intelligence

é diretamente conectada ao cluster Hadoop (tecnologia embarcada na solução Cloudera

Enterprise) e ao ambiente de banco de dados, possibilitando o administrador do sistema a

acessar os dados de forma anaĺıtica, sendo estes representados por meio de uma interface

com dashboards e relatórios (CLOUDERA, 2016).

Com este sistema e utilizando a tecnologia Hadoop, é posśıvel adquirir escalabilidade,

adaptatividade e eficiência operacional. Por meio da coleta e análise deste massivo volume

de dados multiestruturados, a empresa obtém melhor entendimento dos padrões de uso

de seus jogos, preferências e tendências de comportamento e consegue visualizar em cada

um dos jogos quando um jogador tende a ficar estagnado ou demasiadamente avançado,

consequentemente levando-o à frustração. Com isso, se faz posśıvel realizar ajustes fi-

nos na experiência dos jogos e criar produtos melhores e de forma acertiva (MAYER-

SCHÖNBERGER; CUKIER, 2013).

Um ponto relevante na análise descrita acima é a possibilidade de disponibilizar ofertas

de recursos ou funcionalidades em um jogo, baseando-se em atividades e preferências

individuais dos jogadores. Por ter um mapeamento massivo, a capacidade de análise

minuciosa, até mesmo individual, se torna posśıvel com este tipo de solução. Isto permite

que a empresa em questão continue a aplicar seus principais modelos de receita, oferecendo

seus jogos de forma gratuita e utilizando ofertas in-game inteligentes e direcionadas para

cada determinado nicho de jogadores (CLOUDERA, 2016).

Para aprimorar uma análise de Big Data pode-se aplicar uma solução ainda mais deta-

lhada, denominada Big Data Predictive Analytics, que se traduz em uma análise preditiva
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desta massa de dados coletada. Não basta apenas entender os padrões de comportamento

mas, para que uma empresa utilize o máximo de sua capacidade anaĺıtica de dados, é pre-

ciso antevê-los. A empresa que possuir esta capacidade se sobressairá às demais, reterá e

servirá melhor seus clientes e usuários em relação às que não possuirem. Seguindo o pre-

ceito de atender melhor os usuários do que os competidores o fazem, as desenvolvedoras

devem focar os esforços de previsibilidade em três principais áreas: Possuir informações

diretas sobre seus usuários; permitir interações inteligente e adaptáveis com usuários e

processos de negócios; inovar a forma do envolvimento com o usuário para desenvolver

novos produtos, serviços, funcionalidades, recursos, etc. (GUALTIERI; CURRAN, 2015;

PROVOST; FAWCETT, 2013).

As análises preditivas têm como base algoritmos que buscam identificar padrões em

dados e, por meio de similaridades nestes padrões, possam predizer resultados no futuro.

Por meio desta análise, diversos modelos podem ser desenvolvidos, dependendo do tipo de

resultado que se deseja obter. Um exemplo seria um modelo que, baseado em determinadas

ações, tenta predizer quando um jogador esta prestes a abandonar um jogo.

De acordo com as ações deste usuário, o tempo de permanência no jogo, a frequência

com que joga, sua rede de relacionamentos e outras caracteŕısticas, seria posśıvel reco-

nhecer um “comportamento de fuga” (churn deste usuário, ou até mesmo de um grupo

de usuários e, assim, intervir com ações pró-ativas, para que estes não abandonem o jogo

(churn prevention) (GUALTIERI; CURRAN, 2015; PROVOST; FAWCETT, 2013).

Estas análises são cont́ınuas e dinâmicas, de acordo com os dados que são analisados.

Em um ambiente de Cloud Gaming, diariamente novos usuários aderem aos jogos e,

consequentemente, geram novos dados, portanto, a análise deve ser periódica para obter

maior precisão. A Forrester Research sugere um modelo de ciclo de análise preditiva

cont́ınua, que envolve seis pontos, os quais são fundamentais para o sucesso desta análise

(Figura 5).
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Figura 5: Ciclo com os seis pilares para o processo de Análise Preditiva (Predictive Analytics). Trad. de The six steps

of predictive analytics (GUALTIERI; CURRAN, 2015, p. 05).

O primeiro pilar se baseia na identificação de dados de diferentes fontes e o seu en-

tendimento. O modelo de análise pode seguir o formato de busca em “fontes de dados

abertas” (open data sources) e adquirir informações de diversos locais, internos ou externos

ao local em que está hospedado. Internamente, pode-se adquirir os dados dos servidores

em Nuvem a qual está instalada a plataforma de Cloud Gaming, externamente, de perfis

de redes sociais, websites e outras fontes abertas que estejam relacionadas ao perfil de um

usuário de um determinado jogo desta plataforma, por exemplo.

No segundo pilar fica a preparação destes dados. Esta fase pode consumir tempo

considerável, que dependerá do volume a ser trabalhado, pois se faz necessária uma prévia

manipulação desta base de dados, em que o desafio é transformar dados não-estruturados

coletados, em uma base de dados estruturada, para que seja posśıvel a análise. Diversos

outros fatores como a remoção de caracteres inválidos, preenchimento de campos nulos

(onde faltam os dados) e concatenação de multiplas fontes de dados, também devem

ser levados em consideração ao realizar este tipo de transformação de estrutura de base

(GUALTIERI; CURRAN, 2015).
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A modelagem faz parte do terceiro pilar, é neste estágio que se desenvolve o modelo

preditivo. Normalmente, estes modelos são criados por meio de algoritmos estat́ısticos e

de aprendizado de máquina (machine learning), envolvendo a utilização de redes neurais

artificiais, por exemplo. O modelo ideal deve ser desenvolvido com base no tipo de predição

desejada, e irá depender do formato e conteúdo da base de dados que será consultada.

Após o desenvolvimento do modelo, no quarto estágio, deve-se avaliar sua efetividade

e acuracidade. Não há como ter total certeza em uma previsão por meios matemáticos

neste tipo de abordagem, tem de ser levado em conta as probabilidades que os resultados

irão apresentar. O modelo deverá ser testado com um conjunto de dados de teste e, caso

apresente resultados satisfatórios, a análise passa para a próxima etapa, caso não, a etapa

anterior deve ser remodelada (PROVOST; FAWCETT, 2013).

O quinto pilar é a implantação. O modelo desenvolvido e testado deve ser posto

em prática, com o intúito de realizar a análise preditiva e retornar resultados para que

decisões e atitudes possam ser tomados com base nestes. Nesta fase, a área de negócios

e de desenvolvimento devem trabalhar juntas para aprimorar o modelo. Este deve trazer

informações confiáveis e que sejam aplicáveis na tomada de decisão.

O sexto e último pilar é a monitoração e aprimoramento da análise. De acordo com

o tempo, a variação dos dados e as diretrizes de negócio, o modelo deve ser ajustado. A

precisão das análises depende fundamentalmente dos dados analisados. Em um ambiente

em que os dados são constantemente mutáveis, acompanhar a efetividade do modelo e atu-

alizá-lo é essencial para o cont́ınuo sucesso da análise preditiva (GUALTIERI; CURRAN,

2015).

Este tipo de análise não se restringe apenas para o âmbito dos jogos, ela possui

aplicações em qualquer segmento de negócio e mercado. Existem diversos fornecedores de

soluções de Big Data Predictive Analytics no mercado, com focos diferenciados, depen-

dendo de cada tipo de demanda. Há soluções de código aberto (open source) que fazem

uso da linguagem de programação R, utilizada em modelos estat́ısticos e de análise predi-

tiva. Estão dispońıveis também diversas bibliotecas para APIs (Application Programming

Interface) para a preparação de dados e desenvolvimento de modelos preditivos utilizando

Java, Python e Scala. Ferramentas de Big Data como o Apache Mahout e Apache Spark

MLlib (Machine Learning library) também possuem APIs em Java (GUALTIERI; CUR-
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RAN, 2015; PROVOST; FAWCETT, 2013).
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3 METODOLOGIA

Para sustentar o conteúdo presente no referencial teórico, foram realizadas pesquisas

em artigos, livros e publicações especializadas sobre como aplicar conceitos de analytics

para grandes massas de dados (Big Data) existentes em ambientes de Cloud Gaming, a fim

de entender o perfil e comportamento dos usuários nos jogos, o cenário atual do mercado

e a aderência do modelo de Cloud Gaming. Também foi efetuada uma pesquisa sobre as

novas tecnologias de correlação e análise de dados, como funcionam e a sua aplicabilidade

para o entendimento de padrões e predições neste segmento de Jogos em Nuvem.

No universo de Cloud Gaming, em que centenas de jogos são armazenados e proces-

sados em um mesmo local e que possuem centenas de milhares de jogadores, cria-se um

ambiente em que a quantidade de informações coletadas excede os limites de sistemas de

análise tradicionais, o que demanda software apropriado e espećıfico para este ambiente

(XUE et al., 2015).

Para análise de Big Data, foi estudado o ecosistema Hadoop utilizando a distribuição

Cloudera, empresa que fornece soluções baseadas em tecnologia Hadoop, no ambiente

Cloudera CDH Express, em que há recursos escaláveis para Big Data Analytics. Em

conjunto com este ambiente, para uma abordagem de visualização de dados e desenvol-

vimento das análises, foi utilizado o software Tableau. Este é um programa licenciado e

especificamente desenvolvido para a representação visual de dados que o alimentam, com

o intuito de realizar análises e explorar informações de bases de dados (APACHE, 2016;

CLOUDERA, 2016; TABLEAU(A), 2016).

Além destas, demais ferramentas que suportam as análises realizadas no Tableau como

o Google Trends e Sentiment Viz, foram utilizadas em conjunto para explorar fontes de

dados abertas, como a web e a rede social Twitter (GOOGLETRENDS, 2016; SENTI-

MENTVIZ, 2016).

Estes sistemas foram estudados e utilizados pois, no caso do Cloudera CDH, suas

implementações são feitas sobre a plataforma Hadoop, um sistema precursor para com-

putação distribúıda mantido pela Apache, que possibilita processamento e análise de

volumes de dados presentes em data centers — centros de processamento de dados onde

são estruturados os ambientes em Nuvem — e possui uma comunidade online de desen-
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volvedores que colaboram para o aperfeiçoamento do projeto.

Segundo o estudo realizado pela Forrester (2016) sobre soluções de Big Data utilizando

distribuições de Hadoop, a solução da Cloudera (CDH) é a que possui maior relevância

dentre as demais, de acordo com métricas aplicadas pelo estudo, como pode ser observado

na Figura 6, portanto sendo escolhida para esta pesquisa (GUALTIERI; YUHANNA,

2016).

Figura 6: Análise dos cinco maiores fornecedores de soluções de Big Data utilizando distribuições de Hadoop do mercado.

O eixo Y representa a força da oferta, enquanto o eixo X a força estratégica (GUALTIERI; YUHANNA, 2016, p. 07).

Para hospedar o sistema Cloudera CDH, foi necessário a criação de um cluster de

servidores em Nuvem utilizando o sistema operacional Linux. O Cloudera CDH é um

conjunto de recursos disponibilizados de forma gratuita pela Cloudera para a construção

de um ambiente Big Data em que seja posśıvel a simulação e utilização em produção de

análise a manuseio de grandes volumes de dados (CLOUDERA, 2016; WHITE, 2012).

No caso do Tableau, o recurso integrado que possibilita conexões em tempo real com

ambientes de Big Data e diversos tipos de bancos de dados facilitam a representação dos
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resultados de forma eficiente. Além de realizar análises sobre dados tratados no ambiente

de Big Data citado, é posśıvel aplicar modelos de predição a fim de obter tendências sobre

os dados analisados (TABLEAU(A), 2016).

O Google Trends é uma ferramenta disponibilizada gratuitamente pela própria em-

presa (Google). Ela realiza uma pesquisa de intensidade de ocorrências que determinado

termo teve em um dado peŕıodo de tempo em seu motor de busca (Google Search). Por

sua vez, o Sentiment Viz identifica ocorrências de determinado termo na rede social Twit-

ter e relaciona este termo a um sentimento positivo ou negativo, de acordo com as demais

palavras que o acompanham em um Tweet (GOOGLETRENDS, 2016; SENTIMENTVIZ,

2016).

O uso destes sistemas foi estudado tanto em plataforma Windows como em Linux,

sendo estes sistemas operacionais os presentes na maioria dos servidores que compõe os

ambientes em Nuvem, os quais hospedam os Cloud Games (WALLIS, 2015; XUE et al.,

2015).

Para analisar a funcionalidade e uso destas ferramentas, foram realizados testes práticos

em um conjunto de dados real extráıdo de ambiente em produção com a finalidade de

compreender o método de utilização destes softwares e a possibilidade de aplicação para

o entendimento dos padrões e comportamentos dos jogadores. O jogo que fez parte da

pesquisa está envolvido nos conceitos de Cloud Gaming.

Para o estudo envolvendo os conceitos de Big Data Analytics em Cloud Gaming, foi

utilizado um conjunto de dados (dataset) denominado World of Warcraft Avatar History

(WoWAH) do jogo multi-player massivo online World of Warcraft, publicado por LEE et

al. (2011) e dispońıvel gratuitamente para download (CHEN, 2016).

Este conjunto de dados traz as caracteŕısticas dos jogadores que estavam online no

jogo entre janeiro de 2006 e janeiro de 2009. Estas caracteŕısticas, também chamadas de

atributos, contém a Data e Hora da Busca, o Número de Sequência da Busca, o Número

de Identificação do Jogador, o Número de Idenficiação da Guilda a qual ele pertence, o

Nı́vel, Raça, Classe, Localização no jogo e o Número do Registro da Busca. O conjunto

possui aproximadamente 3,4 GB descompactado e contém mais de 138 mil arquivos. A

partir destes dados, é posśıvel realizar diversas modelagens a fim de obter informações

sobre os jogadores e o jogo.
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Com estes recursos, tornou-se viável uma análise detalhada dos ambientes Cloud, tanto

plataforma quando infraestrutura, o que facilitou a busca pelos objetivos da pesquisa, o

entendimento do processo de tratamento dos dados em uma nuvem computacional, perfis

distintos de jogadores e análise de padrões e comportamento de usuários de um jogo em

Cloud.

A seguir serão apresentados os resultados obtidos por modelos análise de comporta-

mentos e padrões de jogadores utilizando os conceitos de mineração de dados e Big Data

Analytics.
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4 Reconhecimento e Identificação de Padrões em Jo-

gos Massivos Online com Big Data Analytics

O comportamento dos jogadores é um dos fatores de maior relevância na criação de

jogos e deve ser levado em consideração pelos desenvolvedores. Explorar o tempo de jogo

dos usuários, por exemplo, é uma das premissas de análise para se ter um entendimento

profundo do comportamento do usuário de jogos online. A quantidade de tempo dispen-

sado por jogadores é uma medida genérica, e pode ser aplicada para qualquer tipo de

jogo, é uma referência que pode ser útil para o entendimento da atratividade e do poder

de imersão que determinado jogo possui para com seus jogadores.

Para a visualização e demonstração do reconhecimento e análise de comportamentos

e padrões de jogadores em Cloud Gaming, foi realizado um estudo baseado no MMORPG

(Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) World of Warcraft (WoW). Apesar

de não ser um Cloud Game puro, este possui a maioria dos elementos definidos por

este conceito, portanto, viabiliza o estudo baseado nestes preceitos. Lançado em 2004 e

desenvolvido pela Blizzard Entertainment possúıa, no último relatório divulgado (2015),

aproximadamente 5,5 milhões de jogadores (BATTLE.NET(A), 2016) que por meio de

um client instalado em seus equipamentos, se comunicam com servidores em Nuvem

para jogar, e o processamento é executado parte local e parte nos servidores do jogo. A

comunicação é realizada fundamentalmente por meio da Internet.

O objetivo deste estudo prático é identificar padrões e comportamentos de joga-

dores baseado nos horários de login/logout, tempo de permanência no jogo (assidui-

dade/frequência) e nas caracteŕısticas e atributos de seus avatares (personagens fict́ıcios

comandados pelos jogadores). Analizar estas informações permite conhecer jogadores com

tendências a abandonar o jogo, jogadores engajados, padrões utilizados por personagens

de alto ńıvel, detecção de atividades ilegais em relação às regras (fraude), entre diversos

outros tipos de análises que podem ser realizadas para auxiliar os desenvolvedores no

controle e aprimoramento dos jogos.
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4.1 Definição do Conjunto de Dados

O conjunto de dados utilizado neste estudo é o World of Warcraft Avatar History

(WoWAH). Neste conjunto estão presentes os registros de 91.064 avatares de jogadores,

que representam 667.032 sessões de jogo associadas a eles. O conjunto de dados é aberto

e disponibilizado na Internet, possui um tamnho de 3,4 GB e foi coletado entre Janeiro

de 2006 e Janeiro de 2009, totalizando um peŕıodo de 1.107 dias. Contido no dataset está

o horário em que o avatar estava online (Horário da Busca - Query Time) e alguns de

seus atributos como seu Número de Identificação no jogo (Avatar ID), Guilda (Clã) que

pertence (Guild), Nı́vel (Level), Raça (Race), Classe (Class), Zona (Zone) em que joga e

Número de Sequência de Busca (Query Sequence No.) (LEE et al., 2011).

Este conjunto possui um total de 138.084 amostras, arquivos no formato de texto

(.txt), cada uma provendo os campos mencionados de cada um dos avatares online no

jogo no momento da busca. A busca foi realizada no Mundo (Realm) TW-Light’s Hope de

Taiwan, e a Facção (Faction) observada foi a Horda (Horde). O intervalo entre as buscas

realizadas é de dez minutos e fazem parte dos campos descritos os atributos da Figura 7.

Campo Valores Válidos

Tempo da Busca Entre Jan. 2006 e Jan. 2009

Nº Sequência da Busca Nº inteiro ≥ 1

ID do Avatar Nº inteiro ≥ 1

Guilda Nº inteiro entre 1 e 513

Nível Nº inteiro entre 1 e 80

Raça Blood Elf, Orc, Tauren, Troll, Undead

Classe
Death Knight, Druid, Hunter, Mage, 
Paladin, Priest, Rogue, Shaman, Warlock 
e Warrior

Localização Uma das 229 zonas no mundo do WoW

Figura 7: Campos e valores dos atributos do dataset. Alguns campos podem conter o valor “NULL”, que representa

valores coletados com erros ou caracteres não interpretáveis (LEE et al., 2011, p. 03).

4.2 Tratamento do Conjunto de Dados

Ao final de cada arquivo contido no dataset há alguns dados além dos citados acima.

Estes dados são números que mostram o resumo da busca realizada, mas não contém qual-

quer tipo de informação relevante sobre os jogadores ou o jogo, portanto, são dispensáveis
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para efeito desta pesquisa.

Por meio de um script, estas informações irrelevantes foram removidas, não foram

alterados quaisquer valores referente às informações e caracteŕısticas dos jogadores cole-

tadas pela busca, até mesmo caracteres inválidos ou não interpretáveis foram mantidos.

Apenas foi substitúıdo “ ” (espaço vazio) no campo Guilda pelo valor “0” (zero), que

representa avatares não pertencentes à Guildas.

Os arquivos constantes no dataset estão originalmente divididos em pastas, trimes-

tralmente, sendo expĺıcito o ano e os meses como nome das pastas (ex. “2006 01 03” —

referente aos três primeiros meses do ano de 2006). Dentro delas, há um outro ńıvel de

pasta, contendo a data (ano, mês e dia) de coleta dos arquivos como nome (ex. “2006-01-

01”). Os arquivos se encontram dentro de cada uma destas pastas e recebem como nome

apenas o horário da busca no qual o este foi criado (ex. “00-03-56.txt”). Com a finalidade

de otimizar o tempo na manipulação da base de dados e criação da tabela do banco de

dados, por meio de um script, esta hierarquia de pasta foi alterada para apenas um ńıvel

contendo quatro pastas, referente aos anos da busca, a saber: “2006”, “2007”, “2008” e

“2009”. Para evitar ambiquidade de nomes, foi incorporado o nome da pasta (data) ao

nome do arquivo (hora), tornando-o único e possuindo sua data e hora de criação como

nome (ex. “2006-01-01 00-03-56.txt”).

4.3 Arquitetura do Cluster Hadoop

A distribuição de Hadoop utilizada neste estudo foi a Cloudera Distribution for Ha-

doop (CDH). O CDH é uma plataforma open source que incorpora o projeto da Apache,

também open source, Hadoop. A Cloudera é uma das companhias que suportam a Apa-

che Software Foundation, uma comunidade descentralizada de desenvolvedores de software

open source. Para criar e gerenciar o cluster Hadoop, foi utilizado o Cloudera Manager,

na versão Express 5.8.0 (APACHE, 2016; CLOUDERA, 2016; PRAJAPATI, 2013).

O sistema foi instalado em um cluster composto de quatro servidores virtuais em

Nuvem, onde um é o host master e os demais slaves, todos com sistema operacional

Linux CentOS 6.6 e virtualização do tipo Container. O servidor designado para ser o host

master possui 8 vCPUs de 2 GHz cada, 20 GB de RAM e 60 GB de storage, programado
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com escalabilidade vertical automática para reduzir ou elevar os recursos de acordo com

a necessidade. Os três nós slaves possuem as mesmas configurações: 2 vCPUs de 2

GHz, 4 GB de RAM e 50 GB de storage, também configurado com escalabilidade vertical

automática (PRAJAPATI, 2013; WHITE, 2012).

Após a instalação do Cloudera Manager, o cluster foi configurado de forma que o

NameNode e um DataNode ficassem no host master e em cada nó slave apenas um

DataNode. Além dos nodes no host master, foram instalados os componentes: HBase,

HDFS (Hadoop Distributed File system), Hive, Impala, HUE (Hadoop User Experience),

Pig, Spark, YARN (MR2) e ZooKeeper no cluster (APACHE, 2016; WHITE, 2012).

4.4 Criação da base de dados no cluster Hadoop

Por meio da interface web HUE (HUE, 2016) é posśıvel o acesso às ferramentas dos

componentes instalados no cluster via web. Utilizando o Metastore Tables, foi criada uma

base de dados vazia chamada “wowah.db” e nela, uma tabela denominada “avthist” com

os atributos apresentados na Figura 8.
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Figura 8: Nomes das colunas e seus respectivos tipos na tabela. Algumas colunas possuem o nome “NULL”, com a

finalidade de armazenar espaços vazios ou valores sem relevância.

A tabela criada representa exatamente o formato dos arquivos contidos no dataset (Fi-

gura 9), possui doze colunas sendo elas: null1 (string), query time (timestamp), query s n

(bigint), avatar id (bigint), guild (bigint), level (bigint), race (string), clas (string), zone

(string), null2 (string), null3 (string), null4 (string). As colunas “null” representam valo-

res irrelevantes ou espaços vazios no arquivo. Os campos estão originalmente separados

por v́ırgulas, portanto, a tabela foi criada de forma a entender este separador ao ingerir

os arquivos para a criação da base de dados.

Figura 9: Exemplo do arquivo do dataset WoWAH tratado.

37



Após a criação do banco de dados e da tabela, os aquivos do dataset foram carregados

para o HDFS que, por sua vez, os carregou na tabela, construindo assim a base de

dados. A tabela “avthist” ficou formatada com 12 colunas e 36.513.647 linhas, totalizando

438.163.764 valores.

4.5 Detecção de comportamentos e padrões usando Big Data

Analytics

Uma vez o dataset inserido no cluster Hadoop como um banco de dados estruturado,

foi utilizado o componente Impala para realizar buscas e consultas SQL-like. Para a

visualização gráfica destas consultas fez-se uso do Tableau (versão 10 - Desktop), software

de inteligência e visualização de dados com suporte para análise de grandes volumes.

O Tableau tem integração com bancos de dados e com as principais distribuições de

Hadoop dispońıveis, como o CDH e o HDP (Hortonworks Data Platform), por exemplo, e

pode analisar dados gerados por estas plataformas em tempo real por meio de conectores

(IMPALA, 2016; TABLEAU(A), 2016; TIGANI; NAIDU, 2014).

Para se extrair resultados que gerem insights, é preciso entender a base e dados e

as informações nela contidas. Como análise inicial, foi realizada uma consulta à base

de dados contando a frequência de aparições de Raça por Classe e Nı́vel, bem como se

pertencem à Guildas ou não. A primeira análise feita sobre esta busca mostra quais as

Raças mais frequêntes no jogo e se pertecem ou não à Guildas (Figura 10) (PERAZZOLO;

NOTARGIACOMO, 2016).
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Figura 10: Na tabela à esquerda, um gráfico de calor, à direita, os números que os representam. Os valores apresentados

como “NULL” são valores que originalmente contem erro ou caracteres não interpretáveis.

É posśıvel observar que os jogadores da Raça “Undead” e que pertecem a uma Guilda

são mais frequêntes no jogo do que as demais raças, e que os “Orcs” que não estão em

guildas são minoria ou menos frequêntes.

A segunda análise traz a caracteŕıstica Classe e faz uma relação com Raça, também

apresentando a combinação mais frequente no jogo de acordo com a base de dados (Figura

11).

Figura 11: Na tabela à esquerda, um gráfico de calor, à direita, os números que os representam. Os valores apresentados

como “NULL” são valores que originalmente contem erro ou caracteres não interpretáveis.
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A combinação de Raça “Undead” e Classe “Mage” é a de maior frequência, enquanto

os “Troll Death Knight” aparecem menos.

Relacionando os jogadores às suas respectivas Guildas, incluindo os que não pertecem

a uma, obtem-se o seguinte resultado (Figura 12).

Figura 12: O eixo Y representa o número de cada Guilda e o eixo X a quantidade de jogadores que pertencem à elas.

O valor “0” representa personagens que não pertencem a nenhuma guilda.

No gráfico acima são apresentadas as 19 guildas com maior número de participan-

tes porém, juntas, representam aproximadamente apenas um quarto da quantidade de

jogadores sem guildas, como é observado na Figura 13.

Figura 13: Relação entre o número de avatares que pertecem e não pertencem à guildas. A somatória é maior que a

quantidade total de avatares pois são contabilizados os que pertenceram a mais de uma guilda durante o peŕıodo de coleta

do dataset.

Apesar da quantidade de jogadores sem Guilda (84%) ser muito mais expressiva do

que os que possuem (16%), ao realizar um comparativo entre estas duas análises, percebe-
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se que os jogadores que pertencem à Guildas (83%) são mais asśıduos do que os que não

pertencem (17%), sendo esta relação inversamente proporcional. Entende-se então que a

participação de jogadores em Guildas pode ser um dos fatores que impactam na adesão e

imerção de usuários ao jogo.

Combinando todos os campos desta primeira busca é posśıvel obter uma análise gráfica

da quantidade de Raça por Classe, pertencentes ou não à Guildas, em relação ao Nı́vel

dos avatares (Figura 14).

Figura 14: Gráfico comparativo entre quantidades de jogadores separados pelas diferentes combinações de Raça, Calsse,

Nı́vel e Guilda.

O tamanho dos quadrados representa a quantidade de incidências de determinada

combinação no jogo. Os menores quadrados representam pouca quantidade, ao contrário

dos maiores, de acordo com os valores da legenda. As cores representam a soma da

elevação dos Nı́veis de determinada combinação, sendo azul escuro menores ńıveis e la-

ranja, ńıveis mais elevados.

Observa-se que, apesar da combinação “Undead Mage” que pertecem à uma Guilda

possuir maior frequência, os “Tauren Druid” pertencentes à Guildas possuem, no geral,

Nı́veis mais elevados. Também é notória a diferença entre os Nı́veis de combinações com
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e sem Guildas, bem como sua quantidade de frequência, o que reforça o argumento a

respeito da atrativida do usuário com o jogo em relação à participação em guildas.

Estas informações podem possuir valor para os desenvolvedores quanto à criação de

novas funcionalidades. No caso do World of Warcraft, o desenvolvimento de novas raças

e classes, bem como suas habilidades e funções, pode ser decidido com base na aderência

dos jogadores a raças e classes já existentes. Resultados como este fornecem informações

que podem culminar no aprimoramento de habilidades de raças e classes pouco utilizadas,

por exemplo.

Uma segunda abordagem desta pesquisa para análise de padrões foi desenvolver um

mapa de calor (heatmap) que considera as zonas do jogo em que os avatares estiveram,

levando em conta as combinações de caracteŕısticas dos mesmos. Baseado nos mapas

do World of Warcraft e fazendo uso da ferramenta Drawing Tool for Tableau (Power

Tools for Tableau) da InterWorks (INTERWORKS, 2016), foi constrúıdo um modelo de

visualização das Zonas mais frequentadas por Raça, Classe e Nı́vel. As Zonas presentes na

base de dados são referentes a Outland e aos continentes de Azeroth: Kalimdor, Eastern

Kingdoms, Northrend (Figura 15).

Figura 15: Mapa do World of Warcraft de Outland e Azeroth. À esquerda o continente Kalimdor, à direita Eastern

Kingdoms, na parte superior Northrend e inferior Outland.
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Combinou-se então as coordenadas geograficas das Zonas nos mapas do WoW com a

busca por Zona, Raça, Classe e Nı́vel realizada no Impala. Além disso, foi criada uma

tabela de equivalência de Zonas. Algumas Zonas, as quais estiveram os avatares, não

são viśıveis no mapa continental, porém, pertecem à determinada região e, portanto, uma

tabela com Zonas ocultas foi relacionada à tabela de Zonas viśıveis, respeitando a região a

qual as Zonas ocultas pertencem. Aplicando-se o modelo em um mapa de calor, obteve-se

o seguinte resultado na Figura 16.

Figura 16: Mapa de calor do World of Warcraft de Outland e Azeroth. À esquerda o continente Kalimdor, à direita

Eastern Kingdoms, na parte superior Northrend e inferior Outland. O filtro selecionado inclui todas as Raças, Classes e

Nı́veis.

Este modelo pode ser usado em tempo real e a frequência das Zonas variar de acordo

com a presença dos avatares e dos filtros utilizados. É posśıvel filtrar as quantidades

por Raças, Classes e Nı́veis para obter diferentes resultados no mapa de calor, pode-

se realizar alterações utilizando um filtro exclusivo, em que apenas uma Raça e uma

Classe é selecionada ou um filtro multiplo, em que há a possibilidade de realizar diversas

combinações entre Raças e Classes.

As Zonas consideradas “frias” (menos frequentadas) aparecem em azul escuro, en-

quanto que as zonas consideradas “quentes” (mais frequentadas) em alaranjado e verme-

lho, em uma escala de cores de divergencia azul-laranja. Um exemplo pode ser observado

na Figura 17, em que é apresentado um mapa de calor da Raça “Undead” e Classe “Mage”
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de todos os Nı́veis.

Figura 17: Mapa de calor do World of Warcraft de Outland e Azeroth. À esquerda o continente Kalimdor, à direita

Eastern Kingdoms, na parte superior Northrend e inferior Outland.

Os mapas de calor podem revelar diversas informações para os desenvolvedores, desde

aderência e utilização de novas Zonas lançadas em patches ou expansões até bugs, como

uma Zona que não pode ser acessada devido algum problema no jogo. Pode-se também

analisar a movimentação dos usuários e descobrir quais zonas utilizam para desenvolver

seus avatares e, com isso, padrões de movimentação podem ser revelados (PERAZZOLO;

NOTARGIACOMO, 2016).

Outra forma de visualização é por meio do uso do k-means para criar clusters que re-

presentam quão frequentadas são determinadas Zonas. K-means é o algoritmo comumente

usado para clusterização (flat clustering), funciona como agrupadores de segmentação com

base na similaridade entre os dados da amostra. O “k” é um parâmetro livre que pode ser

ajustado de acordo com a análise (COELHO; RICHERT, 2015; PROVOST; FAWCETT,

2013).

Foram criados clusters por atividade de Raça em cada Zona. Neste modelo, é posśıvel

fazer um comparativo das Raças mais comuns em cada região do jogo. Na Figura 18 o

“k” foi definido com o valor 6, representando as cinco raças do jogo e os valores nulos.
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Figura 18: Imagem contendo a clusterização de Zonas por Raças em que seis clusters foram criados. O eixo Y representa

os nomes das Zonas e o X a quantidade de avatares de acordo com cada Raça que estiveram nestas Zonas.

É posśıvel selecionar individualmente os clusters para destacá-los (Figura 19).

Figura 19: Destaque do cluster 1 à esquerda, e cluster 6 à direita.

Outra abordagem para análise de padrões é entender a assiduidade dos jogadores.

Uma consulta contando os Horários de Jogo dos avatares, bem como seus respectivos

Nı́veis, Raças e Classes foi realizada e, por meio de um gráfico de dispersão que relaciona

o tempo de jogo com o ńıvel dos personagens, separados por Raça (Figura 20 e 21),

percebe-se que os jogadores de ńıvel 1, 60, 70 e 80 são mais asśıduos que os demais. Isso

deve-se ao fato que até 15/01/2007 (03/04/2007 em Taiwan), data do lançamento da
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espansão “Burning Crusade”, o limite de ńıvel que um personagem poderia atingir era

60. Nesta expansão, 10 ńıveis foram adicionados, possibilitando um avatar de avançar

até o ńıvel 70. O mesmo vale para a expansão “Wrath of the Lich King”, lançada em

13/11/2008 (18/11/2008 em Taiwan), que possibilitou os avatares atingirem o ńıvel 80.

Figura 20: O gráfico de dispersão mostra as Raças combinadas. O eixo Y representa a quantidade de Raças em

determinado Nı́vel (eixo X).

Ao analisar o gráfico separando-se as Raças, pode-se observar semelhanças entre os

padrões de jogo. Além da similaridade, as diferenças nos gráficos também podem ser

destacadas. Como apresentado na Figura 21, a assiduidade dos avatares da raça Blood

Elf de ńıvel 60 (cor azul) é inferior comparada aos demais, e a assiduidade dos avatares

da raça Troll de ńıvel 1 (cor verde) é superior.
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Figura 21: Os gráficos de dispersão mostram as Raças separadamente. O eixo Y representa a quantidade de Raças em

determinado Nı́vel (eixo X).

Em relação ao tempo de jogo, utilizando-se a mesma busca mas somando a quantidade

de horas dispensada por todos os jogadores juntos durante o peŕıodo de análise do conjunto

de dados, obtem-se o gráfico representado na Figura 22.
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Figura 22: Gráfico total de horas dispensadas por todos os avatares no peŕıodo pesquisado. É posśıvel saber as

quantidades de tempo dispensado de acordo com cada Raça, Classe e Nı́vel.

O eixo Y representa uma unidade de tempo calculada. Esta unidade é o registro do

segundo em que determinado jogador estava online no momento da busca, que é realizada

em intervalos de 10 minutos, ou seja, entre duas unidades registrada para cada jogador,

há um intervalo e, a menos que este jogador fique offline, cada duas unidades equivalem

a um espaço de tempo de 10 minutos. Os valores deste eixo representam a contagem

destas unidades. O eixo X representa os meses e os anos presentes na base de dados. Há

a possibilidade de ver este gráfico de assiduidade geral filtrado por Raça, Classe e Nı́vel,

de acordo com as caracteŕısticas pesquisadas na consulta.

Ao separar esta quantidade de tempo individualmente para os jogadores, obtem-se

um gráfico que apresenta uma timeline de quantidade de tempo jogada por mês de cada

avatar. O gráfico possui muitas informações pois todos os 91.064 avatares estão inclusos

nesta plotagem, porém, é posśıvel filtrar as faixas de avatares a serem visualizados, bem

como selecionado apenas um avatar.

Selecionando uma timeline, é posśıvel obter informações individuais sobre determinado

avatar, inclusive, adicionar análises sobre esta linha como cálculo de média, mediana e etc.

A representação da quantidade de tempo também é por calor: as cores claras representam

os avatares com menor tempo de jogo e as cores mais escuras, os que jogaram mais, de
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acordo com a legenda de calor.

No gráfico representado na Figura 23, observa-se a presença de um outlier, um avatar

que jogou expressivamente mais do que a maioria dos demais jogadores durante os três

anos. O outlier detectado é o jogador que possui o Avatar ID número 182. Este avatar

jogou em média 635 horas por mês, o que representa permanecer online 88% do tempo.

Figura 23: Timelines que representam a quantidade de tempo no jogo por mês de todos os avatares.

É posśıvel obter o detalhamento de determinada timeline ao selecioná-la (Figura 24).
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Figura 24: Timeline do avatar 182.

Para entender melhor este comportamento, foi elaborado um gráfico de dispersão

clusterizado (utilizando k-means) que apresenta a quantidade de tempo de jogo pela

quantidade de meses jogados individualmente pelos avatares. Este gráfico também inclui

distinção de Raça e Classe. Novamente é posśıvel observar o mesmo outlier e encontrar

um segundo (Figura 25) (PERAZZOLO; NOTARGIACOMO, 2016).
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Figura 25: Gráfico de dispersão de quantidade de meses jogados (eixo Y) pela quantidade de tempo (eixo X).

Neste gráfico é posśıvel selecionar os outliers individualmente e obter mais informações

sobre eles. Ao observar detalhadamente cada um dos outliers, percebe-se algumas incon-

sistências. O jogador cujo Avatar ID é 6359, trocou a Raça e Classe de seu avatar diversas

vezes em apenas um mês (fev/2006). Com uma busca mais detalhada no banco de dados,

concluiu-se que ele alterou 8 vezes sua Raça e 9 vezes sua Classe. Realizou isso antes de

chegar ao ńıvel 10 e o fez, algumas vezes, em intervalos menores a três dias, prazo mı́nimo

necessário para alteração de caracteŕısticas de um personagem, como pode ser observado

na Figura 26. Além disso, em fevereiro de 2006 ainda não era posśıvel fazer uso de um

item para tal funcionalidade. De acordo com as regras do WoW, um jogador deve esperar

um prazo de três dias após mudar de Raça se o deseja fazer novamente, este também deve

estar acima do ńıvel 10 (BATTLE.NET(B), 2016).

Neste caso apresenta-se claramente uma fraude, um jogador que provavelmente se

aproveitou de uma falha do jogo para beneficiar-se ilegalmente. Com este tipo de análise,

os moderadores poderiam intervir para inibir esta ação.

51



Figura 26: Detalhamento das caracteŕısticas do avatar 6359. Observa-se a alteração de raças e classes no mês de

fevereiro de 2006.

Quanto ao avatar número 182, a prinćıpio não foram detectados ind́ıcios de atividade

ilegal, apesar da quantidade excessiva de horas jogadas. Não houve alteração de Raça ou

Classe, portanto, demais análises foram executadas. Uma busca contendo como resultado

os jogadores mais asśıduos durante o peŕıodo foi realizada, trazendo o seguinte resultado,

apresentado na Figura 27.

Figura 27: Quantidade de registros de jogo por avatar, são exibidos os 20 avatares mais asśıduos. O eixo Y representa

o número do avatar e o eixo X a quantidade de vezes que a busca no jogo retornou um registro de que determinado avatar

estava online.
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Uma análise mais detalhada se fez necessária. Para o entendimento de seu comporta-

mento e padrão de jogo, uma busca de Hora de Jogo, Nı́vel, Guilda, Raça, Classe e Zona

de seu avatar foi executada.

O resultado mostra que, apesar de ser o jogador mais asśıduo, não avançou nenhum

ńıvel, permanecendo no ńıvel 1, não fez parte de nenhuma guilda e não mudou de zona

em nenhum momento. Também pode-se detectar um padrão de jogo baseado nos horários

de login e logout. Mostrou-se relevante o fato do avatar ficar online diretamente durante

seis dias e sair do jogo por um espaço de tempo de aproximadamente oito horas todas as

quintas-feiras, conforme mostra o padrão representado na visualização da Figura 28.

Figura 28: Padrão de jogo do avatar 182. Os espaços em branco representam inatividade do avatar no jogo, tempo que

esteve offline. Os ćırculos representam atividade do avatar, momento em que esteve online. O eixo Y exibe as horas e o X

as datas. É apresentado o peŕıodo referente a abril até junho de 2006.

Cada ćırculo representa um horário, o registro que contém o segundo exato que o

jogador esteve online quando os dados do dataset foram coletados. Estes horários estão

agrupados em minutos na exibição, portanto, os ćırculos indicam os minutos que o joga-

dor ficou online. A cor representa os ńıveis atingidos pelo avatar e o separador “Zone”

localizado no canto superior direito da Figura 28 mostra as zonas as quais este avatar

esteve, porém, este não se movimentou, permanecendo sempre em “Durotar”.
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Um comparativo de todos os anos foi elaborado e é posśıvel visualizar o comporta-

mento e padrão de jogo do avatar durante o peŕıodo que jogou (Figura 29).

Figura 29: Padrão de jogo do avatar 182 separado em anos. O eixo Y exibe as horas e o X as datas.

De acordo com a quantidade de horas jogadas, o padrão de jogo determińıstico e

comportamento de evolução/movimentação no jogo, acredita-se que este avatar seja ad-

ministrado por um robô, ou bot. Os bots geralmente são utilizados em jogos online para

realizar atividades repetitivas ou as quais um jogador humano não deseja realizar, fe-

rindo as regras do jogo e tornando-se este um comportamento ilegal, ou seja, uma fraude

(BATTLE.NET(A), 2016).

Fraudes são comuns em jogos online, porém complexas de serem detectadas em meio

a quantidade expressiva de jogadores no mundo virtual, mas por meio de análises como

esta, há a possibilidade de uma detecção com maior acurácia, inclusive, em tempo real

(BARDZELL et al., 2007).

O comportamento de outros avatares também foi verificado. A mesma análise foi

realizada para o avatar de número 57, segundo avatar mais asśıduo, e seu padrão de jogo

é observado na Figura 30.
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Figura 30: Padrão de jogo do avatar 57. Os espaços em branco representam inatividade do avatar no jogo, tempo que

esteve offline. Os ćırculos representam atividade do avatar, momento em que esteve online. O eixo Y exibe as horas e o X

as datas.

Pode-se observar que a assiduidade do jogador era maior até o final de 2007 em

comparação ao ano de 2008. O padrão do jogador é relativamente desconfigurado a partir

de novembro de 2007, sete meses após o lançamento da expansão “Burning Crusade”, isto

pode ou não ter relação com a assiduidade do jogador, e será tratado adiante. O trecho

de transição de cores se refere à época do lançamento desta expansão, que possibilitou o

jogador a evoluir do ńıvel 60 para o 70. Ao final do ano de 2008 o jogador se torna menos

asśıduo, apresentando uma posśıvel tendência de abandonar o jogo, que será analisada.

Utilizando análise de predição é posśıvel exibir qual o potencial deste jogador de aban-

donar ou permanecer no jogo. O Tableau utiliza a técnica de suavização exponencial para

gerar uma previsão com base nos dados, os algoritmos de previsão tentam encontrar um

padrão regular em medidas que podem ser continuadas no futuro. As previsões executa-

das possuem “tendências” e baseiam-se também em “sazonalidades”. “Tendência” para

o Tableau é uma tendência nos dados a ser aumentada ou diminúıda com o tempo, e

“sazonalidade” é uma variação repetitiva e previśıvel no valor, semelhante à flutuação

de temperatura relativa às estações do ano. Também usa um modelo estat́ıstico com
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porcentagem de confiança (TABLEAU(B), 2016).

As previsões realizadas neste estudo possuem um peŕıodo de dois anos após o término

do peŕıodo presente na base de dados, ou seja, inicia-se em 2009 e vai até o fim de 2010 . É

posśıvel modificar a quantidade de tempo a ser previsto, porém, uma previsão maior que

o tempo de registros pode causar um alto grau de incerteza. Quão maior for o histórico

de registro, melhor será a qualidade da previsão (TABLEAU(B), 2016).

Para esta previsão, a confiança foi definida em 90%, com os campos Tendência e

Sazonalidade da previsão ajustados (Figura 31).

Burning Cruzade Wrath of the Lich King

Figura 31: Gráfico de jogo e linha de previsão do avatar 57. O eixo Y representa a quantidade de tempo dispensada

no jogo em relação ao eixo X, que representa os mêses ao longo do peŕıodo.

O campo sombreado azul representa a variação da linha de previsão, e esta inicia-se

em dezembro de 2008 e atinge o valor 0 do eixo Y em meados de 2009, portanto, de acordo

com a previsão sugerida, a tendência é que este jogador abandone o jogo.

O mesmo estudo foi realizado para o avatar número 388, terceiro mais asśıduo. Seu

padrão de jogo entre janeiro de 2006 a janeiro de 2009 é exibido na Figura 32.
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Figura 32: Padrão de jogo do avatar 388. Os espaços em branco representam inatividade do avatar no jogo, tempo que

esteve offline. Os ćırculos representam atividade do avatar, tempo online. O eixo Y exibe as horas e o X as datas.

Na Figura 33 é exibido o cálculo de previsão de assiduidade e tendência de jogo para

este avatar.
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Burning Cruzade

Figura 33: Gráfico de jogo e linha de previsão do avatar 388. O eixo Y representa a quantidade de tempo dispensada

no jogo em relação ao eixo X, que representa os mêses ao longo do peŕıodo.

Em relação ao avatar 388, a previsão é que ele permaneça no jogo, apesar de possuir

menor frequência ao final do tempo pesquisado, bem como uma tendência à evasão. O

mesmo acontece para o avatar 271, quinto avatar mais asśıduo. Seu padrão de jogo

duranto todo o peŕıodo da série (jan/2006 até jan/2009) é representado na Figura 34.
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Figura 34: Padrão de jogo do avatar 271. Os espaços em branco representam inatividade do avatar no jogo, tempo que

esteve offline. Os ćırculos representam atividade do avatar, momento em que esteve online. O eixo Y exibe as horas e o X

as datas.

É posśıvel identificar claramente seu padrão de jogo no primeiro ano da série (2006)

na Figura 35.

Figura 35: Identificação de padrão de jogo do avatar 271 durante o ano de 2006.

A seguir, o gráfico de previsão para este avatar (Figura 36).

59



Burning Cruzade

Figura 36: Gráfico de jogo e linha de previsão do avatar 271. O eixo Y representa a quantidade de tempo dispensada

no jogo em relação ao eixo X, que representa os mêses ao longo do peŕıodo.

A previsão para o avatar 271 é de permanência no jogo, porém, como uma baixa

assiduidade e tendência de evasão.

Nota-se que os jogadores pussuiram maior assiduidade no ińıcio da busca (2006) e na

época em que expansão “Burning Crusade” foi lançada (03/04/2007), o que demonstra

uma aderência maior por parte dos jogadores por elementos novos no jogo. Apesar disso,

se a novidade ou as modificações não satisfazerem seus desejos e anseios, podem se tornar

frustrados, os levando a abandonar o jogo.

Para ajudar a entender melhor os eventos ocorridos no jogo, foi utilizada a ferramenta

online Google Trends, desenvolvida pela própria empresa Google. Nela é posśıvel inserir

palavras-chave e saber sua incidência de pesquisa no motor de busca do Google (Google

Search) ao longo do tempo (GOOGLETRENDS, 2016).

Foram inseridas as palavras “World of Warcraft”, “Burning Crusade”, “Wrath of the

Lich King” e “Cataclysm”, que representam o nome do jogo e as três primeiras expansões,

para o peŕıodo de 01/01/2006 até 01/01/2010. Os resultados obtidos são os observados
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na Figura 37.

Figura 37: Resultado da pesquisa pelos termos “World of Warcraft” (em azul), “Burning Crusade” (em vermelho),

“Wrath of the Lich King” (em amarelo) e “Cataclysm” (em verde).

Os números representam o interesse de pesquisa relativo a um determinado peŕıodo.

No eixo X, o valor 100 refere-se ao máximo de popularidade de um termo, enquanto um

valor próximo de 0 significa que o termo teve menos de 1% da popularidade que o máximo.

Observa-se os picos de busca dos termos na época dos lançamentos das expansões, o que in-

dica determinada elevação da popularidade do jogo nestes peŕıodos (GOOGLETRENDS,

2016).

Outro meio para melhor entendimento dos acontecimentos no entorno do elemento

pesquisado, neste caso, o jogo WoW, constitui na utilização de ferramentas de captura

de dados de fontes abertas, como redes sociais, que podem conter informações adicionais

sobre o que pode ter causado posśıveis desistências no jogo. A análise de sentimento é

geralmente associada com mı́dias sociais e também com Big Data. Análise do sentimento

pode ser definida como o processo de examinar um texto ou discurso a fim de identificar

opiniões, pontos de vista ou sentimentos que o autor ou orador tem sobre um determinado

tópico (ZADROZNY; KODALI, 2013).

Para tanto, foi utilizado o Sentiment Viz, uma ferramenta de mineração e visualização

de dados desenvolvida pela Universidade Estadual da Carolina do Norte (NCSU), capaz

de analisar o sentimento em torno de palavras na rede social Twitter. Esta ferramenta

online em tempo real faz uso de um dicionário especial para medir o sentimento das
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palavras. Uma palavra de busca é inserida e diversos Tweets que contenham esta palavra

são selecionados. As demais palavras pertencentes ao Tweet, juntamente com a palavra

buscada são relacionadas a este dicionário, e então combinadas para classificação de um

sentimento bom ou ruim. Em geral, é posśıvel saber se determinado Tweet está sendo

positivo ou negativo em relação à palavra de buscada (SENTIMENTVIZ, 2016).

Uma busca com a palavra-chave “Burning Crusade” foi realizada. Esta busca re-

tornou, em sua maioria, um sentimento positivo dos usuários em relação a este termo.

No canto superior direito da Figura 38, o quadrante exibe uma tendência de “excitação

positiva”, no inferior direito “tranquilidade positiva”, enquanto que no superior esquerdo

“excitação negativa” e no inferior esquerdo “tranquilidade negativa”.

Figura 38: Resultado da busca pelo termo “Burning Crusade” no Sentiment Viz.

Os ćırculos verdes representam sentimentos positivos e os azuis, negativos. O tama-

nho dos ćırculos também informa, os maiores representam maior confiança a respeito da

associação do sentimento à palavras, enquanto os menores, o oposto.

Pode-se visualizar em um formato de nuvem de palavras, o quadrante em que foram

atribúıdas cada uma das palavras associadas ao Tweet, as quais foram relacionados os

sentimentos (Figura 39).
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Figura 39: Tag Cloud (Nuvem de Palavras) relacionadas ao termo pesquisado e as posições nos quadrantes.

Por meio da visualização de afinidade, verifica-se se os termos “Burning” e “Crusade”

estão relacionados com a expansão do jogo WoW, bem como a relação com os Tweets

e demais palavras. São destacadas palavras que possuem maior relação com o termo

pesquisado, ou seja, aparecem em maior quantidade junto ao termo. Neste caso, a palavra

destacada é “Youtube” (Figura 40).

Figura 40: Afinidade e relação entre Tweets e as palavras relacionadas ao termo.

Para maior detalhamento, os Tweets em que as palavras foram relacionadas aos termos

pesquisados são apresentados no formato original (Figura 41).
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Figura 41: Texto completo dos Tweets em que os termos buscados estão presentes.

A mesma busca foi realizada para as palavras-chave “Wrath of the Lich King” (Figura

42).

Figura 42: Resultado da busca pelo termo “Wrath of the Lich King” no Sentiment Viz.

Para este segundo termo, nota-se uma predominância de sentimentos positivos. Ao

analisar a nuvem de palavras, obtêm-se (Figura 43).

Figura 43: Tag Cloud (Nuvem de Palavras) relacionadas ao termo pesquisado e as posições nos quadrantes.
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A maioria das palavras estão localizadas no quadrante superior direito, indicando

“Excitação Positiva”. Em relação à afinidade dos termos, é posśıvel observar na Figura

44.

Figura 44: Afinidade e relação entre Tweets e as palavras relacionadas ao termo.

A visualização indiviudual dos Tweets originais é apresentada na Figura 45.

Figura 45: Texto completo dos Tweets em que os termos buscados estão presentes.

Ambos os termos pesquisados no Sentiment Viz retornaram, em sua maioria, senti-

mentos positivos em relação às expansões do jogo. Combinados estes resultados com os do

Google Trends, pode-se inferir que ambas expansões possuiram relevante influência para

o jogo e consequentemente para os jogadores, portanto, esta pode ser uma das métricas

para a análise de assiduidade e fatores que impactaram o comportamento dos usuários.

As demais expandões não entram no estudo pois foram lançadas posteriormente ao peŕıdo

pesquisado.

Ao analisar os avatares 57, 388 e 271 é posśıvel perceber determinada semelhança.
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Possúıam maior assiduidade no ińıcio do peŕıodo e na época do lançamento da primeira

expansão, e menor no lançamento da segunda. Eles não evoluiram para além do ńıvel

70, portanto é provável que não tenham aderido à expansão “Wrath of the Lich King”,

lançada no final de 2008. De acordo com os resultados obtidos por meio das pesquisas

no Twitter, esta foi uma expansão que demonstra um sentimento positivo por parte dos

jogadores.

Apesar de previsões distintas entre a permanencia e a evasão do jogo, é percept́ıvel

que a assiduidade destes jogadores teve relevante decrescimento no final do ano de 2008.

Em contrapartida, alguns dos jogadores que aderiram a segunda expansão (uma vez que

avançaram além do ńıvel 70), como os avatares 1003 (quarto mais asśıduo), 1450 (sexto

mais asśıduo) e 162 (sétimo mais asśıduo), também apresentam padrões de jogo semelhante

porém uma assiduidade relativamente maior para o mesmo peŕıodo (Figura 46).

Figura 46: Gráfico de padrão de jogo dos avatares 162, 1003 e 1450 referente ao anos de 2008.

A transição do ńıvel 70 para o 80 é notada pela tonalidade da cor vermelha no gráfico,

sendo mais clara para o ńıvel 70 e mais escura para 80, em meados no mês de novem-

bro de 2008. O avatar 162 manteve praticamente inalterado seu padrão de jogo, já o
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avatar 1003 teve alteração no seu padrão, aumentou a quantidade de horas dispensada

no jogo neste peŕıodo. Nota-se que o avatar 1450 não jogou durante o peŕıodo de junho

a outubro de 2008, mas retornou com relevante assiduidade aproximadamente um mês

antes do lançamento da segunda expansão, evoluindo seu personagem e permanecendo

uma quantidade maior de tempo online.

O lançamento desta expansão e sua aderência ou não por parte destes jogadores pode

ser um dos motivos para o aumento ou redução da assiduidade. De acordo com os da-

dos obtidos, pode-se concluir que este seja um dos principais fatores, porém demais não

podem ser descartados. Quanto maior for a quantidade de dados nos datalakes, maior

será a precisão da informação. Os detentores dos sistemas, no caso, os desenvolvedores

de Cloud Games, possuem dados completos em relação aos seus jogos e plataformas, e

podem buscar em fontes abertas informações adicionais, o que fornecerá insulmos ne-

cessários para uma análise detalhada e acertiva acerca de seus ambientes (PERAZZOLO;

NOTARGIACOMO, 2016).

Demais aplicações práticas para o uso das análises realizadas nesta pesquisa podem ser

descritas, como identificar atividades ilegais de bots, account sharing ou multi-account, em

que um mesmo usuário utiliza diversas contas ao mesmo tempo, baseando-se em outliers

de tempo de jogo. Uma vez identificados, padrões espećıficos para fraude podem ser

definidos, sendo estes capazes de identificar comportamentos ilegais de forma geral.

Se um fraudador é encontrado e bloqueado, é posśıvel que crie outra conta e cometa

novamente atividades ilegais. Por meio do reconhecimento de padrões de fraudadores,

analisando suas caracteŕısticas como a frequência aos mesmos lugares de sua conta ante-

rior, participação nas mesmas guildas e evolução rápida no jogo, uma vez que é um usuário

experiente, pode-se identificar e coibir este usuário antes de cometer novas fraudes.

Além da detecção de fraude, há casos de uso para aprimoramento da experiência

do usuário, como a análise de efetividade de patches de atualizacao e expansões, por

exemplo. Caso algum elemento do jogo tenha baixa aderência pelos usuários, é possivel

desenvolver patches que tornem este elemento mais atrativo e, posteriormente, realizar

um comparativo de patches para verificar o resultado de adesão a este elemento.

Em relação ao reconhecimento de padrões geográficos, por meio de informações de

rede como o IP de origem do jogador, é posśıvel construir um mapa de calor utilizando
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referências geográficas reais para tomada de decisao de onde construir ou alocar um novo

hub para data center, por exemplo. Além disso, é posśıvel detectar instabilidade de rede

baseando-se na quantidade de logouts consecutivos seguidos de logins em uma determinada

região. As aplicações do uso destas tecnicas são inúmeras e não se limitam aos jogos,

podendo ser utilizada nas mais diversas áreas.
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5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

O Cloud Gaming está mudando a maneira de como a indústria de jogos se relaciona

com sua audiência. Apesar dos desafios de infraestrutura e eficácia do modelo, as tecno-

logias emergentes favorecem sua adoção e diversas pesquisas na área buscam solucionar

as barreiras que envolvem este conceito.

O objetivo desta pesquisa foi mostrar como se pode obter informações relevantes para

desenvolvimento, administração e aprimoramento de Jogos em Nuvem por meio do uso de

métodos de Big Data Analytics. Conclui-se que, por meio das ferramentas demonstradas

e uso de diferentes modelagens, é posśıvel extrair informações sobre usuários em jogos

online, que podem servir como métricas para ações por parte dos desenvolvedores.

A partir de um data lake abastecido por bases de dados de jogos, fontes de dados

abertas (como redes sociais) e demais tipos de fontes de dados (estruturados ou não), é

posśıvel criar diversos tipos de análises que respondam perguntas e auxiliem no processo

de desenvolvimento do modelo de Cloud Gaming. As informações que emergem do data

lake podem fornecer insumos concretos para sustentar teorias e percepções sobre ambientes

baseados neste modelo.

A extração de informações a partir de dados de forma eficiente, como apresentado

nesta pesquisa, apresenta resultados práticos que podem ser aplicados em ambientes em

produção. Por meio dos dados gerados por jogadores, foi posśıvel mapear seus padrões de

jogo como horários, dias e épocas do ano em que jogam, entendendo seus comportamentos

e assiduidade. Utilizando o mapeamento geográfico virtual, identificou-se as localizações

utilizadas de acordo com as caracteŕısticas de cada avatar ou de grupos de avatares.

Também foram percebidos comportamentos ilegais executados por determinados jogado-

res, bem como uma análise preditiva que apresenta tendências à permanencia ou evasão

do jogo, combinando-se dados de fontes abertas para apresentar posśıveis motivos para

tais comportamentos.

O controle total da administração e gerenciamento, tanto dos jogos quanto do ambi-

ente que os suportam, deve estar em poder dos desenvolvedores. Diversas modelagens de

análises podem ser criadas para atender as necessidades e fornecer insights que empode-

ram a tomada de decisão. A combinação das análises Anaĺıtica Descritiva, Preditiva e
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Prescritiva aplicadas ao modelo de Cloud Gaming pode ser um fator decisivo para elevar

este controle e contribuir para a propagação de uso do modelo, uma vez que facilitará o

entendimento do consumidor destes jogos, tanto em relação às suas tendências e padrões

quanto seus comportamentos e perfis. Uma vez possuindo o conhecimento dos desejos dos

usuários, ambiente e jogos podem ser desenvolvidos de maneira mais eficiente, voltados

para atender os anseios destes consumidores.

Estas modelagens e técnicas de análise podem ser aplicadas em diferentes áreas do

conhecimento e para finalidades distintas, com o objetivo de suprir posśıveis necessidades

de interpretação de dados e análise de comportamentos e padrões.

Seria posśıvel propor, como trabalho futuro, um estudo sobre as novas tendências

tecnológicas voltadas para a infraestrutura de rede, a fim de possuir maior conhecimento

sobre a viabilidade de utilização do modelo de Cloud Gaming no futuro, uma vez que

este ponto continua um desafio para a o modelo. Uma mudança que ocorre atualmente

e que pode impactar esta área são os conceitos de SDN (Software-Defined Networking —

Rede Baseada em Software) e NFV (Network Functions Virtualization — Virtualização

de Funções de Rede), em que software substituirá configurações e funções espećıficas que

apenas o hardware é capaz de lidar.

Para complementar esta pesquisa, seria relevante realizar um levantamento de demais

componentes que envolvem o ecosistema Hadoop, a fim de explorá-los e contribuir para

o desenvolvimento destas tecnologias. Também se mostra importante testar as técnicas

descritas utilizando as demais plataformas de Big Data, citadas neste estudo, para enten-

der os diferentes comportamentos de infraestrutura e realizar um comparativo entre as

plataformas.

Finalmente, pode-se também estabelecer um modelo de viralização, baseado em estu-

dos voltados à dispersão de doenças, para compreender como um Cloud Gaming adquire

notoriedade e passa a ser utilizado por um número elevado de usuários.
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APACHE. Apache Software Foundation Oficial Website. 2016. Dispońıvel em:
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