
Projeto GTVR
Implementação de 
um Serviço de 
Suporte para 
Múltiplos Usuários 
e Ambientes



Introdução

Vários grupos no Brasil trabalham com 
realidade virtual ou mista.
Equipes que trabalham com Robótica e tele-
operação de recursos
Necessidade de implementação de técnicas 
para a manipulação efetiva de multi-recursos



Introdução

Necessidade de um sistema que una  
dispositivos físicos com sistemas de realidade 
virtual e visualização remota.



Introdução

Exemplo 1: permitir que robôs autônomos 
presentes em ambientes reais interajam com 
usuários virtuais conectados pela Internet.



Introdução

Exemplo 2: realização de uma aula de 
medicina interativa, inclusive com usuários 
distribuídos



O projeto proposto

Este projeto visa desenvolver e disponibilizar um 
sistema multiusuário colaborativo, acessível à
comunidade pela rede
Produto final: um sistema onde estarão conectados:

– Usuários 
– Robôs 
– Manipuladores
– Dispositivos de RV
– Mundos Virtuais

É mais que uma simples proposta de Visualização 
Remota.



O projeto proposto

Disponibilizar recursos, geralmente caros, à
comunidade através da Internet quando 
estiverem ociosos



Escopo do Trabalho

Serão desenvolvidas técnicas para permitir 
integração entre Visualização Remota e 
Realidade Mista no sistema multi-usuário
Nesta primeira etapa o objetivo é desenvolver 
o sistema multi-usuário com:
– três aplicações piloto,
– disponibilização à comunidade.



Exemplos de Aplicações Piloto

Controlar robôs pela Internet (subaquáticos, 
terrestres, aéreos)
Interação mundo virtual/real
Interação com  mundos virtuais e dispositivos
de RV via Internet
Transmissão multimídia
Tele-aula, tele-cirurgia, treinamento



Metodologia

Para a execução do projeto, montou-se uma equipe 
multidisciplinar, capaz de cobrir os diversos aspectos 
relacionados ao projeto:

– Sistemas Multimídia
– Processamento da Informação
– Redes de Alta Velocidade
– Realidade Virtual e Realidade Mista
– Robótica e Tele-operação
– Sistemas Colaborativos
– Técnicas de Percepção



Metodologia

O projeto será desenvolvido por pesquisadores 
e por alunos de pós-graduação, auxiliados por 
bolsistas de iniciação tecnológica



Demonstração

Apresentação no Workshop da RNP 2006: 
protótipo do sistema com vários usuários 
distribuídos conectados remotamente



Demonstração

Interação com robôs em centros culturais e 
escolas
– Protótipos LEGO já estão sendo montados
– Robô Pioneer controlado remotamente



Demonstração

Telemanipulação de dispositivos hápticos
atraves de interface de mundo virtual



Cronograma de execução



Cronograma de execução

1. Aquisição de equipamentos, design de 
arquiteturas, levantamento do estado da 
arte e de possíveis usuários

2. Análise, projeto preliminar e 
desenvolvimento das aplicações piloto

3. Projeto e desenvovimento do ambiente 
multi-usuário

4. Integração e teste de componentes de 
software



Cronograma de execução

5. Implementação de cenários e de regras de 
comportamento das diversas entidades 
envolvidas

6. Verificação e validação da plataforma
7. Disponibilização dos resultados à RNP
8. Avaliação dos resultados



Recursos Financeiros

Equipamento Solicitado



Recursos Financeiros

Viagens

Pessoal



Recursos Financeiros

Resumo



Avaliação dos resultados

A metodologia para avaliação dos resultados inclui a 
experimentação prática do serviço
O sistema multi-usuário será testado usando-se 3 
aplicações diferentes (projetos piloto)

– Em uma primeira etapa testa-se separadamente 
– Em seguida testa-se de forma integrada

Serão colocados robôs realizando uma performance 
na Casa da Ribeira e usuários localizados em vários 
lugares deverão interagir com os mesmos.



Avaliação dos resultados

Com a obtenção de um bom desempenho, o 
sistema estará validado e será disponibilizado 
à comunidade científica/tecnológica.
Outros testes em conjunto UFRN / IME / LNCC 
/ NIED-UNICAMP serão também realizados
– Interação de usuários com dispositivos robóticos, 

equipamentos de RV e  mundos virtuais.



Transferência de Tecnologia

Todos os programas, e documentação relativa 
aos mesmos, serão disponibilizados para toda 
a comunidade de pesquisa, via um site de 
divulgação: http://gtvr.lncc.br
A transferência desta tecnologia à comunidade 
se iniciará no Workshop da RNP, conforme 
protocolo da RNP.



Transferência de Tecnologia

Pretendemos também, ao término do projeto, 
formar uma rede com as instituições que 
necessitem deste tipo de tecnologia
O objetivo principal ao término do projeto será
a interação completa:
– Os usuários poderão interagir via um sistema de 

realidade virtual
– instituições que não possuam equipamentos 

sofisticados poderão interagir com eles via uma 
interface 3D




