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Abstract. In last years studies about games are growing in Brazil in relation to

business and academic scopes. Due to this it’s necessary to develop free tools for

create games. The main goal of this paper is to show Amphibian. It’s a free, no cost

framework to create multiplatform games.

Resumo. Os jogos computadorizados nos últimos anos no Brasil estão recebendo

destaque no âmbito comercial e acadêmico. Por isto existe a necessidade de

desenvolver ferramentas livres para criação de jogos. O objetivo deste artigo é

apresentar o Amphibian que consiste de um framework distribuído livremente e

gratuitamente para criação de jogos computadorizados multiplataforma.

1. Introdução

Nos últimos anos o desenvolvimento de jogos computadorizados está crescendo no Brasil. Para
Battaiola [1], os jogos computadorizados além de fomentar o desenvolvimento de pesquisas no
meio acadêmico, fomenta a criação de um nicho mercadológico que propicia o
desenvolvimento de software no país. A realização do Workshop Brasileiro de Entretenimento
Digital e Jogos Computadorizados (WJogos)[2] com o apoio da Sociedade Brasileira de
Computação (SBC); a Rede de Excelência de Empresas de Jogos de Entretenimento (GameNet)
[3] criada pelo Governo do Paraná; o edital [4] para projetos de inovação para Software Livre
lançado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia que contemplava a área de entretenimento;
podem ser destacados como fatos que evidenciam o crescimento das pesquisas, do incentivo e
da exploração econômica dos jogos computadorizados no país. Entretanto observa-se que os
empreendimentos nacionais bem sucedidos utilizam tecnologias proprietárias e executáveis sob
a plataforma Microsoft Windows. De uma certa forma estas organizações adotam o modelo de
negócios tradicional utilizado pela indústria norte-americana desenvolvedora de jogos
computadorizados. Tal comportamento pode ser explicado pelo fato da indústria nacional estar
em um ciclo inicial de amadurecimento e pela falta de um know-how nacional. Na ausência de
uma tecnologia interna que viabiliza seus negócios acabam adotando tecnologias estrangeiras.
Por exemplo, muitas empresas utilizam a tecnologia DirectX da Microsoft. Para Hecker [5],
nem sempre uma decisão tecnológica que é boa para uma empresa, será uma boa solução para
as demais. Desta forma os empreendimentos nacionais deveriam questionar-se se o uso do
DirectX de fato é a melhor solução para seus negócios e se de fato tal tecnologia proporciona
um incremento de sua competitividade, facilitando seu processo de desenvolvimento.

Diante deste contexto existe a necessidade de projetar tecnologias que permitam o
desenvolvimento de um modelo econômico nacional para indústria de jogos, de forma que este
modelo fosse flexível suficiente para atingir diferentes nichos mercadológicos, tais como
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computadores pessoais, celulares, handhelds, Internet, videogames ou qualquer outro
dispositivo. Além destes aspectos mercadológicos, existe a questão referente ao uso da
Informática na Educação. Necessita-se do desenvolvimento de jogos com qualidade para serem
utilizados nas escolas [1]. Se considerar a criação de jogos usando a tecnologia DirectX, estes
irão executar somente na plataforma Windows, logo teria-se um grande problema na utilização
dos jogos nas escolas públicas do Rio Grande do Sul que integram a Rede Escolar Livre [6],
por exemplo. Precisa-se desenvolver tecnologias livres que permitam a construção de jogos
para executarem em diferentes plataformas, desta forma propiciando o uso de jogos
computadorizados no processo de ensino-aprendizagem [7] e no fortalecimento da indústria
nacional.

Visando contribuir na resolução destes problemas desenvolveu-se um framework,
denominado Amphibian [7] que permite a criação de motores de jogos multiplataforma,
executando inclusive sob a plataforma móvel. Este framework é distribuído gratuitamente sob a
licença LGPL, desta forma permitindo que sejam criados novos componentes e jogos sob a
filosofia de software livre. O objetivo do presente artigo é apresentar o Amphibian com suas
respectivas funcionalidades e como este pode ser usado na criação de jogos computadorizados
multiplataforma. Este artigo está divido em três seções: na seção 2 é apresentada a arquitetura
do Amphibian, principais funcionalidades e como este pode ser usado; na seção 3 é apresentado
um exemplo de jogo que ilustra a execução do Amphibian em três diferentes sistemas
operacionais; e por último serão feitas as considerações finais.

2. Amphibian

Primeiramente é importante destacar que o Amphibian é um framework para criação de motores
de jogos e a partir deste é possível construir diferentes títulos. Desta forma este framework

facilita o desenvolvimento de motores de jogos que poderão executar em diferentes
plataformas, inclusive a móvel. Para o projeto da arquitetura do framework foram utilizados
diversos padrões de projetos [8][9]. O Amphibian fundamentalmente é baseado em uma
arquitetura de camadas [8]. Esta arquitetura auxilia na criação de aplicações que podem ser
decompostas em grupos de subtarefas na qual cada um destes possui um determinado nível de
abstração. Seus benefícios são a melhoria da manutenibilidade, estensibilidade do sistema,
reusabilidade e, além disto, facilita a padronização. Em uma arquitetura de camadas, parte-se do
pressuposto que determinada camada comunica-se somente com as inferiores, veja Figura 1.

Nesta arquitetura existe uma camada referente ao sistema operacional. Sob esta,
executa-se uma máquina virtual Java (JVM) que fornece uma abstração referente à plataforma
de execução. Sob esta camada está a SAL (System Abstraction Layer) que consiste de uma
camada de abstração referente às máquinas virtuais. As extensões da SAL podem utilizar uma
máquina virtual específica, inclusive uma JVM livre que não tenha sido desenvolvida pela Sun,
ou utilizar métodos nativos e executarem diretamente sob um sistema operacional, desta forma
perdendo a portabilidade, mas sem comprometer a compatibilidade com as camadas superiores.
A camada referente ao Amphibian é projetada para utilizar somente a abstração oferecida pela
SAL. Percebe-se na Figura 1 que o Amphibian acessa somente tal camada, logo os motores de
jogos desenvolvidos com Amphibian são independentes da JVM. A última camada trata-se das
extensões criadas basicamente a partir das abstrações de cada uma das camadas básicas e
especifica a relação destas extensões com as camadas da arquitetura de execução.

O Amphibian é multiplataforma, livremente distribuído sob a LGPL, gratuito,
independente dos mecanismos de visualização (2D/3D), independente dos mecanismos de
persistência dos dados (banco de dados, arquivos de propriedades, XML) e com alta
modularidade, permitindo trocar seus componentes facilmente. Basicamente um motor de jogo
é criado conforme os seguintes passos: (a) criação das classes do domínio do jogo que trata das
regras propriamente ditas; (b) criação de componentes através da customização de componentes
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já existentes; (c) integração destes usando um arquivo XML que especifica os componentes que
serão usados pelo motor em tempo de execução.
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Figura 1: Arquitetura de Execução Completa do Amphibian.

3. Exemplo de Utilização do Amphibian 

Para verificar a viabilidade de execução de jogos computadorizados criados a partir do
Amphibian foram desenvolvidos alguns protótipos de jogos que ilustram as potencialidades da
ferramenta. Na Figura 2 estão sendo apresentadas algumas screenshots do Jogo da Serpente
executando sob o GNU/Linux, Windows e PalmOS (através de emulador). É importante
destacar que para execução no PalmOS foi utilizado a máquina virtual SuperWaba [10] que
consiste de um projeto software livre nacional. Para o desenvolvimento do Jogo da Serpente
foram criadas as classes referentes à lógica do jogo e a criação de um arquivo XML para cada
plataforma com as especificações dos componentes que serão utilizados pelo motor do jogo.

Figura 2: Screenshots do Jogo da Serpente executando em Multiplataformas.

É importante destacar que obteve-se nos testes uma média de desempenho de 41.5433
frames por segundo (fps) (atingindo até 63 fps) executando sob um Athlon XP 1800, 256 Mb de
RAM e uma placa 3D Rivas TNT2 e 31.8333 fps (atingindo até 42 fps) sob um AMD Duron
900Mhz, 64 Mb de RAM e uma placa 3D Compaq nVidia Vanta LT 8Mb. Para execução destes
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testes foi usado um outro jogo denominado Jogo da Vida de John Conway que aloca uma
grande quantidade de objetos (aproximadamente de 325 a 890 objetos manipulados a cada ciclo
de atualização) e possui alta complexidade. Estas taxas são bastante significativas quando
considera-se uma taxa média de 30 fps [11]. Isto demonstra as potencialidades para utilização
do Amphibian na criação de jogos computadorizados comerciais que exigem alto desempenho.

4. Considerações Finais

Ao término do presente trabalho é possível concluir que o Amphibian é uma ferramenta livre
que permite a criação de motores de jogos e a partir destes criar diferentes novos títulos que
poderão ser comercializados ou utilizados nas escolas. Desta forma espera-se que o Amphibian

contribua no fortalecimento da indústria nacional de jogos computadorizados e permita que
jogos sejam criados com tecnologia livre e possam executar inclusive sob plataformas móveis.
É importante destacar que mesmo sendo o objetivo principal do Amphibian criar motores de
jogos, outras aplicações multimídia podem ser criadas a partir do framework, tais como
simuladores gráficos e softwares de visualização científica. Destacando que estas podem ser
integradas em navegadores Web e poderão executar em dispositivos móveis, incluindo
handhelds e telefones celulares. A primeira versão do Amphibian está disponível no
SourceForge.net (http://sourceforge.net/projects/amphibian) e o site do projeto já foi traduzido
para o inglês, italiano, francês, espanhol e chinês. Esta versão inicial está sendo distribuída com
AmphibianSDK, que além das classes do Amphibian estão sendo distribuídos a documentação
da API, alguns plug-ins (suporte para MP3, Ogg e a biblioteca Gamelib[12]), códigos-fonte,
exemplos de utilização e alguns utilitários para converter arquivos XML para o formato PDB
utilizado no PalmOS. Cabe destacar que esta versão ainda é um protótipo, mas acredita-se no
seu constante aperfeiçoamento em função das contribuições recebidas da comunidade.
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