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113Como resu”tado do desenvo”vimento do projeto surgiu o am–iente de jogo 1. 
O  é a imp”ementação de uma arquitetura de jogo que in—”ui am–iente de —omu-
ni—ação –aseado no proto—o”o XMPP[Saint-Andre 2004], os —omponentes de jogo e a interfa—e 
usuário. Atua”mente o am–iente —onta —om mais de 80.000 usuários e aproximadamente 1.500 
partidas por dia [C3SL 2010].

Esse tra–a”ho apresenta a arquitetura, des—reve a imp”ementação do am–iente e as 
ferramentas uti”izadas para seu desenvo”vimento. Na seção 3 é deta”hada a arquitetura de uma 
forma –em gera”. Os tra–a”hos re”a—ionados são apresentados na seção 2. Na seção 4 —ontém 
os deta”hes de imp”ementação do  e a —on—”usão e tra–a”hos futuros na seção 5.

O  (FICS) [FICS 2010], é uma imp”ementação em software 
”ivre de servidor de xadrez. O servidor é o mais —onhe—ido e antigo no mundo e atua”mente —on-
tém mais de 300.000 usuários —adastrados. Ne”e há muitas fun—iona”idades imp”ementadas. É 
responsáve” por —ontro”ar a interação e —omuni—ação entre os usuários, as funções administra-
tivas e, prin—ipa”mente, por pro—essar os estados das partidas. Todas as mensagens seguem o 
padrão do próprio FICS.

O [ChessD 2007] é uma versão reestruturada e rees—rita do servidor FICS —om 
uso de –an—o de dados para armazenar informações e jogos dos usuários. O proto—o”o de —o-
muni—ação usado é o FICS.

No entanto am–as as so”uções apresentadas estão —om o desenvo”vimento des—ontinu-
ado. A”ém disso, a ne—essidade de insta”ação de software adi—iona” para su–stituir a interfa—e 
do usuário por ”inha de —omando torna o uso do sistema mais restrito. 

A proposta de arquitetura do tra–a”ho se –aseia em uti”izar um proto—o”o de —omuni—a-
ção ro–usto e padronizado, um servidor de pro—essamento de jogo, no —aso o jogo de xadrez, e 
uma interfa—e usuário que torne o a—esso ao sistema menos restrito. Nesse sentido as so”uções 
apresentadas poderiam ser in—orporadas nessa nova arquitetura, sendo ne—essário fazer a tra-
dução do proto—o”o FICS para o proto—o”o uti”izado na arquitetura.

O am–iente de jogo provê meios de interação entre usuários no qua” os parti—ipantes 
podem —onversar, ini—iar partidas de um determinado jogo, a—ompanhar partidas em andamen-
to, —one—tar em sa”as de —onversas, entre várias outras fun—iona”idades. Para isso é ne—essário 
um sistema ro–usto para tro—a de mensagens entre os jogadores e o servidor de jogo.

Com as ne—essidades apresentadas foi proposta uma arquitetura de am–iente de jogo 
–aseado no mode”o —”iente-servidor que in—”ui três módu”os prin—ipais: o am–iente de —omu-
ni—ação, os —omponentes de jogo e a interfa—e usuário. Essa arquitetura está representada na 
igura 1. A igura apresenta —”ientes ou interfa—e do usuário que se —one—tam ao am–iente de 
—omuni—ação. Na parte à direita se en—ontram os vários —omponentes que —uidam das fun—io-
na”idades de jogo —omo o ana”isador de partidas e o geren—iador de desaios.

O am–iente de —omuni—ação é responsáve” por todas as tro—as de mensagens existen-
tes dentro do sistema. A prin—ipa” fun—iona”idade desse módu”o é en—aminhar as mensagens de 
uma entidade, seja usuário ou servidor, para outra entidade. Para isso é ne—essário me—anis-
mos de autenti—ação e —ontro”e de a—esso. Como estamos tratando de um am–iente de jogo é 
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abstract. Chess board game has served as an entertainment, it has strengths in devel-
opment of logical reasoning, learning and decisions making. Within this context of learning was 
developed the project Apoio Computacional ao Ensino de Xadrez nas Escolas and as develop-

ment s result of the project came XadrezLivre gaming environment. Currently the environment 
supports more than 80.000 users and approximately 1.500 matches per day. This paper pres-

ents the architecture, implementation of the gaming environment and the Open Source tools 
used and developed.

resumo. O xadrez além de servir como entretenimento, apresenta pontos positivos no 
desenvolvimento do raciocínio lógico, no aprendizado e na tomada de decisões. Dentro desse 
contexto de aprendizado foi desenvolvido o projeto Apoio Computacional ao Ensino de Xadrez 
nas Escolas e como resultado do desenvolvimento do projeto surgiu o ambiente de jogo Xa-

drezLivre. Atualmente o ambiente suporta mais de 80.000 usuários e aproximadamente 1.500 
partidas por dia. Esse trabalho apresenta a arquitetura e a implementação do ambiente assim 
como as ferramentas em Softwares Livre utilizadas e desenvolvidas.

1. Introdução

O xadrez é um jogo de ta–u”eiro que existe desde a antiguidade. A”ém de servir —omo 
entretenimento, apresenta pontos positivos no desenvo”vimento do ra—io—ínio ”ógi—o, no apren-
dizado e na tomada de de—isões. Com a popu”arização da Internet, surgiram servidores de 
xadrez que permitem pessoas geograi—amente distantes jogarem xadrez via web uti”izando 
um ta–u”eiro e”etrôni—o.

Dentro desse —ontexto de aprendizado foi desenvo”vido o projeto Apoio Computacional 
ao Ensino de Xadrez nas Escolas [DIRENE et al. 2004]. O o–jetivo do projeto é permitir que uma 
signii—ativa par—e”a da —”asse estudanti”, dos níveis fundamenta” e médio, tenham a—esso de 
forma rápida e frequente a efeitos positivos que o jogo de xadrez ofere—e. Para isso foi usado o 
estado da arte  em termos de Te—no”ogia Edu—a—iona” –aseada em Software Livre, para desen-

vo”ver novos módu”os e dar manutenção as ferramentas de Software responsáveis por auxi”iar 
o ensino de xadrez nas es—o”as.

1http://xadrezlivre.c3sl.ufpr.br
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113Como resu”tado do desenvo”vimento do projeto surgiu o am–iente de jogo XadrezLivre1. 
O XadrezLivre é a imp”ementação de uma arquitetura de jogo que in—”ui am–iente de —omu-
ni—ação –aseado no proto—o”o XMPP[Saint-Andre 2004], os —omponentes de jogo e a interfa—e 
usuário. Atua”mente o am–iente —onta —om mais de 80.000 usuários e aproximadamente 1.500 
partidas por dia [C3SL 2010].

Esse tra–a”ho apresenta a arquitetura, des—reve a imp”ementação do am–iente e as 
ferramentas uti”izadas para seu desenvo”vimento. Na seção 3 é deta”hada a arquitetura de uma 
forma –em gera”. Os tra–a”hos re”a—ionados são apresentados na seção 2. Na seção 4 —ontém 
os deta”hes de imp”ementação do XadrezLivre e a —on—”usão e tra–a”hos futuros na seção 5.

2. traBaLhoS reLaCIonadoS

O Free Internet Chess Server (FICS) [FICS 2010], é uma imp”ementação em software 
”ivre de servidor de xadrez. O servidor é o mais —onhe—ido e antigo no mundo e atua”mente —on-
tém mais de 300.000 usuários —adastrados. Ne”e há muitas fun—iona”idades imp”ementadas. É 
responsáve” por —ontro”ar a interação e —omuni—ação entre os usuários, as funções administra-
tivas e, prin—ipa”mente, por pro—essar os estados das partidas. Todas as mensagens seguem o 
padrão do próprio FICS.

O ChessD[ChessD 2007] é uma versão reestruturada e rees—rita do servidor FICS —om 
uso de –an—o de dados para armazenar informações e jogos dos usuários. O proto—o”o de —o-
muni—ação usado é o FICS.

No entanto am–as as so”uções apresentadas estão —om o desenvo”vimento des—ontinu-
ado. A”ém disso, a ne—essidade de insta”ação de software adi—iona” para su–stituir a interfa—e 
do usuário por ”inha de —omando torna o uso do sistema mais restrito. 

A proposta de arquitetura do tra–a”ho se –aseia em uti”izar um proto—o”o de —omuni—a-
ção ro–usto e padronizado, um servidor de pro—essamento de jogo, no —aso o jogo de xadrez, e 
uma interfa—e usuário que torne o a—esso ao sistema menos restrito. Nesse sentido as so”uções 
apresentadas poderiam ser in—orporadas nessa nova arquitetura, sendo ne—essário fazer a tra-
dução do proto—o”o FICS para o proto—o”o uti”izado na arquitetura.

3. arQuItetura do amBIente de jogo

O am–iente de jogo provê meios de interação entre usuários no qua” os parti—ipantes 
podem —onversar, ini—iar partidas de um determinado jogo, a—ompanhar partidas em andamen-
to, —one—tar em sa”as de —onversas, entre várias outras fun—iona”idades. Para isso é ne—essário 
um sistema ro–usto para tro—a de mensagens entre os jogadores e o servidor de jogo.

Com as ne—essidades apresentadas foi proposta uma arquitetura de am–iente de jogo 
–aseado no mode”o —”iente-servidor que in—”ui três módu”os prin—ipais: o am–iente de —omu-
ni—ação, os —omponentes de jogo e a interfa—e usuário. Essa arquitetura está representada na 
igura 1. A igura apresenta —”ientes ou interfa—e do usuário que se —one—tam ao am–iente de 
—omuni—ação. Na parte à direita se en—ontram os vários —omponentes que —uidam das fun—io-
na”idades de jogo —omo o ana”isador de partidas e o geren—iador de desaios.

O am–iente de —omuni—ação é responsáve” por todas as tro—as de mensagens existen-
tes dentro do sistema. A prin—ipa” fun—iona”idade desse módu”o é en—aminhar as mensagens de 
uma entidade, seja usuário ou servidor, para outra entidade. Para isso é ne—essário me—anis-
mos de autenti—ação e —ontro”e de a—esso. Como estamos tratando de um am–iente de jogo é 

1Departamento de Informáti—a  Universidade Federa” do Paraná

Caixa Posta” 19.081  CEP 81.531-980  Curiti–a  PR  Brasi”

frubensm, bona, alexdg@c3sl.ufpr.br

 Chess board game has served as an entertainment, it has strengths in devel
opment of logical reasoning, learning and decisions making. Within this context of learning was 
developed the project Apoio Computacional ao Ensino de Xadrez nas Escolas and as develop
ment s result of the project came XadrezLivre gaming environment. Currently the environment 
supports more than 80.000 users and approximately 1.500 matches per day. This paper pres
ents the architecture, implementation of the gaming environment and the Open Source tools 
used and developed.

 O xadrez além de servir como entretenimento, apresenta pontos positivos no 
desenvolvimento do raciocínio lógico, no aprendizado e na tomada de decisões. Dentro desse 
contexto de aprendizado foi desenvolvido o projeto Apoio Computacional ao Ensino de Xadrez 
nas Escolas e como resultado do desenvolvimento do projeto surgiu o ambiente de jogo Xa
drezLivre. Atualmente o ambiente suporta mais de 80.000 usuários e aproximadamente 1.500 
partidas por dia. Esse trabalho apresenta a arquitetura e a implementação do ambiente assim 

O xadrez é um jogo de ta–u”eiro que existe desde a antiguidade. A”ém de servir —omo 
entretenimento, apresenta pontos positivos no desenvo”vimento do ra—io—ínio ”ógi—o, no apren-
dizado e na tomada de de—isões. Com a popu”arização da Internet, surgiram servidores de 
xadrez que permitem pessoas geograi—amente distantes jogarem xadrez via web uti”izando 
um ta–u”eiro e”etrôni—o.

Dentro desse —ontexto de aprendizado foi desenvo”vido o projeto Apoio Computacional 
 [DIRENE . 2004]. O o–jetivo do projeto é permitir que uma 

signii—ativa par—e”a da —”asse estudanti”, dos níveis fundamenta” e médio, tenham a—esso de 
forma rápida e frequente a efeitos positivos que o jogo de xadrez ofere—e. Para isso foi usado o 
estado da arte  em termos de Te—no”ogia Edu—a—iona” –aseada em Software Livre, para desen-

vo”ver novos módu”os e dar manutenção as ferramentas de Software responsáveis por auxi”iar 
o ensino de xadrez nas es—o”as.

http://xadrezlivre.c3sl.ufpr.br
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115o Eja––erD ofere—e interfa—es para ”igar —omponentes externos que estendem as fun—iona”idades 
do sistema. Neste tra–a”ho, o servidor de jogo é —onsiderado um —omponente do servidor.

Para identii—ar as entidades (usuários, sa”as de —onversa, —omponentes), o servidor 
uti”iza o Jabber Id (JID). Com o JID, o Eja––erD —onsegue geren—iar todas as mensagens que 
trafegam no am–iente. No entanto, para o–ter um identii—ador é ne—essário passar por um 
pro—esso de autenti—ação.

O servidor de jogo ou servidor de xadrez usado é o novo [ChessD 2007] que foi 
tota”mente desenvo”vido dentro do es—opo do projeto. O servidor de xadrez2 foi imp”ementado 
em ”inguagem C++ —omo um —omponente do Eja––erD. O mesmo re—e–e um estado de ta–u-
”eiro e o movimento que será rea”izado e retorna um novo estado para os jogadores, —aso o 
movimento esteja de a—ordo —om as regras do jogo.

Atua”mente não existe um proto—o”o deinitivo para jogos de xadrez so–re XMPP. Uma 
proposta de proto—o”o foi deinida no JEP-xxxx3, entretanto este proto—o”o é usado para partidas 
entre jogadores sem um —ontro”e intermediário, por exemp”o, o servidor de xadrez. Devido a 
isso foi —riado um proto—o”o de xadrez espe—íi—o4 para a imp”ementação onde existe um servi-
dor que interpreta e responde so–re este proto—o”o.

Um luxo de mensagens de desaio pode ser mostrado nas mensagens a seguir.

O jogador raphaelr  envia um desaio para o jogador . No entanto a requisição 
é enviada ao servidor para que o mesmo possa autorizar o desaio. Caso esteja autorizado, o 
servidor envia uma requisição de desaio para :

O jogador  a—eita o desaio enviando a mensagem:

http://git.c3sl.ufpr.br/gitweb?p=chessd/chessd.git
http://www.xmpp.org/extensions/inbox/chess.html
http://git.c3sl.ufpr.br/gitweb?p=chessd/chessd.git;a=blob plain;f=chessd protocol doc.txt

desejáve” que esse am–iente ofereça meios para os usuários interagirem uns —om outros para 
que possam ini—iar partidas.

figura 1. arquitetura geral

Os —omponentes de jogo i—am responsáveis por tratar todas as requisições re”a—io-
nadas às partidas. Isso in—”ui todas as mensagens re”a—ionadas aos desaios, as partidas em 
andamento, partidas adiadas, funções administrativas de xadrez dentre outras fun—iona”idades 
presente no jogo. Como o am–iente de —omuni—ação já ofere—e um me—anismo de —omuni—ação 
ro–usto, os —omponentes i—am tota”mente responsáveis pe”as partidas sem se preo—upar em 
tratar o tráfego de mensagens.

A quantidade de —omponentes no sistema pode variar de a—ordo —om as ne—essidades. 
Na igura 1 existem —omponentes que —uidam somente dos desaios, outro que geren—ia os 
torneios, outro que ana”isa partidas e assim por diante. Com isso é possíve” inserir e remover 
—omponentes sem afetar outras fun—iona”idades.

A interfa—e usuário é o módu”o —”iente. O —”iente provê meios de enviar e re—e–er mensa-
gens do am–iente de forma amigáve” ao usuário. A interfa—e tem que ser projetada e imp”ementa-
da para que o usuário faça uso do am–iente de forma transparente. O idea” é que o —”iente possa 
ser desenvo”vido em qua”quer ”inguagem de programação e fun—ione em qua”quer p”ataforma.

Toda a arquitetura faz um uso intensivo de tro—a de mensagens entre as entidades. 
Devido a essa ne—essidade é pre—iso uti”izar proto—o”os ro–ustos de —omuni—ação que tratem 
mensagens de requisições, —onirmações e erros. A”guns proto—o”os de —omuni—ação —omo o 
HyperText Transfer Protocol (HTTP)[Fie”ding et al. 1999] ou eXtensible Messaging and Presence 
Protocol (XMPP)[Saint-Andre 2004] são exemp”os de proto—o”os ro–ustos de —omuni—ação que 
podem ser usado nessa arquitetura.

4. XadrezLIvre

O XadrezLivre é o am–iente de jogo que imp”ementa a arquitetura proposta. Nessa se-
ção está des—rito os deta”hes de imp”ementação, ferramentas usadas e so”uções ap”i—adas para 
imp”antação do sistema. Cada módu”o será des—rito nas su–seções seguintes.

4.1. Comunicação

O —omponente de —omuni—ação usado é o servidor Eja––erD[EJa––erD 2010] que imp”e-
menta o proto—o”o XMPP[Saint-Andre 2004] e é uma ap”i—ação em Software Livre. A es—o”ha de ta” 
ferramenta foi feita por ter uma –oa imp”ementação do XMPP e por —uidar de muitos requisitos de 
—omuni—ação entre usuários, —omo manter ”istas de —ontatos e sa”as de —onversas. A”ém dessas, 
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115o Eja––erD ofere—e interfa—es para ”igar —omponentes externos que estendem as fun—iona”idades 
do sistema. Neste tra–a”ho, o servidor de jogo é —onsiderado um —omponente do servidor.

Para identii—ar as entidades (usuários, sa”as de —onversa, —omponentes), o servidor 
uti”iza o Jabber Id (JID). Com o JID, o Eja––erD —onsegue geren—iar todas as mensagens que 
trafegam no am–iente. No entanto, para o–ter um identii—ador é ne—essário passar por um 
pro—esso de autenti—ação.

4.2. Componentes do servidor de xadrez

O servidor de jogo ou servidor de xadrez usado é o novo ChessD[ChessD 2007] que foi 
tota”mente desenvo”vido dentro do es—opo do projeto. O servidor de xadrez2 foi imp”ementado 
em ”inguagem C++ —omo um —omponente do Eja––erD. O mesmo re—e–e um estado de ta–u-
”eiro e o movimento que será rea”izado e retorna um novo estado para os jogadores, —aso o 
movimento esteja de a—ordo —om as regras do jogo.

Atua”mente não existe um proto—o”o deinitivo para jogos de xadrez so–re XMPP. Uma 
proposta de proto—o”o foi deinida no JEP-xxxx3, entretanto este proto—o”o é usado para partidas 
entre jogadores sem um —ontro”e intermediário, por exemp”o, o servidor de xadrez. Devido a 
isso foi —riado um proto—o”o de xadrez espe—íi—o4 para a imp”ementação onde existe um servi-
dor que interpreta e responde so–re este proto—o”o.

Um luxo de mensagens de desaio pode ser mostrado nas mensagens a seguir.

O jogador raphaelr  envia um desaio para o jogador eduari . No entanto a requisição 
é enviada ao servidor para que o mesmo possa autorizar o desaio. Caso esteja autorizado, o 
servidor envia uma requisição de desaio para eduari :

O jogador eduari  a—eita o desaio enviando a mensagem:

2http://git.c3sl.ufpr.br/gitweb?p=chessd/chessd.git
3http://www.xmpp.org/extensions/inbox/chess.html
4http://git.c3sl.ufpr.br/gitweb?p=chessd/chessd.git;a=blob plain;f=chessd protocol doc.txt

desejáve” que esse am–iente ofereça meios para os usuários interagirem uns —om outros para 
que possam ini—iar partidas.

Os —omponentes de jogo i—am responsáveis por tratar todas as requisições re”a—io-
nadas às partidas. Isso in—”ui todas as mensagens re”a—ionadas aos desaios, as partidas em 
andamento, partidas adiadas, funções administrativas de xadrez dentre outras fun—iona”idades 
presente no jogo. Como o am–iente de —omuni—ação já ofere—e um me—anismo de —omuni—ação 
ro–usto, os —omponentes i—am tota”mente responsáveis pe”as partidas sem se preo—upar em 
tratar o tráfego de mensagens.

A quantidade de —omponentes no sistema pode variar de a—ordo —om as ne—essidades. 
Na igura 1 existem —omponentes que —uidam somente dos desaios, outro que geren—ia os 
torneios, outro que ana”isa partidas e assim por diante. Com isso é possíve” inserir e remover 
—omponentes sem afetar outras fun—iona”idades.

A interfa—e usuário é o módu”o —”iente. O —”iente provê meios de enviar e re—e–er mensa-
gens do am–iente de forma amigáve” ao usuário. A interfa—e tem que ser projetada e imp”ementa-
da para que o usuário faça uso do am–iente de forma transparente. O idea” é que o —”iente possa 
ser desenvo”vido em qua”quer ”inguagem de programação e fun—ione em qua”quer p”ataforma.

Toda a arquitetura faz um uso intensivo de tro—a de mensagens entre as entidades. 
Devido a essa ne—essidade é pre—iso uti”izar proto—o”os ro–ustos de —omuni—ação que tratem 
mensagens de requisições, —onirmações e erros. A”guns proto—o”os de —omuni—ação —omo o 
HyperText Transfer Protocol (HTTP)[Fie”ding . 1999] ou eXtensible Messaging and Presence 

 (XMPP)[Saint-Andre 2004] são exemp”os de proto—o”os ro–ustos de —omuni—ação que 
podem ser usado nessa arquitetura.

O  é o am–iente de jogo que imp”ementa a arquitetura proposta. Nessa se-
ção está des—rito os deta”hes de imp”ementação, ferramentas usadas e so”uções ap”i—adas para 
imp”antação do sistema. Cada módu”o será des—rito nas su–seções seguintes.

O —omponente de —omuni—ação usado é o servidor Eja––erD[EJa––erD 2010] que imp”e-
menta o proto—o”o XMPP[Saint-Andre 2004] e é uma ap”i—ação em Software Livre. A es—o”ha de ta” 
ferramenta foi feita por ter uma –oa imp”ementação do XMPP e por —uidar de muitos requisitos de 
—omuni—ação entre usuários, —omo manter ”istas de —ontatos e sa”as de —onversas. A”ém dessas, 



XI
 W

or
sh

op
 s

o–
re

 S
of

tw
ar

e 
Li

vr
e

116

XadrezLivre: Proposta de Arquitetura de Am
–iente de Jogos –aseado em

 XM
PP —om

 —”ienteW
e–

117

Este tra–a”ho apresentou uma arquitetura para am–iente de jogo –aseado no mode”o 
—”iente-servidor. A arquitetura é —omposta de três módu”os que —onsiste em um am–iente de 
—omuni—ação, os —omponentes de jogo e interfa—e usuário.

Com a imp”ementação dessa arquitetura foi desenvo”vido o  que uti”iza o 
proto—o”o XMPP para —omuni—ação. Como servidor de jogo foi desenvo”vido o ChessD para pro-
—essar todas as requisições das partidas de xadrez e —omo interfa—e do usuário foi desenvo”vido 
um —”iente web para diminuir os esforços do usuário ao usar o sistema.

Ainda é ne—essário muito estudo e tra–a”ho para desenvo”vimento de um proto—o”o de 
xadrez –aseado em XMPP apropriado e que prevê todos os —asos dentro das regras e —ategorias 
do xadrez.
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Essas três mensagens são o sui—iente para ini—iar uma partida no ChessD. Repare 
que existem várias informações nas mensagens —omo a —ategoria de jogo ( standard ), 
identii—ador da partida ( match ), tempo da partida ( time ), —or das peças dos jogadores 
( color ), et—.

Para —ada fun—iona”idade adi—ionada é ne—essário gerar uma mensagem nova no pro-
to—o”o. Por isso é ne—essário reinar esse proto—o”o para que o mesmo possa ser estendido 
fa—i”mente. Um exemp”o de reinamento que pode ser feito so–re o proto—o”o são os desaios 
—o–rirem as partidas em —ategorias que têm mais de dois jogadores —omo Bughouse.

4.3. Interface usuário

A interfa—e do usuário foi desenvo”vido –aseada em estudos de interfa—e 
homem—omputador[Pi—ussa et al. 2008a][Pi—ussa et al. 2008–]. A imp”ementação da interfa—e 
uti”iza padrões web para fa—i”itar o a—esso e aumentar a interopera–i”idade entre as p”ataformas 
e sistemas. Com essa so”ução imp”ementamos a interfa—e usando Javascript e Cascading Style 

Sheets (CSS). As iguras 2(a) e 2(–) mostram respe—tivamente a interfa—e do usuário após ”ogar 
no am–iente e uma partida em andamento.

figura 2. Interface web do XadrezLivre.

Um pro–”ema que surge ao uti”izar interfa—e we– é a —riação de —onexão —om o Eja–-
–erD. Para so”u—ionar esse pro–”ema foi ne—essário —riar um proxy HTTP que geren—ia as —one-
xões do —”iente web —om am–iente. Fe”izmente existe uma espe—ii—ação de —omo imp”ementar 
esse proxy que é o Bidirectional-streams Over Synchronous HTTP[Saint-Andre and Paterson 
2009] (BOSH).

O BOSH é responsáve” por interpretar mensagens —om —a–eça”ho HTTP e extrair do —on-
teúdo a mensagem XMPP para o Eja––erD. O —aminho inverso tam–ém é feito. Com essa ideia, 
o BOSH mantém um —ontro”e so–re as seções a–ertas —om os —”ientes. Através dessa estrutura 
de —ontro”e, o programa sa–erá para qua” —”iente we– enviar as mensagens e possive”mente 
dete—tar se a”gum —”iente se des—one—tou sem aviso prévio. Para o XadrezLivre foi desenvo”vido 
uma imp”ementação do BOSH5 em C e o —ódigo está disponíve” para a—esso.

5http://git.c3sl.ufpr.br/gitweb?p=chessd/bosh.git
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1175. ConCLuSão

Este tra–a”ho apresentou uma arquitetura para am–iente de jogo –aseado no mode”o 
—”iente-servidor. A arquitetura é —omposta de três módu”os que —onsiste em um am–iente de 
—omuni—ação, os —omponentes de jogo e interfa—e usuário.

Com a imp”ementação dessa arquitetura foi desenvo”vido o XadrezLivre que uti”iza o 
proto—o”o XMPP para —omuni—ação. Como servidor de jogo foi desenvo”vido o ChessD para pro-
—essar todas as requisições das partidas de xadrez e —omo interfa—e do usuário foi desenvo”vido 
um —”iente web para diminuir os esforços do usuário ao usar o sistema.

Ainda é ne—essário muito estudo e tra–a”ho para desenvo”vimento de um proto—o”o de 
xadrez –aseado em XMPP apropriado e que prevê todos os —asos dentro das regras e —ategorias 
do xadrez.
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Essas três mensagens são o sui—iente para ini—iar uma partida no . Repare 
que existem várias informações nas mensagens —omo a —ategoria de jogo ( ), 
identii—ador da partida ( ), tempo da partida ( ), —or das peças dos jogadores 
( ), et—.

Para —ada fun—iona”idade adi—ionada é ne—essário gerar uma mensagem nova no pro-
to—o”o. Por isso é ne—essário reinar esse proto—o”o para que o mesmo possa ser estendido 
fa—i”mente. Um exemp”o de reinamento que pode ser feito so–re o proto—o”o são os desaios 
—o–rirem as partidas em —ategorias que têm mais de dois jogadores —omo .

A interfa—e do usuário foi desenvo”vido –aseada em estudos de interfa—e 
homem—omputador[Pi—ussa . 2008a][Pi—ussa . 2008–]. A imp”ementação da interfa—e 
uti”iza padrões web para fa—i”itar o a—esso e aumentar a interopera–i”idade entre as p”ataformas 
e sistemas. Com essa so”ução imp”ementamos a interfa—e usando Javascript e 

 (CSS). As iguras 2(a) e 2(–) mostram respe—tivamente a interfa—e do usuário após ”ogar 
no am–iente e uma partida em andamento.

Um pro–”ema que surge ao uti”izar interfa—e we– é a —riação de —onexão —om o Eja–-
–erD. Para so”u—ionar esse pro–”ema foi ne—essário —riar um proxy HTTP que geren—ia as —one-
xões do —”iente web —om am–iente. Fe”izmente existe uma espe—ii—ação de —omo imp”ementar 
esse proxy que é o Bidirectional-streams Over Synchronous HTTP[Saint-Andre and Paterson 
2009] (BOSH).

O BOSH é responsáve” por interpretar mensagens —om —a–eça”ho HTTP e extrair do —on-
teúdo a mensagem XMPP para o Eja––erD. O —aminho inverso tam–ém é feito. Com essa ideia, 
o BOSH mantém um —ontro”e so–re as seções a–ertas —om os —”ientes. Através dessa estrutura 
de —ontro”e, o programa sa–erá para qua” —”iente we– enviar as mensagens e possive”mente 
dete—tar se a”gum —”iente se des—one—tou sem aviso prévio. Para o  foi desenvo”vido 
uma imp”ementação do BOSH5 em C e o —ódigo está disponíve” para a—esso.

5http://git.c3sl.ufpr.br/gitweb?p=chessd/bosh.git


