
Estudo da Arte 
 

 No âmbito das etapas iniciais do projecto second.ua Settlers procedeu-se a 

uma análise de alguns ambientes 3D de forma a perceber-se as funcionalidades de 

cada um. Por fim compararam-se os determinados ambientes àquele que será alvo 

do projecto, como o próprio nome indica, o Second Life. 

 

:: Active Worlds 

 

 O Active Worlds é um ambiente 3D criado em 1997, e portanto, mais antigo 

que o Second Life, mas que, ao contrário deste último, só é acessível a utilizadores 

do Windows. Este programa tem algumas particularidades interessantes tais como 

a modelação dos objectos e personalização do avatar. 

 Este mundo virtual, como muitos outros, é um programa freeware e tem 

como público-alvo pessoas entre os 20 e os 30 anos. 

 Algumas das particularidades deste programa é a possibilidade de teleporte, 

voo, nado, envio de telegramas (funcionam como mensagens privadas) e a 

comunicação por voz. 

 No Active Worlds existem duas formas dos utilizadores entrarem: podem ser 

turistas ou cidadãos. A grande diferença entre estes é que para ter o atributo de 

cidadão é necessário pagar ($6,95 por mês), enquanto um turista está isento de 

pagamentos. Desta forma, um cidadão pode usufruir de muitos mais privilégios que 

um turista. 

 A capacidade de modelação é, geralmente, exclusiva dos cidadãos. No 

entanto, existem determinados mundos onde os turistas podem fazer algumas 

experiências de modelação isto se existirem espaços livres que os cidadãos não 

possuem. No Active Worlds as funcionalidades de modelação 3D são bastante 

simples e elementares, tais como a rotação, localização ou o tipo de objecto, tendo 

a si associado um sistema de scripting simples. 

 



 
 

 

:: worlds.com  

 

 O worlds.com foi o primeiro mundo virtual 3D a existir (1994), tendo como 

público-alvo idades superiores a 20 anos. Este programa só é compatível com 

utilizadores Windows. 

 No worlds.com não existe a capacidade de modelação e criação de espaços, 

havendo por isso cerca de 100 mundos virtuais que um utilizador pode explorar. 

Para além dos mundos existem também um grande número de avatares que um 

utilizador pode escolher (também cerca de 100 modelos pré-definidos). 

 As principais funcionalidades existentes no worlds.com são a possibilidade de 

teleporte e de ouvir música, funcionalidades recorrentes em outros mundos 

virtuais. 

 

 



:: CyberTown 

 

 O Cybertown é um mundo virtual 3D um pouco diferente de outros mundos 

3D e que funciona apenas em Windows, tendo um público-alvo entre os 20 e os 30 

anos.  

 A sua grande particularidade é de ser um universo bastante futurista. Aqui, 

os utilizadores também podem personalizar os seus avatares podendo possuir os 

seus próprios animais de estimação e casas, como também dançar numa discoteca 

ou até mesmo frequentar casinos. 

 Existe um software próprio para a personalização dos avatares (blaxxun 

Avatar Studio software). O cybertown não possui funcionalidades de modelação 

apesar de brevemente estar previsto que os utilizadores possam criar, vender e 

trocar casas, como outros espaços.  

 Ao contrário de outros programas do género o CyberTown é pago. 

 

 
 

 

 

 

 

 



:: There 

 

 O Mundo Virtual 3D There é uma aplicação freeware direccionada para um 

público-alvo jovem (12-18 anos). Aqui existem diversos espaços para explorar, 

onde os avatares podem socializar, falando entre eles e formando laços de amizade 

virtuais. 

 Existem dois tipos de utilizadores: o utilizador típico (grátis e podendo só ter 

associados a si 20 grupos) e o utilizador Premium ($9.95 só uma vez) tendo estes 

últimos privilégios que o utilizador comum não tem, como o chamado "Therebucks" 

que é pago, podendo assim criar e vender roupas, veículos e outros objectos. Aqui 

os avatares podem ser personalizados a partir de modelos pré-definidos, havendo, 

no entanto, a restrição de só poderem ser Humanos. 

 Para além das particularidades já referidas, os utilizadores podem também 

participar em actividades e eventos que decorrem diariamente no There. Assim, os 

utilizadores têm sempre razões e motivos para estarem conectados a este mundo. 

 

 
 

 

 

 



:: Habbo Hotel 

 

 O Habbo Hotel foge um pouco ao estilo tradicional dos mundos virtuais, 

tendo uma perspectiva isométrica e não 3D. Esta aplicação é muito utilizada por 

adolescentes utilizando como metáfora um hotel com diversas salas. 

 O registo é gratuito e o utilizador pode criar uma personagem a partir de 

modelos pré-definidos. Aqui os utilizadores também podem comprar diversos 

elementos através de pagamento por créditos. 

 Apesar da grande diferença do interface do Habbo Hotel, este tem diversas 

semelhanças com outros mundos virtuais 3D, tais como a possibilidade de 

teleporte, criação de grupos, possibilidade de envio de mensagens privadas, etc. 

 Para o Habbo Hotel funcionar só é necessário a instalação do shockwave e o 

plugin adobe flash player. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Modalidade Sistema Operativo  Modelação Personalização de avatar Scripting Comportamentos do avatar Público‐alvo

Second Life Freeware/pago Mac/Windows Sim Sim Sim (Linden Scripting Language ‐ LSL)
Voar, Teleportar, Andar, 

Correr… Mais de 18 anos

Active Worlds Freeware/pago Windows Sim (bastante elementar) Sim Sim 
Teleportar, andar, correr, 

voar e nadar 20 a 30 anos

Habbo Hotel Freeware/pago Mac/Windows Não
Sim (Grande variedade de
 modelos pré‐definidos) Não  Teleportar, Andar 12 a 18 anos

There Freeware/pago Windows Não Sim (Modelos pré‐definidos) Não  Teleportar, Andar e correr Mais de 12 anos

Worlds.com Freeware/pago Windows Não
Sim (limitado a cerca de

 100 modelos) Não  Teleportar e andar Mais de 18 anos

Cybertown Pago Windows Não
Sim (uso do blaxxun Avatar

 Studio software) Não  Informação não disponivel* 20 a 30 anos

Modalidade Compatibilidade SO Texturas Scripting Métodos de Modelação Observações

Wings 3D Freeware (licença BSD)  Windows, Mac e Linux Não Sim (Erlang)
Modelação de polígnos e subdivisão

 de superfícies
De fácil aprendizagem, existindo bastante 

documentação e tutoriais

Blender Freeware (licença GPL)
Windows, Mac, Linux, Irix, 

Solaris, FreeBSD…
Sim Sim (Pyton)

Modelação por polígnos, Nurbs, 
subdivisão de superfícies e Brush 

Sculpting básico

Bastante completo para um programa gratuito 
apesar de o interface gráfico não ser muito intuitivo. 
Existe também bastante documentação e tutoriais 

relativo a este programa.

3D Studio Max Pago ($3495) Windows Sim Sim (MAX Script/plugins) 
Modelação por polígnos, Nurbs, 
subdivisão de superfícies e Brush 

Sculpting básico

Programa bastante completo e 
 compatível com muitos softwares 3D.

Plopp Freeware** Windows, Mac e Linux Sim Não Pintura 2D

É um programa 3D concebido para crianças. Pode‐se 
importar gráficos

 de outras ferramentas como o Photoshop. As 
texturas são exportadas a 128x128

POV‐Ray Freeware Windows, Mac e Linux Sim Não Não Nada a acrescentar

Lightwave Pago ($895) Windows e Mac Sim Sim (Lscript) Modelação de polígnos e Nurbs
Os utilizadores do SL utilizam muito o Lightwave 

para a criação realística de texturas ( roupas, corpo, 
objectos…)

** Existe a versão gratuita para os utilizadores do SL, apesar de a versão completa custar $19,50

Existem diversos programas de modelação 3D com integração no Second Life, sendo que uns são open source e os de mais requerem pagamento. Dentro dos programas open source, os mais comuns
 são o Blender, Plopp, POV‐Ray e o Wings 3D. Os restantes programas têm a vantagem de serem mais completos e diversificados, no entanto, têm a contrapartida de serem programas pagos.  Conjectura‐se que, apesar da experiência do grupo 
com o programa 3D Studio Max, não se vai recorrer ao uso destes programas, uma vez que se admite que o uso destes será desnecessário, já que são programas bastante complexos e detalhados em termos de modelação. Assim sendo, após 
serem analisados genericamente alguns dos programas compatíveis com o Second Life, o grupo optará por programas Open Source, nomeadamente o blender 3D, uma vez que é um programa bastante completo e grátis, havendo também 
bastante documentação relacionando‐o ao Second Life. Contudo, utilizar‐se‐á essencialmente o programa de modelação existente no Second Life, podendo usar‐se apenas por vezes o blender 3D para modelação de alguns objectos que 
requerem mais particularidades, exportando depois para Second Life.

* não foi possível ver os comportamentos do avatar já que o programa não é freeware

 Comparação de vários mundos virtuais

Comparação dos vários programas 3D com suporte no SL



O projecto Second.ua settlers contempla a inserção de vídeos em algumas áreas,  sendo que foi feita uma pesquisa relativa às formas de enviar um vídeo para o Second Life. Anotaram‐se então  duas formas: 
progressive download  e live streaming . A primeira, permite que o utilizador faça play e decida quando quer começar a visualizar o vídeo. Se vinte utilizadores estiverem presentes e quiserem assistir ao vídeo a 
tempos diferentes, poderão fazê‐lo. Para o envio do vídeo basta salvá‐lo em formato Quicktime, colocá‐lo num servidor público, e, posteriormente, indicar o URL no Second Life. Por outro lado, o live streaming , 
não permite que os utilizadores façam a gestão da visualização, desta forma, o vídeo está sincronizado e começa num determinado momento, sendo que um avatar não tem a capacidade de voltar atrás ou parar o 
filme. São necessários três requisitos para enviar o video: source , que no caso de uma transmissão em directo de um evento real é a câmera digital; broadcaster que envia o vídeo para o servidor de streaming e por 
fim o streaming server   que recebe o video do broadcaster e distribui para os visualizadores. No caso do presente projecto, vai ser utilizado o progressive download de forma a que o utilizador possa decidir qual o 
momento mais adequado para visualizar os vídeos. No caso da transmissão do concerto da Magna Tuna será utilizado o live streaming  pois será um evento transmitido em tempo real em que o utilizador não terá 
qualquer tipo de interacção.

Comparação das várias formas de inserção de vídeo no SL
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