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Objetivo Aplicativo de Celular

Arquitetura

Desenvolver uma plataforma para a geração e publicação em 
nuvem de conteúdos em Realidade Aumentada (RA), com 
ênfase em aplicações educacionais. Essa plataforma será 
composta por duas aplicações distintas - um editor de conteúdos, 
acessado pela Internet, que permite a criação e edição de cenas 
de RA, e um aplicativo para dispositivos móveis (tablets e 
smartphones), que permite a visualização das cenas criadas pelo 
editor utilizando a câmera do dispositivo.

Resultados

Editor Web

O aplicativo e a aplicação WEB estão conectados ao servidor 
WEB por meio de serviços de computação em nuvem da 
Amazon (AWS). Os serviços cloud realizam a comunicação com 
o banco de dados e retornam para as aplicações as informações 
necessárias. A autenticação de usuário é feita por meio da 
plataforma Sketchfab, que é um repositório de modelos 3D.

As cenas de Realidade Aumentada são descritas por objetos 
JSON que contém as posições, rotações e translações de cada 
objeto, bem como o seu endereço na Web. O sistema não 
armazena nenhum conteúdo de terceiros em seu banco de dados 
- para imagens, guarda apenas o seu endereço Web e, para 
modelos 3D, o seu ID da plataforma Sketchfab. Dessa forma, os 
custos de armazenamento nos servidores da Amazon são 
substancialmente reduzidos.

Foram realizados testes para verificar se todos os requisitos 
levantados para o sistema eram cumpridos e, em seguida, 
realizados testes com potenciais usuários. O projeto recebeu 
diversos feedbacks positivos, além de sugestões para as próximas
versões.

O aplicativo foi desenvolvido em C# (Unity), utilizando o AR 
Foundation para identificar os marcadores e dessa forma posicionar 
os modelos. O usuário entra com um canal criado anteriormente no 
Editor Web e, com isso, o aplicativo baixa os modelos da cena 
assim que identifica o marcador.

O Editor Web é um site desenvolvido utilizando React. Para o 
gerenciamento de estados, foi utilizada a biblioteca Redux.js e, 
para a renderização e manipulação dos modelos 3D, foi utilizada a 
biblioteca React Three Fiber, que encapsula a biblioteca JavaScript 
Three.js.

É possível criar e editar Cenas de Realidade Aumentada, 
adicionando Overlays do tipo imagem e modelo 3D, modificando 
sua escala, posição e rotação em relação à um marcador (Trigger).
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