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Resumo

Parte  integrante  do  AER  Engine  &  Tools,  o  AERoshell  é  um  aplicativo  para  a 

correção, monitoramento e diagnóstico de games desenvolvidos no framework AER. Criado 

com um desenho modularizado e portátil, o programa faz uso de tecnologias fáceis e práticas 

de serem manipuladas, tendo assim um desenvolvimento bastante ágil, mesmo que criado em 

C++.  A  escalabilidade  é  um  ponto  importante  do  programa  e  facilitado  pelo  Remote 

Procedure Call. Por ser uma aplicação crítica, houveram esforços para que o mesmo tivesse o 

máximo  de  estabilidade   possível,  excluindo  a  propensão  de  quebras  e  relacionados  no 

momento de sua execução, além de uma maior segurança e confiabilidade em seu uso diário.

Introdução

O projeto desenvolvido em conjunto com a Rockhead Games, o AERoshell, como o 

aplicativo é chamado, está sendo criado com o intuito de integrar com as tecnologias do AER 

Engine & Tools e agregados, como os games programados com as mesmas. A principal meta a 

ser alcançada por esta aplicação será facilitar a correção de problemas nos jogos criados com 

o AER através do monitoramento e do diagnóstico de prováveis bugs.

Metodologia

Construído  com o  framework  para  aplicações  gráficas  Qt,  da  Nokia,  e  o  método 

JSON-RPC para comunicação de ambas as partes, o AERoshell está sendo programado de 

acordo com o modelo MVC (Model-view-controller). Isso possibilita sua alta modularização 

e possibilidade de alterar qualquer componente no momento que for necessário.  Um bom 

exemplo disso foi quando realizamos a modificação do parser JSON do projeto.
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O  layout  do  programa  está  disposto  da  seguinte  forma:  menu  com  opções  para 

executar outras verificações ou enviar notificações para o jogo, visualização de logs e edição 

para enviar  eventos.  As caixas  para recebimento  e  envio de mensagens utilizam o editor 

Scintilla, integrado ao Qt por meio da tecnologia Qscintilla. Há o destaque de sintaxe nos 

textos por meio da coloração dos mais diversos itens escritos em ambas as caixas.

Figura 1 Interface principal do AERoshell

O aplicativo pode ser dividido em três partes, citadas a seguir. O AERoshell,  onde 

temos a interface gráfica para o usuário e as interações com a aplicação; o DebugShell, base 

do  programa  onde  são  tratados  os  eventos  e  logs  que  ocorrem  durante  a  execução  do 

aplicativo, que é conhecido com o nome de Hub, e dos games, conhecidos como App; e o 

JsonRpc, que garante a comunicação de ambos via TCP/IP Socket por método de RPC.
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Resultados

Como o  AERoshell  faz  uso  de  tecnologias  altamente  portáteis,  há  o  benefício  da 

portabilidade.  O  aplicativo  foi  desenhado  para  ser  multi-plataforma,  atingindo  sistemas 

operacionais como o Mac OS X ou o GNU/Linux, retirando quaisquer restrições quanto ao 

seu uso nos mais diversos ambientes. Este fator é bastante positivo e favorável ao aplicativo 

em comparação com outros debuggers e consoles.

Dada a portabilidade, foi possível a inclusão do aplicativo na área de notificação do 

sistema,  no  caso  do  Microsoft  Windows  no  systray.  A partir  dele,  é  possível  operar  o 

programa de forma prática e discreta, e visualizar os logs e/ou enviar eventos apenas quando 

for  necessário.  Com esta  inclusão,  foi  possível  adicionar  a  aplicação  na  inicialização  do 

sistema, deixando-a pronta para uso no momento que for necessário.

Figura 2 AERoshell minimizado na área de notificação

Há a possibilidade de se conectar com dois ou mais jogos simultaneamente, e graças 

ao método de comunicação utilizado no AERoshell, de forma remota, pela rede ou até mesmo 

pela Internet. Esta característica garante que o aplicativo pode receber logs de todos os games 

simultaneamente e enviar eventos para qualquer um dos relacionados, garantindo uma alta 

flexibilidade e economia no uso da ferramenta.

Conclusão

O aplicativo deixa claro que são inúmeras as possibilidades pelo método JSON-RPC, 

ainda pouco explorados na ferramenta. A comunicação é extremamente escalável via sockets e 

pode ser maior via HTTP, no caso da web. O formato JSON pode também trazer vantagens 

pela sua capacidade de armazenar dados em seus respectivos tipos, além de objetos e até 

mesmo listas, diferente de seu alternativo, o XML. Quando bem implementada e usada, pode 

ser bastante benéfica na integração de outras tecnologias.
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