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Introdução

Um servidor é uma espécie de computador, o qual 

contém um ou mais processadores potentes, 

permitindo processamento e execução de soluções 

solicitadas pela pessoa usuária. Os servidores 

surgiram diante da necessidade de ter computadores 

de rede para usos específicos, principalmente para 

oferecer serviços de forma centralizada. Dessa forma 

torna-se desnecessária, a instalação de uma 

ferramenta em cada máquina de uma empresa, basta 

que ela seja executada no servidor e os diversos 

computadores estejam conectados em rede com ele 

para que possam obter os resultados.

O servidor de jogo é um servidor que conecta clientes 

de jogos por meio de uma rede. Ou seja: um servidor 

de jogos é um programa de computador que conecta 

outros programas, os jogos que estão nos 

computadores dos diferentes jogadores. Um servidor 

de jogo é uma parte essencial de um jogo online 

porque os clientes não podem se encontrar sem um 

servidor. Geralmente, é necessário um código para 

acessar o servidor. Se um cliente quiser jogar online, 

ele deve primeiro pedir permissão ao servidor.

Objetivo

Através da engenharia da computação discutir os 

pontos negativos e positivos do uso de servidores nos 

jogos digitais e descobrir os problemas que podem 

prejudicam os usuários de servidores encontrando 

uma solução viável.

Metodologia

Iremos usar como forma de metodologia para atingir 

nosso objetivo a forma de pesquisa de levantamento 

mais conhecida como pesquisa descritiva com 

usuários de jogos digitais e programadores de 

servidores

Conclusão

Em regiões subdesenvolvidas que não apresentam um 

servidor para si próprios, que tem que usar o servidor de 

outra região para poder ter acesso ao conteúdo, esses 

jogadores estão sendo prejudicados, devido à alta 

latência, se usarmos como exemplo um campeonato 

realizado a distância, entre jogadores de um determinado 

jogo, os players que estiverem mais próximos de um 

servidor, terão a vantagem de ter menos latência, e 

portanto tornando o embate imparcial, o vencedor desse 

campeonato deveria ser determinado pela jogabilidade, e 

não por um fator técnico.

O problema da latência vem sendo um problema no 

mundo dos games há anos, e a única solução para 

minimizar os danos que a alta latência causa nos jogos é 

a adição de novos servidores a países/continentes que 

usam servidores que pertencem a outros (através de uma 

rota mais longa), assim criando uma nova rota para os 

jogadores daquela região, os oferecendo mais 

estabilidade durante a jogatina.

Considerações Finais
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Após as pesquisas realizadas pudemos concluir que 

para a viabilização dos servidores sem nenhum tipo de 

atraso, ou desvantagem para todos aqueles que o 

utilizam é um futuro onde será necessário um servidor 

por país do planeta, assim permitindo que todos 

tenham uma mesma quantia de ms, o que tornaria as 

navegações pela internet mais fluidas e conexões mais 

justas e duradouras nos jogos. Porém os gastos para 

se instalar servidores em cada país do planeta, são 

altos demais e em certos lugares não haveria retorno 

lucrativo algum na instalação do produto, o que torna 

esse futuro inviável economicamente para a empresa 

que distribuiria os servidores


