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Resumo — Este documento tem o propósito de servir 

como guia para a configuração do visualizador 

Firestorm Viewer, um software que possibilita o usuário 

conectar-se com o servidor Second Life e outros 

servidores customizados, como o do GPe-dU. Trata-se de 

um software opensource e de interface bem intuitiva. 

Palavras-chave — OpenSimulator; OpenSim; Mundo 

Virtual; MV3D; Firestorm Viwer, GPe-dU. 

 

I. DOWNLOAD DOS ARQUIVOS NECESSÁRIOS 

Para iniciar a instalação do, é necessário fazer o 
download do arquivo instalador. No caso do instalador 
do cliente Firestorm Viewer, o usuário deve baixar o 
arquivo compatível com o seu sistema operacional, 32-
bit ou 64-bit. Se houver dúvida sobre o tipo de sistema 
instalado, o usuário deve utilizer a versão 32-bit do 
instalador ou consultar o Apêndice A. 

 Instalador Firestorm Viewer (32-bit): 
http://downloads.firestormviewer.org/windows/P
hoenix-FirestormOS-Release-4-6-1-
40478_Setup.exe 

 Instalador Firestorm Viewer (64-bit): 
http://downloads.firestormviewer.org/windows/P
hoenix-FirestormOS-Releasex64-4-6-1-
40478_Setup.exe 

Após o download arquivos instalador for concluído, 
o visualizador estará pronto para ser instalado. 

II. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO 

VISUALIZADOR 

Para iniciar o processo de instalação do 
visualizador, é necessário abrir o arquivo “Phoenix-
FirestormOS-Release-4-6-1-40478_Setup.exe” ou 
“Phoenix-FirestormOS-Releasex64-4-6-1-
40478_Setup.exe”, dependendo do tipo de sistema 

escolhido, e selecionar o local de instalação . Este local 
fica a critério do usuário. Concluídos esses passos, o 
Firestorm Viewer estará instalado e pronto para ser 
configurado. 

Para iniciar o software instalado, deve-se executá-lo 
com um clique duplo no ícone da Figura 1 (que se 
encontra na área de trabalho). 

 

 

Fig. 1. Arquivo executável do Firestorm Viewer. 

Ao abrir o programa, tem-se uma tela semalhante à 
da Figura 2. Nesta tela o usuário pode selecionar qual 
servidor quer conectar-se. 

O Firestorm Viewer já vem configurado com vários 
outros servidores, porém ainda é preciso adicionar o 
endereço do servidor da GPe-dU. Para tal, o usuário 
deve clicar sobre o menu “Eu” no canto superior 
esquerdo da janela e em seguida selecionar a opção 
“Preferências”. Uma nova janela com várias opções 
surgirá na tela. No menu à esquerda da nova janela, 
deve-se selecionar a opção “OpenSim”. Com isso, será 
dada a opção ao usuário de editar os servidores 
existentes ou adicionar um novo. Para adicionar o 
servidor do GPe-dU à lista de servidores, a caixa de 
texto “Add new grid” deve ser preenchida com o 
endereço 

http://200.188.160.153:9000/ 

e, em seguida, pressionar o botão “Apply” (Figura 3). 

http://downloads.firestormviewer.org/windows/Phoenix-FirestormOS-Release-4-6-1-40478_Setup.exe
http://downloads.firestormviewer.org/windows/Phoenix-FirestormOS-Release-4-6-1-40478_Setup.exe
http://downloads.firestormviewer.org/windows/Phoenix-FirestormOS-Release-4-6-1-40478_Setup.exe
http://downloads.firestormviewer.org/windows/Phoenix-FirestormOS-Releasex64-4-6-1-40478_Setup.exe
http://downloads.firestormviewer.org/windows/Phoenix-FirestormOS-Releasex64-4-6-1-40478_Setup.exe
http://downloads.firestormviewer.org/windows/Phoenix-FirestormOS-Releasex64-4-6-1-40478_Setup.exe


 

Fig. 2. Tela principal do Firestorm Viewer. 

 

 

Fig. 3. Configurações do servidor do GPe-dU. 

A partir desse momento, o servidor já foi inserido na 
lista e o usuário pode clicar no botão “Ok” para 
retornar à tela principal do programa.  

 Na tela principal, deve-se escolher a qual servidor o 
usuário irá se conectar. Para selecionar o servidor, há 
uma caixa de seleção com a lista de todos os servidores 
cadastrados no visualizador. O usuário deve clicar na 
seta da caixa de seleção (Figura 4) e procurar pelo item 
“Servidor GPe-dU” e selecioná-lo (Figura 5). 

 

 

Fig. 4. Caixa de seleção do servidor. 

 

Fig. 5. Lista de servidores. 

 

Com o servidor do GPe-dU selecionado na lista, 
deve-se preencher os campos “Nome de Usuário” e 
“Senha” (caso o usuário ainda não possua cadastro no 
servidor, deve-se entrar em contato com um dos 
administradores). Os outros campos podem ser 
deixados como estão. 

A maneira correta de preencher os campos é: 

 Nome de usuário: 

[Primeiro nome]  [Segundo nome] 

 Senha: 

[senha] 

sem colchetes (“[“ e “]”); 

Para o usuário “Felipe Ramos” com senha “1234”, 
por exemplo, tem-se: 

 Nome de usuário: 

Felipe Ramos 

 Senha: 

1234 

Preenchidos os campos com os dados do usuário e o 
servidor do GPe-dU selecionado na lista, pressiona-se o 
botão “Login” para conectar-se. 
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APÊNDICE A – TIPO DO SISTEMA OPERACIONAL 
 

Para configurar corretamente o servidor OpenSim e o 
visualizador Firestorm Viewer, é necessário verificar o tipo 
de sistema operacional instalado no computador, 32-bit ou 
64-bit. As instruções abaixo são para Windows XP, e 
Windows 7 e Windows 8. 

WINDOWS XP 

 Clique no botão Iniciar, clique com o botão direito do 
mouse sobre o Meu Computador e selecione a opção 
Propriedades. Esses botões estão indicados na figura 
abaixo: 

Fig. A1. Botões Iniciar, Meu Computador e Propriedades. 

Na tela seguinte, há várias informações sobre o 
computador, inclusive o tipo de sistema instalado (Fig. A2) 

Fig. A2. Informações sobre o tipo de sistema. 

No campo “Sistema” (System), encontramos a versão do 
sistema operacional instalado no computador. Se for um 
sistema 64-bit, esta informação estará disponível logo após o 
a versão do Windows (x64 no caso da figura A2). Case seja 
um sistema to tipo 32-bit, não haverá informação adicional 
depois da versão do Windows. 

 

WINDOWS 7 

Clique no botão Iniciar, clique com o botão direito 

em Computador e clique em Propriedades. Esses botões 
estão indicados na figura abaixo: 

Fig. A3. Botões Iniciar, Computador e Propriedades. 

Na tela seguinte, há várias informações sobre o 
computador, inclusive o tipo de sistema instalado (Fig. A2).  

Fig. A4. Informações sobre o tipo de sistema. 

 

 

 

 



 

WINDOWS 8 

Clique com o botão direito em Iniciar (localizado no 
canto inferior esquerdo da tela) e, em seguida, clique em 
Sistema. Esses botões estão indicados na figuras a seguir: 

Fig. A5. Botões Iniciar. 

Fig. A5. Botão Sistema (System). 

 

 

 

 

Fig. A6. Informações sobre o tipo de sistema. 

 

 

 

 


