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Guido Lemos de Souza Filho é professor do Departamento de Informática da UFPB
e pesquisador do CNPq. É Doutor em Informática pela Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro (PUC-RIO).  É um dos autores do livro "Redes de Computadores: das
LANs, MANs e WANs às Redes ATM", publicado pela Editora Campus com mais de
35.000 exemplares vendidos. Possui artigos publicados em diversas conferências
nacionais e internacionais em suas áreas de atuação: redes de computadores e sistemas
multimídia.

É diretor presidente do LARC (Laboratório Nacional de Redes de Computadores),
coordenador da Comissão Especial de Sistemas Multimídia e Hipermídia da SBC
(Sociedade Brasileira de Computação) e também coordenador do GT de Vídeo Digital da
RNP, onde trabalha no desenvolvimento de um projeto piloto de vídeo sob demanda e na
realização de experimentos com vídeo digital no projeto Internet2 Brasil.

Coordena os projetos HiTV, financiado pela FINEP, ICSpace e I2TV, financiados
pelo CNPq. Nestes projetos estão sendo realizadas pesquisas nas áreas de Museus
Virtuais, Vídeo sob Demanda, Televisão Digital Interativa, Videoconferência e Aplicações
de Redes de Alta Velocidade, descritas resumidamente nos parágrafos que seguem.

O projeto I2TV, aprovado e parcialmente financiado pelo CNPq, está em andamento
e tem por objetivo dar suporte a formação de um consórcio para desenvolvimento e teste
de aplicações e ferramentas para TV Interativa em ambiente Internet2. Fazem parte do
consórcio as universidades UFPB, UFRN, PUC-Rio, USP-SP e UFSC e as emissoras de
televisão TVU-RN, TVE-RJ, TV Cultura-SP e TV Cultura-SC. O projeto prevê o estudo
dos três componentes essenciais em aplicações de televisão interativa: a geração de
conteúdo, os exibidores (formatadores) temporais, presentes nos set-top boxes , e os
sistemas (redes) de suporte a distribuição.

No projeto HiTV, aprovado na Chamada Conjunta MCT/SEPIN-CNPq-FINEP 01/
2002 – Programa de Apoio à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Tecnologia da
Informação - PD&I-TI,  pretende-se montar e testar um streamer HDTV e um set-top box
HDTV em laboratório e nas redes da BigTV (concessionária de TV a cabo por assinatura
em João Pessoa), Cabo TV (concessionária de TV a cabo por assinatura em Natal) e TV
Cabugi (concessionária de TV aberta em Natal); desenvolver e testar um serviço de
distribuição de programas interativos; desenvolver um decodificador, um codificador e um
multiplexador todos com suporte para HDTV. Participam do projeto a UFPB e a UFRN,
além das empresas supracitadas.

Por fim, O GT de Vídeo Digital (GT VD) teve por objetivo implantar uma infra-
estrutura baseada na RNP que ofereça suporte a aplicações envolvendo manipulação de
vídeo digital. Coube ao GT VD incentivar e fornecer condições para criação,
armazenamento e transmissão de conteúdo na forma de vídeo digital no país. O  trabalho
do grupo baseou-se em duas iniciativas principais: Portal de Vídeo Digital e Rede de
Vídeo Digital. A iniciativa “Portal de Vídeo Digital” visou organizar um site, mantido pelo
GT VD, com informações para os interessados em participar das atividades do GT. O site



inclui uma agenda com experimentos programados, indicadores para ferramentas e
protocolos que permitam aos interessados participar dos experimentos de vídeo digital,
documentos sobre o assunto (padrões, artigos, relatórios técnicos etc.) e informações
sobre normas para participação, equipe e atividades do GT. O objetivo da iniciativa Rede
Vídeo Digital (RVD) foi disponibilizar uma infra-estrutura de rede, servidores e
equipamentos para dar suporte a experimentos que envolvam a captura, recuperação e
transmissão de vídeo sob demanda. Como resultado desta iniciativa foram desenvolvidos
e instalados na RNP servidores de vídeo sob demanda, com suporte para transmissão
considerando diferentes possibilidade de capacidade e tipo de clientes, servidores e
equipamentos de comunicação utilizados.

Como resultados destes projetos estão sendo capacitados recursos humanos,
publicados artigos em conferências, desenvolvidas dissertações de mestrado e teses de
doutorado e realizados vários experimentos de transmissão de vídeo de alta qualidade e
de programas interativos em escala nacional e internacional. Merecendo destaque: (i) a
transmissão durante vários dias da programação da TVU de Natal para o estande do
MCT no Fórum e Salão de Inovação Tecnológica, realizado no Expocenter Norte em São
Paulo; (ii) a transmissão do programa interativo “Torcida Virtual” de Natal para Miami,
durante o Workshop da Ampath.
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Duração do Projeto
O projeto será desenvolvido em 12 meses.



Sumário executivo
O GT de Vídeo Digital Fase II (GTVD) tem visa dar continuidade e entender as

atividades que foram desenvolvidas na Fase I (maio 2002 a julho 2003). Assim, seu
objetivo será implantar uma infra-estrutura baseada na RNP que ofereça suporte a
aplicações envolvendo transmissão ao vivo e sob demanda de vídeo digital de forma
integrada.

Este esforço visa induzir o desenvolvimento de uma nova geração de aplicações de
vídeo digital que explore ao máximo o potencial de redes de alta velocidade no país.
Outro importante papel do GT VD é a elaboração de recomendações e padrões para a
iniciativa Internet2 no Brasil e a representação do país em fóruns de padronização
internacionais.

O GTVD deve integrar-se cooperativamente com outras iniciativas nacionais e
internacionais de desenvolvimento na área, colher e disseminar informações sobre
projetos em andamento (incluindo esforços regionais, nacionais e internacionais) e propor
linhas de ação com o objetivo de harmonizar as diferentes iniciativas na área no Brasil.

Enfim, cabe ao GTVD incentivar e fornecer condições para criação, armazenamento
e transmissão de conteúdo na forma de vídeo digital no país.

O trabalho do grupo irá basear-se em duas iniciativas principais: Portal de Vídeo
Digital e Rede de Vídeo Digital.

Portal de Vídeo Digital

A iniciativa Portal de Vídeo Digital, iniciada na Fase I do GTVD, visa organizar um
site com informações para os interessados em participar das atividades do GT. O site
inclui uma agenda com experimentos programados, indicadores para ferramentas e
protocolos que permitam aos interessados participar de experimentos de vídeo digital,
documentos sobre o assunto (padrões, artigos, relatórios técnicos etc.) e informações
sobre normas para participação, equipe e atividades do GT.

Durante a Fase I do GTVD foi realizado um trabalho de definição de metadados
para cadastramento de descrições de vídeo digital. Com base nestes metadados, em
parceria com o GT de Diretórios, foram cadastrados dados sobre vídeos capturados em
eventos da SBC (Sociedade Brasileira de Computação) e foram implementadas
aplicações para inserção e consulta a estes dados em um diretório LDAP. O uso do
diretório LDAP permitiu que fossem utilizados diferentes tipos servidores e clientes em
uma aplicação piloto que disponibilizou um serviço de vídeo sob demanda na RNP.

Na Fase II pretende-se continuar na mesma linha de atuação. Isto é, continuaremos
a usar o Diretório LDAP para integrar diferentes implementações de clientes e servidores,
agora acessando vídeo gerado e transmitido ao vivo de forma integrada com acessos a
vídeo sob demanda. Isto será viabilizado através de três ações:

1. Revisão e extensão dos metadados sobre os vídeos para incluir atributos
identificados como faltantes durante os testes da Fase I e incluir os
necessários para descrever os vídeos dos eventos a serem transmitidos ao
vivo.



2. Implementação de aplicações que permitam autenticar os usuários do
serviço de transmissão ao vivo e sob demanda. Isto tornará possível
qualificar e controlar a demanda pelo serviço.

3. Implementar um serviço de agendamento de transmissões ao vivo
semelhante ao SDR (Session Directory Reservation), que faz parte do
conjunto de ferramentas usadas para gerenciar videoconferências no Mbone.

Rede de Vídeo Digital

A iniciativa Rede Vídeo Digital (RVD) visa disponibilizar uma infra-estrutura de rede,
servidores e equipamentos para dar suporte a experimentos que envolvam a captura,
recuperação e transmissão de vídeo ao vivo e sob demanda.

Durante a Fase I, cujo foco era o suporte a transmissões de vídeo sob demanda, foi
montada uma infra-estrutura com máquinas posicionadas nos PoPs RS, SC, SP, RJ, DF,
PE e CE e nas universidades UFPB, UFRN e UFBA interligadas através da RNP. Nestas
máquinas foram instalados servidores Helix e Dynavideo durante os testes do serviço
piloto de vídeo sob demanda.

Na Fase II do GTVD pretende-se estender o serviço para que ele forneça suporte
para transmissões ao vivo e sob demanda de forma integrada. Para tal será necessário
instalar os componentes de software do servidor Dynavideo que implementam o suporte a
transmissões ao vivo nos servidores da Rede de Vídeo Digital.

Seguindo a mesma filosofia da Fase I do GTVD, pretendemos trabalhar no sentido
de definir uma arquitetura para o serviço que permita o uso de diferentes tipos de
servidores. O grupo do DSC da UFMG, que desenvolveu um servidor com suporte para
transmissão ao vivo, já manifestou interesse em instalar servidores na RVD.

Membros do Canal Saúde da Fiocruz também formalizaram através de carta do seu
diretor seu interesse em participar do GTVD, tanto gerando transmissões ao vivo quanto
incluindo os vídeos de seu acervo no serviço de vídeo sob demanda.

Também foram realizados contatos com membros do CIN da UFPE, LAND e GTA
da UFRJ, LARC e Escola do Futuro da USP, Telemídia da PUC-Rio, UFSC e CPqD.
Porém, nestes casos os contatos estão em fase preliminar e não temos a confirmação da
participação desses grupos no GTVD.

No contexto internacional, será implementada uma parceria com o Logistical
Computing and Internetworking Laboratory (LoCI) da Universidade do Tennessee. Como
resultado de um projeto deste laboratório realizado no contexto do projeto Internet2
americano foi desenvolvido o IBP. Servidores IBP podem ser instalados em plataformas
UNIX, Linux e Windows. Eles disponibilizam recursos de armazenamento locais (RAM,
HD, CD, etc) para a rede, abrindo acesso a estes recursos para qualquer usuário
conectado. O LoCI monitora um grupo de servidores IBP públicos (totalmente abertos
para qualquer usuário utilizando um cliente IBP). Este grupo de servidores, conhecido
como o Logistical Backbone (L-Bone), é usado por centenas de pesquisadores e usuários
para transmissão de dados digitais (em qualquer formato), especialmente arquivos
grandes (acima de 1GB). Atualmente, o L-Bone contém 225 servidores IBP instalados em
19 paises e 28 estados norte americanos, com capacidade para armazenar 15TB.

Os membros da equipe LoCi manifestaram interesse em participar do GTVD,
comprometendo-se a enviar um membro da equipe para trabalhar do DI-UFPB durante a



vigência do GTVD. Este pesquisador será responsável por trabalhar na implementação de
modificações no código do servidor IBP atendendo a pedidos e sugestões feitos pelos
pesquisadores do GTVD. As modificações serão realizadas para integrar os servidores
Dynavideo e IBP. A idéia é usar o IBP como base de dados dos servidores Dynavideo. A
parceria com o LoCi inclui também o acesso a infraestrutura usada pelo LoCI para
experimentos, geração de dados e testes.

Por fim, como resultado da iniciativa RVD espera-se implantar um serviço com
suporte para transmissão ao vivo e sob demanda de vídeo digital na RNP. O serviço será
semelhante ao fornecido pelo Research Channel (http://www.researchchannel.org/), uma
iniciativa do Internet2 americano. Em projetos complementares ao GTVD foram
adquiridos câmeras e codificadores MPEG-2 SDTV e HDTV. Também a semelhança do
que ocorre na iniciativa Reserach Channel, pretende-se colocar estes equipamentos e a
equipe necessária a disposição dos organizadores de eventos para fazer transmissões ao
vivo e gravações de eventos de sociedades científicas no país.



 Avaliação dos Resultados
A Fase II do GTVD visa implementar uma infra-estrutura de software que permita o

fornecimento de um serviço de transmissão ao vivo e sob demanda na RNP. O sucesso
deste projeto será medido pela quantidade e qualidade dos acessos ao serviço que será
disponibilizado para os usuários da RNP.

Pretendemos trabalhar, como já fizemos na Fase I, de forma integrada com o GT de
QoS no sentido de utilizar a competência e os recursos de software de medição desse
grupo para aferir a qualidade do serviço que pretendemos disponibilizar. Na
implementação do nosso serviço, pretendemos incluir no código dos clientes e servidores
que implementarmos suporte para medição de parâmetros de QoS fim-a-fim: quantidade
de perdas de pacotes, variação de retardo e estimativa de retardo.

Com base na infra-estrutura de medição do GT de QoS e nos módulos de medição
fim-a-fim que iremos implementar pretendemos produzir relatórios de tráfego gerado,
quantidade e localização dos usuários do serviço, tempo de uso do serviço, entre outros
parâmetros que servirão para medir a qualidade e a intensidade do uso do serviço de
vídeo.

Transferência de Tecnologia
Assim como aconteceu na Fase I do GTVD, o grupo está ciente que o código

desenvolvido será utilizado e distribuído pela RNP para a comunidade de pesquisa sem
custo adicional pelo seu uso.

Nossa intenção na Fase II do GTVD é ampliar o escopo da Rede de Vídeo Digital
aumentando o número de servidores instalados de modo a cobrir todos os PoPs e
estimulando universidades e centros de pesquisa a permitirem a instalação de servidores
em máquinas de suas redes coorporativas. Como já mencionado a instalação do software
será gratuita nas instituições enquadradas na política de uso aceitável da RNP.

Com relação ao aspecto transferência de tecnologia, pretendemos contar com a
participação dos quadros da RNP para as atividades de instalação, configuração e
manutenção dos servidores. Nos colocamos a disposição da RNP para participar de seus
seminários de capacitação ministrando palestras e cursos sobre o serviço que
pretendemos desenvolver.

Como forma complementar de disseminação de transferência de tecnologia
pretendemos usar o Portal de Vídeo Digital para divulgar manuais, scripts de configuração
e relatórios técnicos que servirão de material de estudo para os interessados em utilizar o
serviço a ser desenvolvido.


