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1. Concepção do serviço 

A produção e consumo de vídeos estão cada vez mais presente em nossas vidas, seja 
para a documentação, divulgação ou para o entretenimento. Por este motivo há uma 
preocupação cada vez maior em controlar o armazenamento, distribuição e o consumo 
destas mídias de forma a permitir sua ampla utilização e reutilização. Durante o 
período de 2005/2006 o Grupo de Trabalho em Gerência de Vídeo (GT-GV) realizou 
pesquisa tecnológica para a elaboração, planejamento e desenvolvimento de uma 
plataforma de integração de serviços de distribuição de mídias digitais que possa, de 
forma padronizada, suportar os mais diversos serviços de distribuição de mídia da 
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). Desta forma, o principal produto 
apresentado ao final deste período é o protótipo da Plataforma de Gerência de 
Serviços Multimídia. A expectativa é que este serviço possa auxiliar a gerência e 
monitoramento de distribuição de mídias de forma a otimizar recursos e centralizar as 
ações de gerência.  

A seguir é apresentada a proposta para a segunda fase de atividades do GT-GV 
(período 2006/2007), a fim de implantar o serviço piloto de gerência de vídeo na rede 
da RNP. 

1.1. Descrição do serviço proposto 

A Plataforma de Gerência de Serviços Multimídia foi elaborada com interfaces 
padronizadas que permite que qualquer aplicação de distribuição de mídias contínuas 
possa ser acoplada a ela, a fim de fazer uso de suas funcionalidades de 
gerenciamento, monitoramento e controle de acesso. Cada serviço integrado deve 
implementar um mecanismo de transmissão de mídia na rede da RNP. A arquitetura 
baseada na API Java Stream Assembly (JSA), permite monitoramento e controle das 
sessões e fluxos de transmissão utilizando os protocolos IP (Internet Protocol), UDP 
(User Datagram Protocol), RTP (Real Time Protocol), RTCP (Real Time Control 

Protocol) e RTSP (Real Time Streaming Protocol). A plataforma, representada na 
figura 1, é constituída de diversos módulos integrados descritos a seguir: 

Portal - Representa a camada de interação entre os usuários e a plataforma.   
Baseado na arquitetura MVC (Model-View-Control), é implementado através de JSP, 
Servlets e o framework Struts. Suporta as funcionalidades de publicação, busca, 
exibição de mídia, personalização de acesso, administração e gerência de serviços. 

Controle de Acesso - Implementa os mecanismos de autenticação e permissão, 
controlando as operações de armazenamento e recuperação das mídias, cadastros de 
entidades, configurações, políticas, estatísticas de administração, gerência do sistema, 
entre outras.  

Repositórios - Camada de persistência do sistema. Composta pelos arquivos das 
mídias de vídeo (codificados em MPEG 1,2, 4 ou Windows Media), arquivos de 
gerência de serviços e dos metadados (baseados nos padrões MPEG-7 e MPEG-21) 
com a descrição dos conteúdos e serviços multimídia.  
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Figura 1: Desenho esquemático mostrando cada um dos módulos da Plataforma assim como seus atores. 

 

Gerente - Implementa diversos mecanismos de suporte para o domínio de 
gerenciamento de serviços multimídia e define um modelo de eventos e mensagens 
entre componentes. Possui dois elementos principais: coordenador, que implementa o 
gerenciamento das políticas de configuração, distribuição, personalização e 
adaptação, e o monitor, que monitora sessões e o estado de cada serviço, seus 
respectivos ambientes de execução e os elementos da rede de distribuição. São 
utilizados ICMP (Internet Message Control Protocol), SNMP (Simple Network 

Management Protocol) , SOAP (Simple Object Access Protocol) e JMX (Java 

Management Extensions). 

A Plataforma permite ainda o cadastro e identificação de quatro tipos de usuários, que 
são: Cliente - usuários finais, que podem realizar busca, navegação e consumo de 
conteúdo multimídia através dos serviços; Provedor de conteúdo - disponibiliza e 
publica mídias e eventos; Administrador - administra cadastros e permissões de 
acesso do sistema; Gerente - configura e monitora os serviços multimídia. 

Para o projeto piloto foram escolhidos os serviços de transmissão de vídeo ao vivo 
(DLive) e sob demanda (DVoD), implementados pelo GT-VD (Grupo de Trabalho de 
Vídeo Digital) sob a coordenação do Prof. Guido Lemos (UFPB), para serem 
integrados à plataforma.  

1.2. Identificação do público alvo 

A plataforma de Gerência de Serviços Multimídia tem como principal objetivo fazer o 
gerenciamento de distribuição. Este serviço tem uma característica de apoio ao 
serviço de distribuição de vídeo já existente na Rede de Distribuição de Vídeo Digital 
(RVD) da RNP. Um dos usuários do sistema é o gerente de recursos de rede e de 



 4 

distribuição de vídeo, que poderá ter um maior controle de tal distribuição podendo 
gerenciar e monitorar cada serviço em operação, com a possibilidade de definição de 
políticas de distribuição e verificação da qualidade de serviço ofertado. Sendo assim, a 
Plataforma será de uso interno da própria RNP, permitindo um melhor gerenciamento 
dos sistemas de distribuição de mídia. 

Adicionalmente, a plataforma tem como público-alvo usuários interessados no 
consumo das mídias, atendendo necessidades de distribuição de vídeo tanto de 
caráter geral, como de caráter específico. Por exemplo, a plataforma restringe 
usuários não cadastrados no portal para acessarem apenas vídeos publicados no 
sistema com o status “público”. Já os usuários cadastrados no sistema podem se 
inserir em grupos de usuários e projetos, de tal forma que é criado uma área 
especifica para estes usuários, que podem publicar arquivos de vídeo de interesse 
específico a cada um dos grupos/projetos. Desta forma, grupos de pesquisa que 
façam uso de vídeo para documentação e divulgação podem fazer uso do sistema de 
forma privada e com acesso restrito.  

Podemos identificar vários grupos de usuários que poderiam se beneficiar com o 
sistema seja com vídeos educativos de escolas e centros educacionais, seja para fins 
de pesquisa por universidades e centros de pesquisa, por instituições médicas que 
queiram publicar de forma privada o resultado de exame médico que utilizem mídias 
contínuas, cada vez mais comuns (como por exemplo, a cineangiografia), ou ainda por 
instituições de produção de vídeo como TVs universitárias e comunitárias.  O sistema 
poderia ainda ser utilizado para a publicação de vídeos pessoais, forma de expressão 
cultural cada vez mais freqüente nos dias de hoje. 

2. Definição do projeto piloto 

O projeto piloto proposto aqui prevê a integração dos diversos servidores de 
distribuição de vídeo já existentes na rede da RNP à Plataforma de Gerência de 
Distribuição de Mídia.  

2.1. Arquitetura do projeto piloto 

A RVD (Rede de Distribuição de Vídeo Digital da RNP) conta hoje com servidores de 
vídeo em João Pessoa, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Florianópolis, 
Fortaleza, Belém e São Paulo (como mostra a figura 2). Estes servidores deverão ser 
integrados à plataforma para que este serviço possa ser gerenciado de forma 
centralizada. Desta forma, neste primeiro momento não estamos prevendo a 
instalação de novos servidores, mas sim a integração e a otimização da Plataforma de 
Gerência de Distribuição de Mídia. Tal ambiente já permite testar completamente o 
sistema em rede de produção nesta fase piloto. Outros servidores podem ser 
implantados no futuro expandindo a RVD, mas isto não estará no escopo deste 
projeto. 
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Figura 2: Distribuição dos servidores de vídeo na RVD da RNP. 

Para tanto, as atividades para o período 2006/2007 deverão compreender 4 (quatro) 
linhas de atividades que são: 

• Integração dos servidores à Plataforma de Gerência; 

• Refinamento e Otimização do protótipo; 

• Integração com ferramentas/serviços do GT-Medições 2 e GT-VD;  

• Divulgação. 

2.2. Instituições participantes 

O projeto piloto tem como objetivo beneficiar todas as instituições usuárias da rede da 
RNP, mais especificamente da Rede de Distribuição de Vídeo Digital (RVD). No 
entanto, para a segunda fase do projeto, implantação do piloto da Plataforma de 
Gerência de Distribuição de Mídias, contaremos com a parceria dos grupos GT-VD e 
GT-Medições 2, coordenados pelos Profes. Drs. Guido Lemos (UFPB) e José Augusto 
Suruagy Monteiro (Unifacs), respectivamente. Tais parcerias são extremamente 
importantes para darmos continuidade às ações de integração dos serviços dos GTs, 
permitindo que a RNP disponha de um ambiente para distribuição de vídeo mais 
coeso, com maior número de funcionalidades e de fácil gerenciamento, além é claro, 
de explorar de forma mais efetiva o potencial não explorado destes trabalhos (uso 
aplicado).  
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2.3. Refinamento do protótipo 

Uma ferramenta de gerenciamento com tantas funcionalidades como a que foi 
desenvolvida no GT-GV pode ser refinado em diversos aspectos. O refinamento e 
otimização previstos para o protótipo, a fim de que se torne um serviço piloto de 
qualidade, deve compreender e priorizar as seguintes atividades: 

• Melhoria do esquema de replicação de vídeos: através da elaboração de 
políticas de replicação mais avançadas, permitir um melhor gerenciamento dos 
recursos a serem disponibilizados para armazenamento das mídias, com 
controle mais refinado de recursos alocados; 

• Melhoria do esquema de controle de acesso do Portal e Serviços: o modelo 
atual é bem flexível no sentido de suportar diferentes granularidades de 
controle de acesso. Alterações e melhorias poderiam ser feitas de modo a 
ajustar o modelo de controle de acesso a necessidades específicas levantadas 
pela RNP; 

• Melhorias no modelo de metadados: novas informações podem ser agregadas 
ao conjunto de metadados que são persistidos atualmente, possibilitando uma 
gerência mais ampla; 

• Implementação da reconfiguração dinâmica do coordenador: tornando a 
plataforma ainda mais inteligente e automatizada, minimizando os esforços de 
gerenciamento e provendo maior robustez e eficiência da solução; 

• Otimização do modelo de distribuição (roteamento) considerando a topologia 
atual da rede da RNP (rede IPÊ) e propostas de especificações para multicast 

overlay (por exemplo, Overlay Multicast Control Protocol da IETF); 

• Implementação da configuração e monitoração de rede baseado nos modelos 
de dados utilizados pelo GT-Medições 2 (esquemas XML do Global Grid 

Fórum); 

• Uso de modelo de configurações de gerenciamento baseado em políticas; 

• Melhorias de acordo com sugestões da equipe técnica da RNP. 

Além disso, as atividades de integração com os produtos desenvolvidos nos GT-
Medições 2 e no GT-VD (Grupo de Trabalho em Vídeo Digital) serão definidos ao 
longo do período, com a conivência da equipe técnica da RNP que faz o 
acompanhamento das atividades dos GTs. 

2.4. Ferramentas de suporte à operação 

Todo o sistema foi planejado de forma que seja bastante flexível e permita uma 
gerência e monitoramento de acordo com a necessidade e interesse da RNP. 
Inicialmente, para que o serviço entre em operação é previsto que haja um 
administrador responsável pelo sistema, que deve ser alguém da equipe técnica da 
RNP. Este administrador conta com várias ferramentas da própria plataforma para 
fazer as ações de gerenciamento como configuração, inclusão e exclusão de nós da 
rede, endereços e servidores, e monitoramento como visualização do estado da rede, 
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de informações de um servidor específico ou ainda informações de um serviço 
específico.  

O cadastro dos usuários também é feito pelo próprio usuário. O administrador deve 
fazer a configuração de cada usuário solicitante, dando permissões específicas, mas 
isto pode ser feito sob demanda, não sobrecarregando o administrador. Para dar início 
a operação do serviço será necessário também cadastrar arquivos de vídeo na 
Plataforma. Isto pode ser feito por usuários autorizados, e não necessariamente pelo 
administrador ou pela equipe da RNP.  

3. Cronograma 

Estamos prevendo o início do serviço piloto já em outubro, onde poderemos testar a 
plataforma em um ambiente de produção. Durante o período de 2006/2007 serão 
realizados refinamentos e otimizações que gerarão dois novos releases ao longo do 
período de desenvolvimento, seguido por seqüência de testes de validação. Tais 
releases deverão ser disponibilizados antes do Workshop da RNP (início de maio) e 
ao final do projeto.  

 

                                                                 Bimestres 

Atividades 

1º 

bim. 

2º 

bim. 

3º 

bim. 

4º 

bim. 

5º 

bim. 

6º 

bim. 

Testes preliminar do protótipo na rede da RNP       

Planejamento detalhado das atividade       

Refinamento do piloto       

Integração com serviços do GT-Medições/GT-VD       

Otimizações do piloto       

Entrega de novos releases do piloto    •  • 

Testes de Validação       

Documentação, elaboração de artigos       

     

Esperamos ter, durante o desenvolvimento desta nova fase, uma interação com a 
equipe técnica da RNP bastante produtiva, da mesma forma que se deu no período de 
desenvolvimento do protótipo, a fim de que possamos, ao desenvolver o piloto, 
identificar e atender suas necessidades e expectativas com relação às funcionalidades 
de gerenciamento. 

 


