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1. Concepção do serviço 

1.1. Descrição do serviço proposto 

O experimento-piloto desenvolvido pelo GT TV criou uma plataforma que facilita o 

acesso de usuários de características heterogêneas ao conteúdo de canais de TV 

distribuídos através da Internet utilizando de uma infra-estrutura IPTV. Adicionalmente, 

todo um suporte à inclusão e à transmissão desses canais foi incluído na plataforma 

desenvolvida. O acesso aos canais é feito através de uma aplicação navegadora de 

canais (Electronic Program Guide – EPG), que acessa uma base de metadados dos 

canais cadastrados no serviço. O EPG apresenta os canais disponíveis no serviço, de 

acordo com definições de Qualidade de Serviço (QoS) constantemente atualizadas por 

um monitor, para que um usuário dentro da rede RNP possa selecionar e acessar a 

programação de um desses canais. Essa transmissão utiliza a infra-estrutura 

desenvolvida pelo GT VD em sua segunda fase. A aplicação EPG é disponibilizada em 

duas versões: uma Web para ser utilizado a partir de um navegador Web compatível 

(suportado por várias plataformas) e um Xlet, para ser utilizado a partir de um set-top 

box conectado à Internet via interface de rede e ligado a um aparelho televisor. 

O principal objetivo da segunda fase do GTTV é o uso da infra-estrutura desenvolvida 

para transmissão de canais de interesse da RNP e de suas instituições parceiras, 

criando a Rede de Televisão Digital da RNP (RTD RNP). Nesta rede serão 

transmitidos com garantia de qualidade um pacote de canais a ser definido em 

conjunto pela equipe do GTTV e pela RNP e suas instituições usuárias. 

Adicionalmente será criado um canal de televisão cujo conteúdo será produzido ou 

escolhido pela RNP, o canal TV RNP, visa divulgar os eventos que contam com a 

participação ou são organizados pela RNP. A programação do canal será transmitida 

com versões LDTV (Low Definition TV), SDTV (Standard Definition TV) e HDTV (High 

Definition TV) caso a fonte seja capaz de produzir nesses formatos. Os vídeos SDTV e 

HDTV serão transmitidos de maneira controlada para evitar sobrecarga no backbone. 

O conteúdo do Canal RNP será armazenado e indexado para consulta através do 

serviço de distribuição de vídeo sob demanda. 

Além da TV RNP, a infra-estrutura também será utilizada para transmitir canais da 

ABTU (Associação Brasileira das TVs Universitárias) em integração natural com a 

rede RITU (Rede de Intercâmbio das TVs Universitárias).  

A Rede de Vídeo Digital (RVD) desenvolvida nas duas fases do GT VD (Grupo de 

Trabalho de Vídeo Digital), será alvo de estudo para o desenvolvimento de melhorias 

no serviço e aumento do alcance da mesma (instalação de novos servidores). 

 

1.2. Identificação do público alvo 

O público alvo do serviço é virtualmente toda a comunidade de usuários da RNP. 

Tendo em vista que principalmente conteúdo educativo e relacionado à cultura em 

geral será transmitido pelos canais que comporão a rede de TV Digital RNP (além do 

próprio canal TV RNP), podemos estimar que o serviço será do interesse daqueles 

conectados à rede RNP. 
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2. Definição do projeto piloto 

2.1. Arquitetura do projeto piloto 

Destacando os artefatos desenvolvidos para condução do experimento piloto do Grupo 

de Trabalho de TV Digital: 

• Modelo de Metadados para os canais do serviço 

• Serviço de disponibilização dos metadados 

• Aplicação de navegação nos canais de TV do serviço (EPG) 

o Browser (Applet) 

o Set-top box (Xlet) 

• Monitor do serviço 

• Portal de TV Digital 

 

 
Figura 1. Visão geral do serviço 

 

Além do refinamento dos artefatos produzidos (a ser descrito na seção 2.2), as 

seguintes tarefas serão conduzidas na continuação do GTTV: 

• Definição e estabelecimento de um canal de TV a ser transmitido utilizando a 

infra-estrutura produzida pelo GTTV que transmita os eventos com participação 

da RNP (inserções ao vivo dos eventos e programação composta por eventos 

e programas gravados (Tarefa 1); 

• Definição de um processo para integração de canais da ABTU, a serem 

transmitidos utilizando a Rede de TV Digital da RNP (Tarefa 2); 
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• Melhorias, testes e instalação de novos servidores na Rede de Vídeo Digital 

(Tarefa 3); 

• Definição de um conjunto de canais a ser transmitido com qualidade garantida 

na Rede de TV Digital da RNP (Tarefa 4). 

 

2.2. Refinamento do protótipo 

Na continuação do GTTV, os artefatos desenvolvidos (listados na seção anterior) 

deverão ser analisados principalmente em aspectos de escalabilidade e segurança. 

Com base nos requisitos levantados nessa análise, os artefatos componentes de 

software deverão sofrer modificações em suas respectivas implementações. Podemos 

então destacar já duas atividades relacionadas ao Refinamento do protótipo: 

• Análise de segurança e escalabilidade dos componentes de software do 

serviço desenvolvido pelo GTTV (Tarefa 5); 

• Implementação (incluindo testes) dos requisitos de escalabilidade e segurança 

levantados nessa análise (Tarefa 6). 

Um componente de software em particular, o Gerenciador de Metadados (parte do 

serviço de disponibilização de metadados), deverá sofrer mudanças em sua 

implementação para flexibilizar a gerência do serviço (Tarefa 7). Para este 

componente será feito um estudo de viabilidade de integração e reuso do código 

desenvolvido pela equipe do GT de Gerenciamento de Vídeo. 

Será também feito um estudo de adequabilidade e serão implementadas as 

modificações necessárias na ferramenta de gerenciamento de grade de programação 

que está sendo desenvolvida para o projeto RITU, com vistas a sua utilização para 

gerenciamento da grade do canal RNP. 

 

2.3. Ferramentas de suporte à operação 

A operação do serviço será realizada por uma ferramenta de desenvolvida 

especificamente com este propósito. A estratégia para seu desenvolvimento será 

avaliar a ferramenta de gerenciamento de serviços desenvolvida no GT de 

Gerenciamento de Vídeo com relação aos aspectos segurança, confiabilidade e 

usabilidade e, caso necessário, customizar esta ferramenta para a gestão da Rede de 

Televisão Digital da RNP. 

As atividades relacionadas a avaliação e customização da ferramenta de 

gerenciamento do serviço serão realizadas na Tarefa 8. 
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2.4. Cronograma 

De acordo com as tarefas apresentadas nas seções 2.1 e 2.2, apresentamos o 

seguinte cronograma: 

 

Tarefa M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

1 x x x x x x x x x x   

2   x x x x x      

3 x x x x x x x x x x   

4 x x x x x x       

5    x x x x x     

6       x x x x x x 

7 x x x x x x       

8 x x x x x x x x x x x x 

 


