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1. Concepção do serviço 

1.1. Descrição do serviço proposto 

O serviço proposto pelo GT é de prover uma infra-estrutura de Ensino a Distância, 
onde as instituições ligadas à RNP possam escolher um auditório ou sala de reuniõese 
enviar continuamente seu sinal de vídeo e imagem do computador em alta 
qualidadeatravés de multicast a muitos participantes. O serviço também possibilita 
interatividadeatravés de perguntas ao vivo com vídeo (para os cadastrados como 
apresentadores) ou perguntas via mensagens SMS (para os demais participantes). 

Como possibilidades de aprimoramento do sistema GT-IEAD na segunda fase deve-
seestudar a possibilidade de inserção de multicast em nível de aplicação (através 
daintegração com o D-Live, se possível) e suporte à transmissão assíncrona 
(futuramente podendo ser integrado com o serviço VoD do GT Gerência de Vídeo, 
caso venha a se tornar um serviço RNP). Além disso, os usuários podem contar 
comuma versão em software e um protótipo funcional em hardware, visando 
minimizarcustos e facilitar a utilização. 

Um resultado prático esperado para a fase 2 é a implantação do canal de transmissão 
do GT-IEAD gerando conteúdo no provável serviço “TV@RNP”, contando com 
arecepção de tal canal de forma síncrona e assíncrona, em multicast nativo e 
em.multicast em nível de aplicação. Caso não se utilize o serviço TV@RNP, será 
disponibilizado um canal próprio, onde as pessoas poderão ter acesso à grade de 
programação e às transmissões do sistema. 

A importância e as repercussões esperadas de tal sistema são grandes, pois pode 
permitir, por exemplo, que os cursos, defesas de dissertações de mestrado, defesasde 
tese de doutorado, etc, que acontecem diariamente nas Universidades brasileiras, 
possam ser acessadas pela comunidade acadêmica e empresarial, aumentando em 
muito a divulgação das pesquisas em andamento, gerando, no mínimo, uma maior 
integração entre pesquisadores e uma possível integração Universidade-Empresa. 

Existem outras inúmeras possibilidades para uso do sistema, como reuniões remotas, 
cursos de capacitação remota, aulas a distância, telemedicina, e assim por diante. 
 

1.2. Identificação do público alvo 

O público alvo consiste nos seguintes grupos: 

 Todos os participantes da rede da RNP interessados em efetuar comunicação 
através da transmissão de vídeo em qualidade SD, seja para capacitação 
remota, tele-reuniões, aulas a distância, etc; 

 Todas as pessoas conectadas na RNP (com requisitos mínimos de banda) 
interessadas em assistir ao conteúdo disponibilizado pelo GT, que será visível 
através de uma grade de programação de um canal de TV, e cujo conteúdo 
será basicamente defesas de Teses, dissertações, palestras e cursos. 
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2. Definição do serviço piloto 

2.1. Arquitetura do serviço piloto 

O sistema representa a proposta de um ambiente completo para aplicações de EAD 
suportando transmissão multimídia interativa de áudio e vídeo. O sistema proposto é 
inovador, no sentido que agrega ao cenário de EAD um modelo gerencial próprio de 
aplicações de televisão com transmissão simultânea multiponto, o que reduz a banda 
ocupada e garante inerentemente o sincronismo entre participantes. No centro deste 
ambiente tem-se um dispositivo controlador de fluxos, chamado Suíte (Figura 1), que 
suporta a participação de até vinte produtores de conteúdo com possibilidade de 
interação em tempo-real com áudio e vídeo. Desses vinte, até seis podem estar 
transmitindo seus fluxos para a Suíte simultaneamente. Um destes fluxos, escolhido 
pela Suíte, será transmitido a todos os participantes. A idéia do sistema proposto é 
trazer para o mercado de EAD um ambiente virtual de fato muito próximo ao 
vivenciado em uma aula presencial. 

 

Figura 1. Visão geral do sistema. 

Quatro entidades que fazem parte do sistema são representadas na Figura 1, sendo a 
seguir descritas: 

 Apresentador: entidade provedora de conteúdo responsável por transmitir o 
sinal de áudio e vídeo até a entidade Suíte (gerente). Tal sinal é transmitido em 
configuração ponto-a-ponto; 

 Suíte (Gerente): entidade concentradora dos fluxos, tomando a decisão de 
qual vai “ao ar”. A saída do Suíte se dá em formato multiponto, permitindo que 
o sinal chegue a muitos participantes sem onerar a banda da rede; 

 Visualizador: entidade que recebe e decodifica o fluxo multimídia global. Pode 
interagir através de “chat” com o moderador. Essa entidade pode ser 
configurada para gravar o fluxo recebido, permitindo transmissão assíncrona 
posteriormente; 
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 Moderador: entidade que recebe as perguntas de diversos participantes 
(apresentadores ou apenas visualizadores), filtrando as perguntas mais 
importantes e, de acordo com o contexto, interage com a Suíte ou 
apresentador vigente para postar a questão ao vivo. 

Conforme já comentado, a entidade Suíte controla os fluxos multimídia do ambiente. 
Além disso, é esta entidade que administra os usuários operacionais em CAD 
apresentação (aula virtual). Cada usuário que deseje participar de uma dada 
apresentação deve inicialmente se conectar na suíte (ou moderador), registrando-se 
com um nome de usuário e senha de acesso. 

Todo usuário do sistema, seja um apresentador ou simplesmente um visualizador, 
recebe da Suíte um endereço de grupo, onde a apresentação está trafegando. Essa 
comunicação é necessária, pois o fluxo da apresentação é enviado para um endereço 
de grupo permitindo recepção simultânea. 

A fim de implementar este modelo proposto, utilizam-se dois mecanismos de 
endereçamento. Para prover as transferências ponto-a-ponto (apresentador<>Suíte, 
Moderador<>Participantes e Moderador<>Suíte) se utilizam mensagens tipo unicast. 
Já as transferências multiponto (Suíte<>participantes) se dão por mensagens do tipo 
multicast. O multicast foi escolhido pela otimização de banda para casos de 
transmissão síncrona como este. 

Uma vez que um apresentador (produtor de conteúdo) tenha sido conectado ao 
sistema, poderá enviar seus fluxos de áudio e vídeo para o endereço IP da Suíte 
(unicast). Até 20 apresentadores simultâneos são suportados, entretanto, somente um 
máximo de 6 deles poderão transmitir simultaneamente seus fluxos de áudio e vídeo, 
entrando na interface da suíte como telas de acompanhamento (preview). A escolha 
de quais dentre os 20 apresentadores serão acompanhados é feita pela suíte. A 
entidade suíte controla também qual destes fluxos deve ser enviado globalmente via 
multicast. Neste caso a Suíte re-encapsula os pacotes originais do apresentador 
selecionado passando a enviar este fluxo a todos os usuários registrados através do 
grupo multicast da apresentação. 

O ambiente proposto traz como vantagem a possibilidade de qualquer aluno interagir 
em tempo real com o apresentador. Para tanto ele primeiramente deve se comunicar 
com a entidade moderador via canal de texto (chat). O moderador decide se 
redireciona a pergunta do aluno a determinado apresentador (agrupando várias 
perguntas semelhantes, se for o caso), ou comunica ao operador da suíte que o 
mesmo deve entrar no ar para participação ao vivo. Se o aluno estiver registrado 
apenas como visualizador, a Suíte promoverá o mesmo para apresentador de forma 
que possa enviar fluxos de áudio e vídeo. A interação do aluno será enviada 
globalmente para todos participantes, que passam a acompanhar a discussão 
remotamente. Este modelo diferenciado de interação se aproxima bastante ao 
existente em aulas presenciais. 

Como o sistema está sendo proposto para funcionar inicialmente na rede da RNP, que 
possui suporte à multicast, está sendo utilizado tal protocolo, entretanto, sabe-se que a 
difusão global do multicast possui dificuldades. Para suplantar tais questões, o modelo 
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poderia operar com uma transmissão híbrida, através de satélite e multicast em nível 
de aplicação. 

A interface da Suíte pode ser vista na Figura 2, podendo-se ver seus diferentes 
elementos, tais como: telas de preview de até 6 apresentadores (região superior da 
figura); lista com os nomes dos apresentadores e número total de visualizadores 
participantes (esquerda da figura), onde o controlador decide quais destes serão 
apresentados nas telas de preview; campo de comunicação entre o Suíte e o 
Moderador (centro da figura), onde ocorre a conversa sobre a inserção ou troca de um 
apresentador; e por fim janela com a visualização do sinal de saída (região inferior da 
figura), que, no momento atual, está sendo é enviado em multiponto a todos os 
participantes. 

 

Figura 2. Interface gráfica do Suíte. 

Implementação de hardware 

Além da implementação anteriormente citada para arquitetura de PC, foi montada uma 
versão alternativa da entidade Visualizador sobre uma plataforma embarcada, visando 
o mercado de dispositivos portáteis e de baixo consumo. 

A escolha da plataforma precisou levar em conta algumas importantes demandas de 
projeto, tais como: suporte a recursos especiais de DSP (Digital Signal Processing) 
para tratar com sinais de áudio e vídeo; interfaces para memórias com baixo tempo de 
acesso, tipicamente da ordem de alguns nanosegundos; conversores D/A dedicados 
para saída de vídeo (taxa de bit de 27MHz para monitores analógicos); e presença de 
portas de comunicação adequadas para a aplicação alvo (interfaces Ethernet de 
100Mbps, IRDA para controle remoto e saídas para alto-falante e monitor de TV ou 
LCD). 

Após a análise de diversas alternativas, optou-se pela escolha de uma placa de 
avaliação DV-EVM, da empresa Texas Instruments, que emprega como base o chip 
TMS320DM6446. Este componente pertencente à família de processadores DaVinci 
da empresa, e possui uma tecnologia de núcleo duplo (duas CPUs no mesmo 
encapsulamento). A primeira CPU é compatível com ARM9x, facilitando o porte de 
sistemas operacionais embarcados e drivers de comunicação. A segunda CPU é 
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basicamente um co-processador DSP dedicado para desempenhar, de forma bastante 
otimizada, aplicações de codificação de áudio e vídeo. 

Na implementação embarcada do Visualizador foi empregado o sistema operacional 
Linux Montavista versão 4.0 compilado para arquitetura ARM e instalado sobre a 
plataforma DV-EVM. Bibliotecas de avaliação de codecs MPEG-4 e AAC para 
TMS320644x, providas pela empresa ATEME, foram empregadas para realizar as 
tarefas de decodificação de áudio e vídeo. 

De uma forma genérica, a estrutura de software desta implementação está descrita na 
Figura 3. Pode-se observar que as funcionalidades de interface com o usuário, rede 
Ethernet e monitor são realizadas pelo sistema operacional Linux Montavista no 
núcleo ARM9x, ficando apenas as etapas de decodificação de áudio e vídeo a encargo 
do co-processador de DSP. A estrutura empregada visa manter os dois núcleos 
operando em paralelo, assim mantendo maior eficiência na aplicação. 

Apesar dos blocos internos da versão embarcada do visualizador terem princípio de 
funcionamento distinto (dependentes da arquitetura DaVinci), suas funcionalidades 
são basicamente as mesmas definidas para a versão em PC. 

 

Necessidades para instalar piloto 

Quando o sistema piloto for disponibilizado para utilização em outras instituições, 
existe a possibilidade da utilização do sistema completo ou somente do participante. 
Caso seja o participante, pode ser em software ou hardware. As outras entidades 
possuem implementação somente em software. A seguir a descrição das 
necessidades para a instalação: 

 Entidade “apresentador”: é necessária uma máquina rápida (Pentium IV dual 
core 3,4GHz 2GB RAM, por exemplo), preferencialmente com entrada DV. 
Nessa máquina deverá ser colocada uma câmera de vídeo com saída DV e o 
pacote de instalação do sistema; 

 Entidade “suíte”: é necessária uma máquina rápida (Pentium IV dual core 
3,4GHz 2GB RAM, por exemplo). Nessa máquina deverá executado o pacote 
de instalação do sistema; 
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 Entidade “moderador”: é necessária uma máquina média (Pentium IV 3GHz 
1GB RAM, por exemplo). Nessa máquina deverá executado o pacote de 
instalação do sistema; 

 Entidade “visualizador” em software: é necessária uma máquina média 
(Pentium IV 3GHz 1GB RAM, por exemplo). Nessa máquina deverá executado 
o pacote de instalação do sistema; 

 Entidade “visualizador” em hardware: basta ligar um monitor ou uma 
televisão na saída do sistema, operando a partir de um controle remoto. Além 
disso, deve-se ligar um cabo de rede e um teclado para interatividade via 
“chat”.; 

 Câmera de vídeo: preferencialmente com saída DV. Uma para cada 
apresentador; 

 Largura de banda: mínimo de 2Mbit/s na rede, senão não atinge a qualidade 
mínima especificada. 

2.2. Instituições participantes 

Ao final do GT-Fase 1, teremos 3 instituições participantes: 

 UFRGS: Laboratório do PRAV e auditório principal; 

 Inmetro: Laboratório de testes e auditório principal; 

 RNP-RJ. 

À medida que o sistema se torne estável, serão agregadas novas instituições. Durante 
o workshop da fase 1 em Belém, diversas instituições se ofereceram para participar do 
projeto piloto, entretanto, ainda não foram contactadas. 

Pelo apelo educacional oferecido pelo sistema, com interação tempo-real de áudio e 
vídeo com qualidade de DVD, desperta rapidamente o interesse. Dessa forma, serão 
definidas ao longo do ano e não haverá maiores dificuldades para integrar os 
parceiros. 

2.3. Refinamento do protótipo 

A seguir as propostas de refinamentos do projeto, com uma breve descrição de cada 
uma: 

1. Geração de protótipo / produto de hardware do visualizador: na fase 1, foi 
efetuado um desenvolvimento sobre a plataforma de hardware Da Vinci com 
codecs de áudio e vídeo da empresa ATEME. Na fase 2, pretende-se gerar a 
versão final do protótipo, com a definição da arquitetura do protótipo de 
hardware e sua análise de custos; 

2. Adaptar o sistema para suporte assíncrono: na fase 1, o sistema 
desenvolvido foi totalmente síncrono, ou seja, o professor e os alunos devem 
estar interagindo ao mesmo instante. Entretanto, muitas vezes é importante 
gravar a aula e disponibilizá-la num servidor de VoD (Vídeo On Demand), para 
acesso assíncrono. Na fase 2, portanto, pretende-se alterar o software para  
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que o mesmo permita gravação em qualidade configurável. OBS: Não é 
prevista a criação de um servidor de VoD próprio, e sim a disponibilização das 
interfaces para utilização de algum serviço RNP, como o GT gerência de vídeo; 

3. Adaptar o sistema para funcionar com multicast em nível de aplicação: na 
fase 1, verificou-se a dificuldade operacional de se habilitar e configurar 
multicast nativo em redes pré-existentes. Apesar da solução de multicast em 
nível de rede ser a melhor solução em termos de utilização de banda e 
escalabilidade, deve-se trabalhar com outras alternativas. A proposta para a 
fase 2 é adaptar o sistema para que funcione com o D-Live da RNP. Nesse 
caso, deverá haver uma integração com o GT que desenvolveu tal sistema. Se 
a integração se mostrar muito difícil, será proposta uma solução alternativa, 
cuja implementação prática ficará vinculada à disponibilidade da equipe; 

4. Disponibilização de um canal GT-IEAD na RNP: Apesar de não estar 100% 
pronto, o GT-IEAD pode ser considerado funcional para disponibilização de um 
piloto de canal na RNP. Esse canal-piloto teria como objetivo transmitir uma 
grade de programação de instituições parceiras, como por exemplo palestras, 
defesas de dissertações, defesas de teses, cursos, e assim por diante. A idéia 
seria também permitir a gravação dos eventos para acesso assíncrono, como 
descrito no item 2; 

5. Refinamentos para melhoria da estabilidade e atraso em hardware: na fase 
1, foram desenvolvidas diversas bibliotecas no sistema, entretanto, ainda é 
necessário um refinamento para melhoria da robustez do sistema, diminuição 
do atraso em hardware e diminuição no consumo de CPU. Além disso, são 
necessárias melhorias também em termos de usabilidade do sistema, visto que 
ele é destinado a participantes de todas as classes sociais; 

6. Pesquisa de alternativas para tolerância a erros: na fase 1, nos testes 
efetuados, foi detectado que a perda de pacotes provocava diversos “artefatos” 
no vídeo recebido, como “blocagem” e “congelamento”, principalmente se o 
tipo de quadro perdido pela rede era do tipo “I” (referência aos outros quadros 
na compressão temporal). Existem algoritmos de FEC (Forward Error 
Correction) que agregam redundância na transmissão, e auto-corrigem os 
erros, até certo ponto. O objetivo seria deixar o sistema mais robusto para 
perda de pacotes, melhorando de forma geral a qualidade da transmissão. O 
objetivo é, ao final do GT, ter um relatório de algoritmos de FEC existentes, 
bem como o melhor para utilização na transmissão de áudio e vídeo do GT; 

7. Análise da possibilidade de uso do sistema em telemedicina: estudo e 
confecção de relatório sobre a viabilidade do uso do sistema e adaptações 
necessárias para utilização em telemedicina. A análise deverá ser centrada no 
mínimo nos seguintes hospitais de Porto Alegre, ambos pertencentes à RUTE 
(Rede Universitária de Telemedicina): a) HCPA (Hospital de Clínicas de Porto 
Alegre); b) ISCMPA (Irmandade da Santa Casa de Misericórdia). 

 



 9

2.4. Ferramentas de suporte à operação 

Para operação do sistema, basta o manual do usuário e o software instalado na 
máquina. No caso de hardware, basta o equipamento e o manual de usuário. 

3. Cronograma 

O cronograma, bem como suas atividades e principais datas, já foram definidas em 
documento fornecido pela RNP. O GT se compromete a seguir as datas solicitadas em 
relação a finalização do desenvolvimento, implantação e testes do serviço piloto. A 
seguir serão detalhadas somente as atividades de refinamento do desenvolvimento e 
implantação do serviço. 

 Refinamentos no desenvolvimento de nov/07 a fev/08: a) sistema 
adaptadopara transmissão assíncrona, permitindo gravação das transmissões; 
b) definição das necessidades para suporte do multicast em nível de aplicação; 
c) definição do formato da grade de programação para canal-piloto do GT-IEAD 
na RNP; d) arquitetura de hardware definida, com possibilidade de início da 
confecção do layout. 

 Refinamentos no desenvolvimento de março a maio de 2008: a) inicio da 
integração com o D-Live; b) relatório sobre algoritmos de FEC e definição de 
qual o mais adequado ao GT; c) pelo menos um protótipo de hardware 
integrado ao sistema, com disponibilização de relatório de análise de custos e 
possibilidades de produção. 

 Implantação e testes no serviço de nov/07 a abr/08: a) Sistema funcionando 
e recebendo novas versões de desenvolvimento em, no mínimo, os seguintes 4 
pontos: a) Instituto de Informática da UFRGS (auditório principal); b) laboratório 
do PRAV; c) auditório principal do Inmetro; d) RNP do Rio de Janeiro. 

 Implantação e testes no serviço de maio a julho de 2008: Expansão do 
sistema para mais pontos a definir. Nesse momento, o piloto já deverá ter: a) 
sistema integrado, se possível, com o GT-gerência de vídeo para acesso 
assíncrono – senão um relatório de alternativa de solução para o acesso 
assíncrono; b) início das transmissões do canal-piloto para avaliação e testes; 
c) transmissões do canal-piloto acontecendo corriqueiramente, com o sistema 
integrado aos GTs de gerência de vídeo e D-Live (caso as integrações 
funcionem, pois depende de informações de outros GTs e de arquiteturas 
ainda não conhecidas pela equipe, portanto, com dificuldade de estimar tempo 
para conclusão). 


