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Resumo 

A sinergia entre a Internet e a Multimídia promete novas metáforas e paradigmas nos campos da 
propaganda, comunicação, comércio e treinamento.  Nosso interesse em particular é verificar essa 
influência para o desenvolvimento de um ambiente computacional de suporte a aplicações multimídia de 
Educação a Distância, utilizando a World Wide Web. Em particular, um serviço de vídeo baseado no 
padrão CORBA (Common Object Request Broker Architecture), middleware para suporte a aplicações 
distribuídas. 

– Como aplicações multimídia podem ser distribuídas pela Web e suportadas por CORBA? Respondemos 
a essa e outras questões quando descrevemos os principais protocolos de comunicação e apresentamos as 
tecnologias subjacentes a uma aplicação de educação a distância distribuída pela Web.  Apresentamos 
conceitos de middleware, APIs e serviços de vídeo para melhor entendermos a nova tendência no 
paradigma da programação orientada a objetos: os objetos distribuídos. Relatamos os principais padrões 
emergentes para o efetivo uso de aplicações baseadas em objetos distribuídos: Java RMI, EJB, DCOM e 
CORBA. Primeiro mostramos a relação entre CORBA e a Web descrevendo o protocolo IIOP e sua 
função. Descrevemos os protocolos RTP, RTCP, RTSP e RSVP como alternativas à distribuição de 
conteúdo multimídia em aplicações de tempo real. E discutimos o projeto Internet2 como catalisador de 
novas aplicações denominadas "avançadas" abordando duas tecnologias emergentes: o protocolo IPng e a 
tecnologia ATM.  

Abordaremos os dois principais paradigmas para a transmissão de vídeo: Vídeo sob Demanda (VoD – 
Video on Demand), usado em sistemas de TV a cabo e em bibliotecas digitais virtuais; e 
Videoconferência, usada em encontros organizacionais, tele-audiências judiciais, aplicações de 
telemedicina e Educação a Distância (EAD), baseadas na Web ou não. Detalhamos os principais modelos 
de Videoconferência, quais são: Videoconferência em Grupo (Room Videoconferencing) e 
Videoconferência Pessoal (Desktop Videoconferencing). Outro aspecto importante na transmissão de 
vídeo é a forma de transmissão de vídeo em uma rede de computadores. Analisamos as transmissões 
Unicast, Multicast e Broadcast mostrando as aplicações mais usuais na Web.   

Destacamos a necessidade de uma plataforma distribuída mostrando por que a flexibilidade, escalabilidade 
e abertura são características desejáveis para uma solução efetivamente distribuída. E mostramos a 
distribuição como uma questão que ainda precisa ser resolvida. Fazemos uma análise do estado da arte 
mostrando algumas falhas. Explicamos por que é mais apropriada a videoconferência pessoal para as 
aplicações de educação a distância baseadas na Internet, relatando as vantagens e desvantagens da 
videoconferência pessoal e em grupo. Definimos o escopo dos recursos e funcionalidades que uma 
aplicação de videoconferência pessoal distribuída deverá prover associando essas características a um 
cenário "desejável" para uma aplicação de educação a distância.  

O nosso trabalho define a arquitetura e modelo de um serviço de vídeo aberto, suportado por CORBA, 
voltado para aplicações de educação a distância.  O modelo descrito integra a semântica do cenário 
apresentado, os módulos e as interfaces necessárias ao estabelecimento e controle do fluxo (stream) de 
vídeo. Mostramos a arquitetura do serviço de vídeo proposto e sua relação com aplicações multimídia para 
a educação a distância que utilizem vídeo sob demanda e videoconferência pessoal pela Web.  Por fim, 
contribuímos com indicações para o projeto do serviço de vídeo proposto nesta dissertação. 
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Abstract 

The synergy between Internet and Multimedia promises new paradigms in the fields of Marketing, 
Communication, Trade and Training. Our particular interest is to ensure the development of a computing 
environment that supports multimedia applications on Distance Learning, using the World Wide Web. 
Specifically, we mean a video service based on CORBA (Common Object Request Broker Architecture: a 
middleware to support distributed applications).  

- How can multimedia applications be distributed on the Web by means of CORBA? We answer this and 
other questions when we describe the principal communication protocols and presente the underlying 
technologies to a distance learning application distributed through the Web. We presented middleware 
concepts, APIs and video services; the new tendency in the paradigm of the object-oriented programming: 
the distributed objects. We speak about the emergent standard principal for the effective use of 
applications based on distributed objects: Java RMI, EJB, DCOM and CORBA. First, we show the 
relationship between CORBA and the Web describing the protocol IIOP and its function. We describe the 
protocols RTP, RTCP, RTSP and RSVP as alternatives to the distribution of multimedia content in real-
time applications. And we discuss the project Internet2 as the catalyst of new applications called 
"advanced" combining two emergent technologies: the protocol IPng and the technology ATM.  

We describe the two principal paradigms for the video transmission: Video-on-Demand, used in cable TV 
systems and in virtual digital libraries; and Videoconferencing, used in organizational meetings, judicial 
tele-audiences, telemedicine applications and distance learning, Web-based and non Web-based. We detail 
the principal models of Videoconferencing which are: Room Videoconferencing and Desktop 
Videoconferencing. Another important aspect in the video transmission is the form of video transmission 
via a network. We analyzed the Unicast, Multicast and Broadcast transmissions showing the most 
common applications on the Web.  

We highlight the need for a distributed platform, showing why the flexibility, scalability, and openness are 
desirable characteristics for a distributed solution. We also show that the distribution question is still 
unsolved.  We analyze the state-of- the-art technology, explaining and showing some of its short comings. 
We explain why the desktop videoconferencing is more appropriate for the distance learning applications 
based on Internet, focusing on the advantages and disadvantages of the desktop vs room 
videoconferencing. We define the resources and functions that a  distributed desktop videoconferencing 
application should provide associating those characteristics to a “desirable” scenery for an distance 
learning application.   

Our work defines the architecture and model of a open video service, supported by CORBA, applied to 
distance learning applications. The described model integrates the semantics of the presented scenery, the 
modules and the necessary interfaces establishment and control the stream of video. We show the 
architecture of the proposed video service and its relationship with multimedia applications for the 
distance learning that use Video on Demand and desktop videoconferencing for the Web.  Finally, we put 
forth several ideas for future application of the video service proposed in this dissertation. 
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Introdução 

“O saber deve ser como um rio, cujas águas doces, grossas, copiosas, transbordem do indivíduo, 
e se espraiem, estancando a sede dos outros.  Sem um fim social, o saber será a maior das 
futilidades” 

                   GILBERTO FREYRE  

 

Todos concordam que os métodos tradicionais de desenvolvimento de software – a Análise 
Essencial e o Projeto Estruturado de Sistemas – já não conseguem mais acompanhar a rápida 
evolução do hardware ou modelar satisfatoriamente as novas tecnologias como a multimídia, 
interfaces gráficas, programação visual, computação cliente-servidor, agentes e ambientes 
distribuídos. 

Através da história da Engenharia de Software, um princípio parece emergir: engenharia ótima é 
engenharia simples.  Idéias que se tornam muito pesadas, inflexíveis e problemáticas tendem a ser 
substituídas por novas, conceitualmente mais limpas e esteticamente mais simples. 

A seguir, mostramos a sinergia existente entre a Internet e a Multimídia.  Em seguida, discutimos 
o último relatório da ONU e fazemos um pequeno histórico sobre os projetos testados para 
Educação a Distância (EAD) no Brasil.  Tudo isto para mostrar o contexto onde se insere o 
trabalho de pesquisa mostrado nesta dissertação, cujo objetivo é modelar e projetar um serviço de 
vídeo distribuído, voltado para EAD.  Aqui é mostrada a arquitetura e são destacados os 
principais componentes do serviço e suas interfaces. 

Apresentamos alguns trabalhos científicos internacionais análogos ao nosso e relacionamos 
também três iniciativas nacionais para a aprendizagem a distância pela Web que provêm recursos 
de áudio e vídeo: a experiência e pioneirismo do Laboratório de Ensino a Distância da UFSC com 
cursos de videoconferência em grupo aliados à interatividade da Internet e os ambientes 
AULANET, elaborado pelo Departamento de Informática da PUC-Rio, e INVENTE pelo 
Laboratório Multiinstitucional de Redes e Sistemas Distribuídos que envolve a UFC, a UECE e o 
CEFET-CE. 

Capítulo 
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Grande parte dos trabalhos relacionados apresentam seus serviços de vídeo como um servidor 
centralizado, o que, no nosso entender, inibe uma utilização mais efetiva de vídeo, acarretando 
um empobrecimento dos ambientes de EAD.  Daí vem a motivação do nosso trabalho em estudar 
e modelar um serviço de vídeo distribuído capaz de aumentar sua utilização em ambientes de 
EAD. 

 

1.1 Sinergia entre a Multimídia e a Web 
 

Podemos verificar um verdadeiro casamento de interesses entre a Internet e a Multimídia.  A 
Internet promete melhorar a multimídia tornando-a mais disponível e prática, enquanto que a 
multimídia é quem tem alavancado tanto sucesso para a Internet. 

Sem a multimídia a World Wide Web não existiria como ela é hoje, nem seria tão difundida.  
Porém, a Internet sempre deixa a desejar na execução de aplicações multimídia que a cada dia 
ficam mais complexas, requerendo grande fluxo de dados e hardware cada vez mais robusto que 
o da geração atual.  Urge, assim, o estudo e pesquisa de novos serviços multimídia que consigam 
suprir tal necessidade.  

A sinergia entre a Internet e a Multimídia promete novas metáforas e paradigmas nos campos da 
propaganda, comunicação, comércio e treinamento.  Nosso interesse em particular é verificar essa 
influência para o desenvolvimento de um ambiente computacional de suporte a aplicações 
multimídia de Educação a Distância, utilizando a Web.   Em particular, um serviço de vídeo 
baseado no padrão CORBA – Common Object Request Broker Architecture [Vin97]. 

Realizamos um estudo teórico e empírico sobre o tema, objetivando produzir ao final dos 
trabalhos esta dissertação esperando que sirva de apoio nas atividades didáticas em cursos de 
Multimídia e Sistemas Distribuídos.  E, também, almejamos que este trabalho acadêmico sirva 
como suporte a analistas e projetistas de sistemas que pretendam construir aplicações de 
Telemedicina, Teleaudiência e, principalmente, Educação a Distância que necessitem de um 
serviço de vídeo incorporado. 

 

1.2 Aspectos Sociológicos 
 

A ONU1 – Organização das Nações Unidas divulgou em julho de 1999 o IDH – Índice de 
Desenvolvimento Humano [UN99].  A maior surpresa foi a mudança no critério de avaliação dos 
países, enfatizando mais educação e saúde, e não apenas os índices econômicos.  O Brasil caiu 17 

                                                
1 http://www.un.org/ 
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posições, passando de 62º, em 1998, para 79º, agora em 1999, ficando atrás da Venezuela e 
Kuwait. 

Uma novidade abordada pela Organização foi o fato de que 91% dos usuários de Internet são dos 
29 países da OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que 
representam somente 19% da população mundial.  Fazem parte da OCDE os países 
desenvolvidos, tais como EUA, Canadá e países da Europa ocidental. 

A Internet, segundo o relatório, é o meio de comunicação de crescimento mais rápido jamais 
visto.  Para se ter uma idéia, o rádio demorou 38 anos para atingir 50 milhões de usuários, a 
televisão 13, o computador pessoal 16 anos e a WWW apenas 4 anos. 

O problema é que existe uma grande desigualdade no acesso à Internet, visto que é preciso, antes 
de mais nada, um computador e uma linha telefônica.  A conseqüência mais direta disso é o baixo 
número de computadores pessoais e acessos a Internet em nosso país.  Temos apenas 2 milhões 
de pessoas conectadas, contra todo o restante da população “desconectada”.   

Se pudéssemos encolher a população do mundo a uma vila de 100 pessoas, mantendo todas as 
proporções existentes no mundo hoje, o resultado seria o apresentado nas tabelas 1 e 2: 

 

Continentes Raças Religião Sexo 

57 Asiáticos 

21 Europeus 

14 das Américas 

 8 Africanos 

30 brancos  

70 não-brancos 

(amarelos, vermelhos ou negros) 

 

70 não-católicos 

30 católicos 

52 mulheres 

48 homens 

 

Tabela 1: População dividida por Continentes, Raças, Religião e Sexo 

 

Distribuição de renda 6 pessoas deteriam 59% de toda a riqueza, e todas elas seriam dos 
Estados Unidos 

Habitação 80 morariam em casas abaixo do padrão desejável 

Educação 70 seriam analfabetas e 1 (apenas uma!) teria nível superior 

Fome 50 seriam desnutridas 

Tecnologia 1 teria um computador (não poderia, então, existir videoconferência...) 

Tabela 2 : Aspectos Econômico-Sociais 

 

Quando se considera o mundo de uma perspectiva tão comprimida, a necessidade de 
“distribuição” de renda e educação torna-se absurdamente aparente... 

Um outro problema diz respeito ao universo de usuários e que o relatório chama de mundos 
paralelos: "Aqueles que têm renda, educação e, literalmente, ‘ligações’, têm acesso barato e 
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instantâneo à informação.  Ao restante, sobra o acesso incerto, lento e caro".  Internet é, sem 
dúvida, sinônimo de desenvolvimento e status social.  A ONU, ao que parece, só descobriu isso 
agora, quase 5 anos depois da popularização da mesma. 

Em [Cys99] descobrimos uma história recheada de insucessos.  Tivemos uma política de rádio na 
educação, seguida de outras com grandes investimentos nas televisões educativas em todo o país, 
sempre acompanhadas de discursos inovadores.  Nos anos oitenta iniciaram-se as primeiras 
políticas públicas em informática na educação, no contexto mais amplo da euforia da reserva de 
mercado para informática.  Nosso primeiro projeto de âmbito nacional priorizou a pesquisa, 
dotando cinco universidades públicas (UFPE, UFMG, UFRGS, UFRJ e UNICAMP) com verbas 
do Projeto EDUCOM, que não chegou a atingir muitas escolas, mas produziu um bom 
contingente de recursos humanos nas instituições beneficiadas.  Foram bolsistas de pesquisa que 
hoje em boa parte são pesquisadores nos vários campos da educação, com trabalhos em 
Informática na Educação.  

Na época, a contradição entre tecnologia de ponta e escolas precárias era mais evidente, uma vez 
que os computadores eram máquinas mais caras e, consequentemente,  não estavam tão 
disseminados na sociedade como hoje.  Aprendemos que a expectativa de administradores, 
professores, alunos e pais era que se ensinasse informática na escola... mas não no sentido de uso 
pedagógico de computadores, nos levando a explorar a introdução da informática na escola como 
uma mistura de Informática na Educação e de preparação para o trabalho, tentando usos 
pedagógicos das ferramentas de software utilizadas fora da escola.  

A história tem sido contada, de modo otimista, sob a ótica dos responsáveis pelas políticas 
públicas na época.  Com o término do EDUCOM, foi lançado em 1989 um programa de Centros 
de Informática na Educação nos estados, considerado um sucesso por alguns, mas que 
praticamente não afetou as salas de aula na grande maioria das escolas públicas do país.  

Atualmente estamos vivendo um outro estágio, com uma política federal de se colocar 100 mil 
computadores em escolas públicas e treinar 25 mil professores em dois anos, através do projeto 
PROINFO2, cujo ponto divergente de políticas passadas é a intenção de se alocar quase metade 
do dinheiro para formação de recursos humanos, procurando evitar os erros cometidos em 
programas, como o Vídeo Escola, onde a ênfase foi na colocação de equipamentos nas escolas.  

Apesar dos avanços, algumas falhas desta política já podem ser notadas, como a ausência de 
articulação com os demais programas de tecnologia educativa do MEC, especialmente com o 
Vídeo Escola, a vista grossa para consideráveis diferenças regionais (estados como São Paulo e 
Rio Grande do Sul já usam computadores nas escolas há algum tempo) e com outros como 
educação especial.  Também não foi contemplada a formação regular de professores nas 
universidades, principalmente aqueles que estão concluindo seus cursos e entrando no mercado 
de trabalho.  

                                                
2 http://proinfo.mec.gov.br/ 
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Embora 100 mil máquinas seja muita coisa (e o governo diz que virão mais), relativamente não é 
tanto assim.  Serão beneficiadas cerca de seis mil escolas, que representam apenas 13,4% do 
universo de 44,8 mil estabelecimentos, que receberão 15 ou 20 computadores, pouco para 800 ou 
mais alunos por escola.  

As diretrizes do PROINFO colocam que este programa insere-se num contexto político-
pedagógico mais amplo, no qual se inserem o livro didático, parâmetros curriculares nacionais, 
valorização do magistério, avaliação da qualidade educacional etc.  Tais diretrizes são louváveis e 
devemos trabalhar para concretizá-las no cotidiano de nossas escolas e redes escolares, mas 
sabemos o quanto isto é difícil, tanto a nível do próprio MEC, onde tais programas não interagem 
de modo significativo, como a nível das políticas estaduais e municipais.  

Some-se a tais dificuldades, formidáveis em si, outras típicas da tecnologia.  Citemos por 
exemplo, a necessidade de manutenção permanente dos equipamentos – imagine dezenas de 
crianças usando tais máquinas diariamente, em organismos e ambientes que não têm tradição 
alguma de uso continuado de equipamentos sofisticados.  Máquinas também precisam ser 
substituídas com freqüência, o que poderá ser um grande problema nos próximos anos.  

 

1.3 EAD – Educação a Distância 
 

Por muitos anos a mídia impressa foi o principal recurso utilizado para a EAD.  No Brasil, como 
melhor expoente desse modelo encontramos o IUB3 - Instituto Universal Brasileiro, que desde 
1941 dedica-se à educação a distância.  Logo depois iniciaram-se programas pelo rádio e 
televisão: os conhecidos Telecursos do Segundo Grau em TVs abertas e os telepostos incubados 
em médias e grandes empresas.  O surgimento dessas novas mídias possibilitou um grande 
avanço nesta modalidade de ensino, mas ainda hoje, no cenário das novas tecnologias 
disponíveis, o livro, a apostila e cadernos de atividade são fundamentais na EAD. 

Até o advento das tecnologias de telecomunicação, educadores a distância eram fortemente 
pressionados a fornecer interação bidirecional, em tempo real ou não, entre estudantes e 
instrutores.  Com o desenvolvimento de tecnologias interativas bidirecionais e de tempo real tais 
como áudio, teleconferência e videoconferência tornou-se possível ligar instrutores e estudantes 
que estão separados geograficamente usando interação em tempo real.  Surgem, assim, variados 
tipos de interação entre os usuários, como na forma um-para-um, isto é, entre um estudante e 
outro, entre o estudante e o instrutor e entre o instrutor e vários estudantes.  Por esse motivo, o 
uso dessas tecnologias é bastante adequado para promover aprendizagem cooperativa entre 
grupos de estudantes localizados em diferentes regiões. 

                                                
3 http://www.institutouniversal.g12.br/iubfrset.htm 
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A característica assíncrona da comunicação baseada em computador oferece também a vantagem 
de que a sala de aula é aberta a qualquer hora, podendo acomodar as agendas dos estudantes a 
distância.  A característica de independência de tempo torna-se um importante meio para facilitar 
o trabalho cooperativo entre estudantes a distância. 

Novas soluções em comunicação digital e a convergência de tecnologias de telecomunicações 
tornam disponível a comunicação de áudio, vídeo, gráficos e outros dados. Portanto, ao 
considerar as tecnologias de EAD atuais e as tecnologias futuras, é importante pensar em termos 
de sistemas de telecomunicação integrados ao invés de simplesmente vídeo versus áudio, versus 
sistemas de dados.  

Um número cada vez maior de instituições que ensinam a distância estão mudando em direção a 
sistemas multimídia, integrando uma combinação de tecnologias síncronas e assíncronas que 
alcancem as necessidades dos estudantes. 

 

1.4 Trabalhos Relacionados 
 

Não encontramos, durante a pesquisa, trabalhos relacionados especificamente às aplicações 
multimídia distribuídas para a Educação a Distância.  Encontramos algumas soluções na Web 
para implementar EAD que não são distribuídas e algumas soluções para entrega (streaming) de 
vídeo distribuído que têm recebido bastante interesse na comunidade acadêmica e na indústria da 
computação, mas não são para EAD. 

Sem dúvida o mecanismo de streaming mais popular baseado na Internet é o RealPlayer G2™ 
[RN99].  Ele usa o protocolo UDP para enviar pacotes de áudio e vídeo do fornecedor para o 
cliente, mas os protocolos de controle e estabelecimento de streams são proprietários, assim 
como são os formatos de áudio e vídeo. 

A empresa IONA® Inc., membro da OMG, desenvolveu o Orbix MX™ [MX98] que é uma 
implementação da especificação do CORBA Audio/Video Streaming.  As características 
fundamentais do Orbix MX™ são o suporte a múltiplos protocolos, controles flexíveis de stream 
e suporte a estratégias de concorrência múltipla, enquanto cria cada parte (endpoints) dos fluxos 
(streams) de áudio ou vídeo. 

Um trabalho análogo ao MX, mas disponível gratuitamente, é implementado sobre um ORB de 
tempo real chamado TAO, desenvolvido na Universidade de Washington em St. Louis [Mun99]. 

Outro trabalho acadêmico foi desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa Multimídia Distribuída da 
Universidade de Lancaster.  O grupo trabalha numa padronização de Sistemas Distribuídos 
Abertos e propõe uma “associação (binding) aberta explícita” [Fit98].  Esse é um mecanismo no 
qual os desenvolvedores de aplicações podem explicitamente configurar uma conexão de 
transporte adicional entre dois objetos CORBA.  Essa conexão pode então ser usada por fluxos 
(streaming) de dados. 
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O H.323 [ITU98] é parte de uma série de padrões que define como a telefonia multimídia deveria 
funcionar.  Ele discute a comunicação por áudio e vídeo sobre redes, desde uma LAN até a 
Internet.  É baseado no protocolo RTP e inclui outros protocolos padrões da ITU, como o H.245, 
que cuida do controle e pedidos numa comunicação áudio/vídeo, e o H.261, que define o código 
de compressão áudio/vídeo.  Atualmente, o H.323 está projetado para trabalhar com mais do que 
apenas telefonia na Internet.  Qualquer dispositivo, seja um componente de software, um 
computador ou um telefone, pode utilizar o padrão.  Isso significa que videotelefones podem usar 
o padrão para comunicar-se com outros videofones, ou computadores ou equipamentos de 
videoconferência em sala. 

As entidades ou componentes básicos do H.323 são terminal, gateway, gatekeeper e MCU – 
Multipoint Conference Unit, para conferências multiponto.  Existe também o H.323-Adapter que 
faz parte dos padrões H.323 para assegurar a interoperabilidade entre dispositivos de multimídia 
heterogêneos utilizados sobre redes também heterogêneas.  O documento H.323 define padrões 
para compressão e descompressão de áudio e vídeo e também fornece facilidades para o controle 
e gerenciamento da largura de banda.  O serviço de streaming Audio/Video de CORBA 
[IONA98] pode interoperar com clientes e servidores H.323 usando o H.323-Adapter [Mun99]. 

Na UFPE vem sendo desenvolvido o projeto Virtus desde 1996.  Seu objetivo é consolidar o 
"Ensino Participativo On-Line" [Cun96], baseado no ciberespaço, visando contribuir para a 
solução de alguns problemas pedagógicos como atualização de acervos bibliográficos 
tradicionais, emprego quase exclusivo da aula expositiva e a distância entre ensino e pesquisa.  
Na seção 3.2.1, citamos um de seus projetos, em parceria com a CHESF – Companhia Hidro-
Elétrica do São Francisco, que envolve videoconferência em grupo e o ambiente Web. 

Nos cursos do LED4 – Laboratório de Ensino a Distância da UFSC é utilizada a videoconferência 
em grupo com o suporte da Internet e vídeo sob demanda através de vídeo-aulas.  O site 
Laboratório Internet de Ensino a Distância facilita o gerenciamento da produção acadêmica dos 
alunos nos programas de integração universidade-empresa.  Atualmente são ministrados 26 
cursos a distância, entre mestrados e doutorados, que beneficiam mais de 500 alunos 
(funcionários de empresas) em cerca de 70 cidades distribuídas pelo território brasileiro.  
Siemens®, IBGE, Alcoa® e Petrobrás S. A. são algumas das empresas parceiras do LED. 

Enquanto a maioria dos sistemas enfatiza os aspectos de courseware (simples apresentação de 
material didático através do computador), o AulaNet [Fuk98], distribuído gratuitamente5, enfatiza 
os aspectos de learningware que combina as características do courseware com as várias formas 
de interação entre os alunos e a interação aluno/professor.  O AulaNet possibilita a 
videoconferência pessoal e a utilização de recursos da Web, como por exemplo o RealPlayer 
G2™.  O projeto Rio Internet TV oferece um suporte ao AulaNet no que diz respeito à tecnologia 
de videoconferência.  O Rio Internet TV possui um refletor CU-SeeME na PUC-Rio.  Ele entrou 
em funcionamento no início de 1994, o primeiro refletor público do Brasil.  O refletor possui um 

                                                
4 http://www.led.ufsc.br/cursos.html 
5 http://www.les.inf.puc-rio.br/download/cadastro.htm 
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site6 associado que é uma das maiores fontes de informações da comunidade CU-SeeMe no 
Brasil. 

Encontra-se em andamento no LAR – Laboratório Multiinstitucional de Redes e Sistemas 
Distribuídos, no CEFET-CE, um projeto denominado INVENTE que se interessa pelo ensino 
tecnológico a distância e propõe um ambiente integrado.  O INVENTE também suporta 
videoconferência pessoal na Internet além de outros recursos educacionais, mas ainda encontra-se 
em fase de protótipo.  Dois aspectos o tornam singular: primeiro, o seu público alvo é formado 
eminentemente por alunos de cursos técnicos ou profissionalizantes; e segundo, um componente 
importante de sua arquitetura denominada Negociador de Qualidade de Serviço (QoS – Quality 
of Service) [Fil99]. 

 

1.5 Estrutura da Dissertação 
 

No capítulo 2, a seguir, descrevemos os principais protocolos de comunicação e abordamos as 
tecnologias subjacentes a uma aplicação de educação a distância distribuída pela Web.  
Apresentamos conceitos de middleware, APIs e serviços de vídeo para melhor entendermos a 
nova tendência no paradigma da programação orientada a objetos: os objetos distribuídos. 
Relatamos os principais padrões emergentes para o efetivo uso de aplicações baseadas em objetos 
distribuídos: Java RMI, EJB, DCOM e CORBA.  Primeiro mostramos a relação entre CORBA e 
a Web descrevendo o protocolo IIOP e sua função.  Descrevemos os protocolos RTP, RTCP, 
RTSP e RSVP como alternativas à distribuição de conteúdo multimídia em aplicações de tempo 
real.  E discutimos o projeto Internet2 como catalisador de novas aplicações denominadas 
"avançadas" abordando duas tecnologias emergentes: o protocolo IPng e a tecnologia ATM.  

Abordaremos, no capítulo 3, o estado da arte em transmissão de vídeo.  Descrevemos os dois 
principais paradigmas para a transmissão de vídeo: Vídeo sob Demanda (VoD – Video on 
Demand), usado em sistemas de TV a cabo e em bibliotecas digitais virtuais; e Videoconferência, 
usada em encontros organizacionais, tele-audiências judiciais, aplicações de telemedicina e 
Educação a Distância (EAD), baseadas na Web ou não.  Detalhamos os principais modelos de 
Videoconferência, quais são: Videoconferência em Grupo (Room Videoconferencing) e 
Videoconferência Pessoal (Desktop Videoconferencing). Outro aspecto importante na 
transmissão de vídeo é a forma de transmissão de vídeo em uma rede de computadores. 
Analisamos as transmissões Unicast, Multicast e Broadcast mostrando as aplicações mais usuais 
na Web.   

No capítulo 4 fazemos uma análise do estado da arte justificando e mostrando algumas falhas. 
Explicamos a necessidade de uma plataforma distribuída relatando por que a flexibilidade, 

                                                
6 http://www.inf.puc-rio.br/~refletor/ 
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escalabilidade e abertura são características desejáveis para uma solução efetivamente distribuída.  
Mostramos a distribuição como uma questão que ainda precisa ser resolvida.  Explicamos por que 
é mais apropriada a videoconferência pessoal para as aplicações de educação a distância baseadas 
na Internet, relatando as vantagens e desvantagens da videoconferência pessoal e em grupo. 
Definimos o escopo dos recursos e funcionalidades que uma aplicação de videoconferência 
pessoal distribuída deverá prover associando essas características a um cenário "desejável" para 
uma aplicação de educação a distância.  

O cerne do nosso trabalho está no capítulo 5, onde definimos a arquitetura e modelo de um 
serviço de vídeo aberto, suportado por CORBA, voltado para aplicações de educação a distância.  
O modelo descrito integra a semântica do cenário apresentado, os módulos e as interfaces 
necessárias ao estabelecimento e controle do fluxo (stream) de vídeo. Mostramos a arquitetura do 
serviço de vídeo proposto e sua relação com aplicações multimídia para a educação a distância 
que utilizem vídeo sob demanda e videoconferência pessoal pela Web.  Por fim, contribuímos 
com indicações para o projeto de implementação do serviço proposto nesta dissertação. 

 



10 

 

2  
 

Tecnologias Envolvidas 

“Sou otimista por natureza.  Contudo, toda tecnologia ou dádiva da ciência possui seu lado 
obscuro...” 

                 NICHOLAS NEGROPONTE 

 

Neste capítulo apresentamos as tecnologias subjacentes a uma aplicação de educação a distância 
distribuída pela Web.  São abordados dois temas principais: as tecnologias responsáveis pela 
interoperabilidade das diversas arquiteturas de hardware e linguagens de programação dos 
softwares instalados; e os principais protocolos responsáveis pela transparência de comunicação 
nesses diferentes sistemas computacionais distribuídos.  

Na primeira seção apresentamos conceitos de middleware, APIs e serviço de vídeo para melhor 
entendermos a nova tendência no paradigma da programação orientada a objetos: os objetos 
distribuídos.  Em seguida, relatamos os principais padrões emergentes para o efetivo uso de 
aplicações baseadas em objetos distribuídos: Java® RMI™ e EJB, DCOM e CORBA.  
Destacamos, especialmente, a tecnologia CORBA por ser a arquitetura com maior possibilidade 
de aplicação.  Descrevemos os componentes de CORBA, detalhando o principal que é o ORB, 
responsável pela transparência na comunicação entre clientes e os objetos distribuídos.  

Na segunda seção, descrevemos os principais protocolos de comunicação envolvidos na 
distribuição de aplicações multimídia pela Web.  Primeiramente mostramos a relação entre 
CORBA e a Web descrevendo o protocolo IIOP e sua função.  Depois descrevemos protocolos 
alternativos para a distribuição de conteúdo multimídia em aplicações de tempo real, como a 
videoconferência.  São os protocolos RTP, RTCP, RTSP e RSVP.  E, por fim, discutimos o 
projeto Internet2 como catalisador de novas aplicações denominadas “avançadas”. 

Capítulo 
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2.1 Padrões de Interoperabilidade 
 

O grande desafio das últimas duas décadas em tecnologias da informação tem sido a 
transformação ocorrida nos agentes responsáveis pelo processamento das informações.  Antes 
realizado apenas por um servidor central (o mainframe), o processamento agora é distribuído por 
estações (workstations) interligadas em rede.  O poder do processamento agora reside em 
microcomputadores clientes (desktops) e servidores (workgroup servers).  Atualmente, o maior 
desafio é desenvolver a infra-estrutura de software para fazer uso desses recursos que agora estão 
distribuídos. 

O conceito de distribuição do processamento entre recursos múltiplos a cada dia torna-se mais 
desejado e viável, já que os recursos das redes de microcomputadores tornaram-se prevalecentes 
nos ambientes de trabalho.  Nos últimos anos, vários métodos têm evoluído para possibilitar essa 
distribuição, desde simples compartilhamento de dados a avançados sistemas que suportam 
grande número de serviços.  Por exemplo, o serviço de vídeo em um sistema de videoconferência. 

A mais antiga forma de computação distribuída geralmente não é reconhecida como tal: o acesso 
ao host do sistema por mero terminal ou um emulador sendo executado numa estação [Bur98].  
Existe uma grande variedade de protocolos para esse tipo de comunicação.  O Telnet é um dos 
mais conhecidos entre eles.  O conceito e implementação é bem simples: o cliente atua como se 
estivesse com o terminal diretamente conectado, mas com algumas facilidades adicionais que 
permitem sua comunicação por meio de uma conexão remota.  A cada tecla pressionada, o cliente 
envia um pacote para o servidor contendo um código identificando a mesma.  O servidor, por sua 
vez, envia de volta pacotes contendo dados a serem mostrados aos clientes. 

 

Middleware 

Diferente de arquiteturas cliente/servidor, onde o cliente identifica e comunica-se diretamente 
com o servidor, o conceito de middleware assume uma camada funcional entre o cliente e o 
servidor.  Essa camada pode prover serviços à parte, tais como localização e resolução de nomes, 
semânticas de transação e autenticação.  Outros comportamentos associados com middleware 
incluem sincronização de tempo e conversão de formatos de dados.  A arquitetura de um 
middleware pode ser representada como na figura 2-1. 
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Processo Cliente

Serviço ServiçoServiço

Middleware

Implementação de Serviço Implementação de Serviço

HostHost HostHost HostHost

 

Figura 2-1: Arquitetura do Middleware 

Essa camada adicional permite que os clientes interajam com abstrações genéricas de um servidor 
em vez do processo ou host específico.  Vários serviços são fornecidos por camadas abstratas que 
confundem a distinção entre serviços fornecidos pelo middleware e a funcionalidade adicionada 
pelos servidores.  Essas abstrações permitem que aplicações sejam desenvolvidas para uma API 
padronizada sem o conhecimento da localização ou implementação da funcionalidade externa.  
Essa implementação escondida é uma das forças do modelo middleware, embora torne difícil 
para o cliente determinar qual desempenho ele pode esperar de qualquer implementação lógica 
fornecida. 

 

API – Application Programming Interface 

O estabelecimento das comunicações é geralmente fornecido pelo sistema operacional e APIs que 
fazem pedidos através da rede.  As APIs são grupos de funções chamadas por um programa para 
realizar a transmissão e a recepção dos dados entre os sistemas.  Em geral, esses componentes de 
baixo nível fornecem abstrações limitadas da sessão de comunicação subjacente, deixando que os 
participantes da comunicação forneçam todos os serviços lógicos, como endereçamento e 
conversão de dados.  Vide o esquema na figura 2-2: 

Lógica do Cliente

API do SO/Rede

Lógica do Servidor

API do SO/Rede

Host “A”Host “A” Host “B”Host “B”

Conexão da RedeConexão da Rede

 

Figura 2-2: Comunicação de Rede Direta 
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2.1.2 Objetos Distribuídos 

 

Os Objetos Distribuídos são componentes de software que têm inteligência própria e são 
independentes de linguagem, sistema operacional e arquitetura de hardware usados para sua 
implementação, graças ao middleware que os suporta. 

A computação de objetos distribuídos estende a programação dos sistemas orientados a objetos 
por permitir que os objetos sejam distribuídos através de uma rede heterogênea, de modo que 
cada um desses componentes de objetos distribuídos aja como um conjunto unificado.  Esses 
objetos podem estar distribuídos em diferentes computadores numa rede. 

As arquiteturas de distribuição de objetos são construídas sobre o conceito de middleware 
encapsulando dados dentro de interfaces funcionais para objetos.  Com APIs bem projetadas, 
detalhes da implementação ficam escondidos dos usuários dos objetos.  Diferente das APIs 
tradicionais, porém, as arquiteturas de objetos liberam o acesso apenas às chamadas de métodos 
definidos pelos objetos.  Além disso, métodos são chamados nos objetos indiretamente, via 
referência aos objetos, eliminando a necessidade de instâncias locais dos objetos. 

Essa implementação “escondida” permite que arquiteturas de objetos distribuídos suportem 
transparência de localização, plataforma e linguagem de programação.  Tais transparências 
possuem um custo adicional na facilidade de uso, desempenho e aplicabilidade a tarefas 
específicas, o que tem incitado os projetistas de algumas arquiteturas de objetos distribuídos a 
ceder um pouco nessa neutralidade. 

 

Objeto Cliente Implementações do Objeto Implementações do Objeto

Distribuição / Serviços

LocalLocal RemotaRemota
Chamadas da Interface do ObjetoChamadas da Interface do Objeto

 

Figura 2-3: Arquitetura de Objetos Distribuídos 
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2.1.3 Plataformas de Distribuição 

 

Três dos mais populares paradigmas de objetos distribuídos são o DCOM7 – Distributed 
Component Object Model da Microsoft®, CORBA – Common Object Request Broker 
Architecture da OMG 8 – Object Management Group e Java® RMI™ – Remote Method 
Invocation da JavaSoft [Raj98]. 

 

Java® RMI™ e EJB 

A tecnologia Java®9 da Sun® Microsystems, embora relativamente nova na indústria da 
computação, tem obtido um alto grau de aceitação devido à sua plataforma neutra, segura e 
orientada a objetos.  Java foi projetada da base ao topo como um ambiente de execução completo, 
em vez de mais uma outra linguagem de programação, por isso pode prover uma interface 
consistente e abstrata, indiferentemente da plataforma subjacente. 

Esta independência de plataforma é realizada pelo uso de uma JVM™ - Java Virtual Machine que 
emula uma plataforma de computação propriamente dita.  A JVM™  é fornecida para cada 
combinação de hardware e sistema operacional em que o Java é executado.  Devido à semelhança 
entre os programas Java, em termos de aplicação, e por serem executados na mesma plataforma 
de computação, a comunicação entre aplicações Java é feita de forma significativamente mais 
fácil no nível de aplicação. 

Java® RMI™ [RMI97] provê uma arquitetura de linguagem específica que permite aplicações 
Java-para-Java distribuídas serem construídas facilmente.  A vantagem principal para usar Java® 
RMI™ quando projetamos um sistema distribuído puramente na linguagem Java é que o modelo 
de objetos Java, na maioria das vezes, supera os outros modelos.  Claro que isto fica 
impossibilitado usando Java® RMI™ em ambientes com várias linguagens de programação.  
Porém, a independência de plataforma inerente de Java ainda permite desenvolvimento em 
ambientes de hardware heterogêneos. 

A tecnologia EJB– Enterprise JavaBeans™ [EJB99] define um modelo para o desenvolvimento 
de componentes servidores reutilizáveis Java.  A tecnologia Java atualmente tem um modelo de 
componetes chamado JavaBeans™, que suporta o desenvolvimento de componentes reutilizáveis.  
A arquitetura EJB logicamente estende o modelo de componente JavaBeans™ para suportar 
componentes servidores.  Componentes servidores são componentes da aplicação que executam 
em um servidor. 

EJB é parte da plataforma Enterprise™ Java® da Sun®, um ambiente de tecnologia Java® que 
pode suportar a grande demanda de sistemas críticos, de larga escala e distribuídos.  Suporta o 

                                                
7 http://www.microsoft.com/com 
8 http://www.omg.org/ 
9 http://java.sun.com/ 
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desenvolvimento de aplicações baseado numa arquitetura de objetos distribuídos multi-camada, 
na qual a maior parte da lógica da aplicação é movida dos clientes para os servidores.  A lógica 
da aplicação é particionada em um ou mais objetos do negócio que são desenvolvidos em um 
servidor de aplicação. 

 

DCOM 

DCOM, que é chamado freqüentemente 'COM on the wire', suporta objetos remotos e interage 
com os serviços de execução da arquitetura de integração COM - Component Object Model 
[COM95] da Microsoft®.   

Um servidor DCOM é capaz de servir objetos de um tipo particular em tempo de execução.  As 
implementações são empacotadas em arquivos com extensão DLL – Dynamic Link Libraries.  
Cada objeto servidor DCOM pode suportar interfaces múltiplas, representando um 
comportamento diferente do objeto para cada interface.   

Um cliente DCOM chama os métodos de um servidor através de um ponteiro a uma das 
interfaces do objeto servidor.  Considerando que a especificação de COM está ao nível binário, 
ela permite que componentes servidores DCOM sejam escritos em linguagens de programação 
diversas como C++, Java, Objeto Pascal (Delphi™), Visual Basic e até mesmo COBOL.  DCOM 
está atualmente implementado para ambientes Windows®, Linux e plataformas Solaris™, entre 
outros. 

 

CORBA 

CORBA baseia-se em um protocolo chamado IIOP – Internet Inter-ORB Protocol para o 
transporte de mensagens entre objetos distribuídos.  Tudo na arquitetura de CORBA depende de 
um ORB – Object Request Broker.  O ORB age como um barramento de objetos em cima do qual 
cada objeto CORBA interage transparentemente com outros objetos localizados local ou 
remotamente.   

Cada objeto servidor CORBA tem uma interface e expõe um conjunto de métodos.  Para pedir 
um serviço, um cliente CORBA adquire uma referência de um objeto servidor CORBA.  O 
cliente pode então fazer chamadas de métodos através da referência do objeto como se o objeto 
servidor CORBA residisse no local do endereço do cliente.  O ORB é responsável por encontrar 
uma implementação do objeto CORBA, preparando-a para receber pedidos, comunicar pedidos a 
ela e levar a resposta de volta ao cliente.  Um objeto CORBA também interage com o ORB 
através da interface de ORB ou por um OA – Object Adapter ou um BOA – Basic Object Adapter 
ou um POA – Portable Object Adapter.   
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2.1.4 Componentes da Arquitetura CORBA 

 

O problema da construção e interoperabilidade entre aplicações de alto nível é bem conhecido na 
indústria de software. É um grande desafio permitir que diversas aplicações, escritas em muitas 
linguagens diferentes, sejam executadas em múltiplos sistemas operacionais e utilizem uma 
variedade de protocolos de rede. 

A solução para tal baseia-se no casamento da tecnologia distribuída com a orientação a objetos.  
Objetos Distribuídos oferecem a infra-estrutura básica para a abstração das camadas de 
comunicação, enquanto a Orientação a Objetos fornece o arcabouço (framework) necessário para 
o encapsulamento e reuso necessário para a facilidade na integração da aplicação.  Existem 
numerosas iniciativas nesse campo e todas oferecem facilidades semelhantes, mesmo sendo 
geradas por diferentes empresas do mercado. 

Reconhecendo a urgente necessidade da especificação de requisitos para a interoperabilidade de 
aplicações de alto nível, através de múltiplas plataformas e arquiteturas de rede, a indústria de 
software entrou em consenso via o OMG – Object Management Group.  As companhias 
membros da OMG estão desenvolvendo produtos comerciais que suportam esses padrões – os  
ORBs responsáveis pela transparência na comunicação entre os objetos – e/ou estão 
desenvolvendo software que usam esses padrões – as aplicações distribuídas. 

Especificamente para o desenvolvimento de sistemas de informação que necessitam de tempo 
real, o padrão CORBA traz dois benefícios chave: 

��Orientação a Objeto.  Objetos para o software são equivalentes a componentes para o 
hardware.  A tecnologia de objetos permite maior facilidade no projeto, construção e 
manutenção de aplicações multimídia complexas.  A especificação CORBA separa a interface 
do objeto da aplicação, possibilitando uma conectividade transparente entre componentes de 
múltiplas plataformas. 

��software CORBA é implementado usando a tecnologia distribuída.  Oferece a infra-estrutura 
para a abstração das camadas de comunicação e provê uma maneira simples, de alto nível e 
elegante para manipular objetos de software. 

CORBA tem sido considerada por muitos como a arquitetura com maior possibilidade de 
aplicação, tanto pelo porte das empresas envolvidas na sua especificação, quanto pela idéia 
central da OMG: combinar tecnologias de sistemas e objetos distribuídos dentro de uma 
arquitetura interoperável que suporte a integração de plataformas de computação existentes e 
futuras.   

Decidir adotar CORBA permite-nos não estar presos a uma tecnologia, como o DCOM da 
Microsoft®, e, primar por um arquitetura aberta, suportada por múltiplas plataformas e várias 
linguagens de programação, diferente da EJB– exclusiva para a linguagem Java.  

A seguir descreveremos a OMA – Object Management Arquiteture da OMG, enfocando o seu 
componente principal: o ORB.  A OMA é composta de um Modelo de Objetos e um Modelo de 
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Referência.  O modelo de objetos define como os objetos distribuídos em um ambiente 
heterogêneo podem ser descritos, enquanto o modelo de referência caracteriza interações entre 
esses objetos. 

No modelo de objetos OMA, um objeto é uma entidade encapsulada com uma identidade única e 
imutável, cujos serviços podem ser acessados apenas através de interfaces bem definidas.  Os 
clientes pedem aos objetos para executarem serviços de seus interesses.  A implementação e 
localização de cada objeto ficam escondidas do cliente. 

Um objeto CORBA é um objeto que obedece a certas regras e que permite o acesso a seus 
componentes via um protocolo em particular.  Ele não é necessariamente distribuído, apesar de 
em muitos casos sê-lo.  Um objeto distribuído também não é necessariamente um objeto 
CORBA.  Um objeto distribuído pode ser um objeto feito em C++ que podemos ter acesso via 
um socket ou através de uma Remote Procedure Call (RPC).  Um objeto CORBA é uma 
especialização de um objeto distribuído que deve ser declarado numa IDL – Interface Definition 
Language e pode ser implementado numa variedade de linguagens de programação, tais como 
Ada, C, C++, Cobol, Java, Pascal, etc. 

A figura 2-4 ilustra os componentes primários na arquitetura do Modelo de Referência OMG.  As 
descrições desses componentes estão disponíveis logo em seguida e são baseadas em [Vin97]. 

 

Figura 2-4: Categorias de Interface do Modelo de Referência OMA 

 

Object Services 

 

São interfaces independentes do domínio da aplicação que são usadas por vários programas de 
objetos distribuídos.  Por exemplo, um serviço que provê a descoberta de outros serviços 
disponíveis quase sempre é necessário, independente do domínio da aplicação.  Dois exemplos de 
Serviços de Objeto que cumprem este papel são: 

��Naming Service: permite que clientes encontrem objetos baseados em seus nomes. 

��Trading Service: permite que clientes encontrem objetos baseados em suas propriedades. 
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Existem também especificações de Object Services para gerenciamento, segurança, transações e 
notificações de eventos, entre outras.  

 

Common Facilities 

 

Como as interfaces de Object Services, estas interfaces também são orientadas  horizontalmente, 
mas, diferentemente de Object Services, elas são orientados para as aplicações do usuário final.  
Um exemplo de tal facilidade é a DDCF – Distributed Document Component Facility, que 
permite a apresentação e intercâmbio de objetos baseado em um modelo de documento, 
facilitando a associação de um objeto de planilha eletrônica em um documento de relatório,  por 
exemplo. 

 

Domain Interfaces 

 

Estas interfaces preenchem papéis semelhantes aos Object Services e Common Facilities mas, são 
orientadas para domínios específicos da aplicação.  Por exemplo, um dos primeiros RFPs10 da 
OMG emitido para Domain Interface era para administração de dados de produtos para o 
domínio industrial.  Outros RFPs OMG estão sendo emitidos para domínios médicos, financeiros 
e para as telecomunicações [IONA98] que será amplamente estudado no capítulo 5.  

 

Aplication Interfaces 

 

Estas são interfaces especificamente desenvolvidas para uma determinada aplicação. Estas 
interfaces não são unificadas pois são específicas a uma aplicação em particular e a OMG não 
desenvolve aplicações, apenas especificações.  Contudo, se com o passar do tempo determinados 
serviços amplamente úteis emergem fora de um domínio de aplicação particular, eles podem 
tornar-se candidatos a uma futura padronização da OMG. 

 

ORB 

 

A figura 2-5 ilustra os principais componentes do ORB – Object Request Broker, cuja principal 
função é facilitar a comunicação entre clientes e objetos. 

                                                
10 Request for Proposal 
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Figura 2-5: Arquitetura11 do ORB CORBA 

 

 

Cliente 

 

Esta é a entidade de programa que invoca uma operação em um implementação de objeto.  O 
acesso aos serviços de um objeto remoto deve ser transparente ao cliente.  Idealmente, esse 
acesso deveria ser tão simples quanto chamar um método em um objeto, como por exemplo: 
objeto.operação( argumentos ).  Os componentes restantes da figura 2-5 ajudam a apoiar este 
nível de transparência. 

 

Implementação de Objeto 

 

A implementação de objeto (Object Implementation) define serviços com operações que 
implementam uma interface IDL.  A implementação pode ser escrita em uma variedade de 
linguagens de programação como C, C++, Smaltalk, Ada, Java, COBOL, Modula-3. 

 

                                                
11 Disponível em http://www.cs.wustl.edu/~schmidt/vinoski.ps.gz 
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Stubs e Skeletons da IDL CORBA 

 

Os stubs e skeletons da IDL CORBA servem como uma “ligação” entre o cliente e os servidores 
das aplicações, respectivamente, e o ORB.  A transformação entre as definições da IDL CORBA 
e a linguagem de programação designada é automatizada por um compilador IDL.  O uso de um 
compilador reduz o potencial para inconsistências entre stubs do cliente e skeletons do servidor. 

 

Interfaces Específicas do ORB 

 

Um ORB é uma entidade lógica que pode ser implementada de vários modos (como um ou mais 
processos ou como um conjunto de bibliotecas, por exemplo).  Para separar as aplicações dos 
seus detalhes de implementação, a especificação de CORBA define uma interface abstrata para 
um ORB.  Esta interface provê várias funções de ajuda como, por exemplo, converter referências 
de objeto em strings e vice-versa; e criar listas de argumento para pedidos feitos pela DII, 
descrita abaixo. 

 

DII – Dynamic Invocation Interface 

 

Esta interface permite a um cliente ter acesso direto aos mecanismos de pedido subjacentes 
providos por um ORB.  As aplicações usam o DII para requisitar pedidos dinamicamente a 
objetos sem recorrer aos stubs específicos da interface IDL.  Diferente dos stubs IDL (que só 
permitem pedidos ao estilo de RPCs), a DII também permite aos clientes fazer chamadas oneway 
(apenas de envio) e separar operações de envio e recebimento. 

 

DSI – Dynamic Skeleton Interface 

 

Esta é a interface do servidor análoga ao DII do lado de cliente.  O DSI permite que um ORB 
entregue pedidos para uma implementação de objeto que não tem conhecimento, em tempo de 
compilação, do tipo do objeto que ela está implementando.  O cliente que faz o pedido não tem 
nenhuma idéia se a implementação está usando os skeletons da IDL específicos ao tipo ou se está 
usando os skeletons dinâmicos. 
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OA – Object Adapter 

 

O adaptador de objeto (OA) ajuda o ORB a entregar pedidos aos objetos e a ativar os mesmos.  E 
principalmente, um adaptador de objeto associa as implementações dos objetos com o ORB.   Os 
OAs podem ser especializados para prover suporte a certos estilos de implementação de objetos, 
tais como adaptadores de objeto OODB para persistência e adaptadores de objeto de biblioteca 
para objetos não remotos. 

 

ORB: funcionamento 

 

É o responsável pela distribuição de pedidos aos objetos alvos e retorno das respostas aos clientes 
que fizeram os pedidos.  A principal característica do ORB é a transparência com que ele facilita 
a comunicação cliente/objeto. O ORB simplifica a programação distribuída através da separação 
do cliente dos detalhes das chamadas aos métodos.  Isto faz com que os pedidos dos clientes 
pareçam ser chamados por procedimentos locais.  Quando um cliente invoca uma operação, o 
ORB é responsável por achar a implementação do objeto, ativando-o transparentemente se 
necessário, entregando o pedido ao objeto e devolvendo qualquer resposta ao cliente.  

O cliente é a entidade que deseja realizar uma operação sobre o objeto distribuído e a 
implementação do objeto é composta pelo código e pelos dados que realmente implementam o 
objeto servidor. 

A interface vista pelo cliente é totalmente independente da localização do objeto, da linguagem 
de programação utilizada na implementação e em qualquer outro aspecto que não diz respeito à 
interface do objeto. 

As definições das interfaces dos objetos podem ser feitas de duas maneiras: 

��Estaticamente, definidas e compiladas em uma IDL OMG, que define os tipos de objetos de 
acordo com as operações que podem ser realizadas sobre os mesmos e os parâmetros para 
essas operações. 

��Adicionadas a um serviço Repositório de Interfaces, que representa os componentes de uma 
interface como se fossem outros objetos, permitindo o acesso a esses componentes em tempo 
de execução. 

 

Procuramos resumir na figura 2-6 detalhes do funcionamento do ORB.   
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Figura 2-6: Execução de pedidos na arquitetura CORBA 

 

O cliente executa um pedido a um objeto tendo acesso a uma referência deste objeto e sabendo o 
tipo e a operação que deseja realizar.  Ele inicia o pedido chamando subrotinas que são 
específicas ao objeto ou são construídas dinamicamente pelo pedido.  Tanto a interface dinâmica 
como o stub, usadas para invocar o pedido, satisfazem a uma única semântica do pedido, e o 
receptor da mensagem não sabe dizer como o pedido foi invocado. 

O ORB localiza a implementação apropriada do código, transmite parâmetros e transfere o 
controle para a implementação do objeto através de um skeleton da IDL ou um skeleton 
dinâmico.  Skeletons são específicos para a interface e para o Adaptador de Objetos.  Na 
execução do pedido, a implementação do objeto pode obter alguns serviços do ORB através do 
AO.  Quando o serviço está completo, controle e valores de saída são retornados ao cliente. 

 

 

2.1.5 IDL – Interface Definition Language 

 

CORBA utiliza a IDL para especificar os componentes e suas interfaces com clientes em 
potencial.  A IDL Corba é puramente declarativa.  Isso significa que ela não fornece detalhes da 
implementação.  Os métodos especificados em IDL podem ser escritos e invocados em quaisquer 
das linguagens que fornecem mapeamento (binding) para CORBA, a saber: C, C++, Ada, 
Smaltalk, COBOL e Java [Orf98].   

Os programadores tratam objetos CORBA usando uma linguagem nativa e a IDL fornece 
interfaces independentes de linguagem de programação e sistema operacional para todos os 
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serviços e componentes que residem sobre um barramento CORBA.  Assim, objetos cliente e 
servidor podem ser escritos em diferentes linguagens e interoperarem entre si.   

Vide figura 2-7: 

ORB

IDL IDLIDL IDL

C++ JavaCOBOL Smaltalk C++ JavaCOBOL Smaltalk

Stubs Skeletons

IDL IDL IDLIDL

 

Figura 2-7: IDL CORBA 

 

A seguir mostramos um exemplo de sintaxe para uma especificação de interface utilizando IDL 
CORBA: 

 

module VideoService { 
 
// Typedef define um novo tipo (Groups) como uma sequência de strings 
typedef sequence < string > Groups; 
 
// Struct define um novo tipo estruturado (User) 
struct User { 
string Name; 
string Email; 
string Profile; 
Groups UserGroups; 
}; 
 

// Typedef  agora define uma sequência do tipo estruturado User 
typedef sequence < User > UsersList; 
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Interface ConfCtrl { 
 
// Attribute define um atributo da interface  
attribute string Name; 
attribute UsersList ConfUsersList; 
 

// Abaixo temos um método que retorna uma string e tem como dado de entrada (in) outra string  
string GetUserProfile (in string Name); 
// Abaixo outro método que não retorna nenhum valor, mas especifica seu dado de saída (out) 
void WhoConsumer (out UsersList Consumers); 
 

} // fim ConferenceCtrl 
 
} // fim VideoService 

 

 

2.2 Multimídia Suportada por CORBA e Distribuída 
pela Web  

 

Descreveremos, nas próximas subseções, o protocolo de comunicação IIOP e a possível 
utilização dos protocolos RTP, RTCP, RTSP e RSVP de tempo real.  Mostraremos a sinergia 
existente entre eles e a efetiva utilização de aplicações multimídia pela Web. 

 

2.2.1 CORBA em ação na Web 

 

CORBA define o IIOP – Internet Inter-ORB Protocol para reger a comunicação dos objetos sobre 
a rede.  A especificação CORBA deve ser satisfeita em cada uma das implementações dos 
diversos vendedores de ORBs para que seus ORBs sejam compatíveis com CORBA.  O IIOP é o 
elemento crítico da arquitetura que é o responsável pela interoperabilidade entre os diferentes 
ORBs.  Ele é baseado no protocolo TCP/IP e é o protocolo de transporte padrão que permite a 
comunicação entre objetos distribuídos residentes em ORBs de vários vendedores distintos.  
Diferente do protocolo HTTP, o IIOP permite que o estado dos dados seja preservado por 
múltiplas conexões e chamadas de objetos. 

O IIOP não permite apenas a interoperabilidade entre os ORBs, mas também possibilita que os 
usuários construam e distribuam aplicações baseadas em múltiplos vendedores.  O IIOP é rápido, 
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tornando-se o protocolo padrão para a associação dos objetos pela rede, e tem sido adotado pelos 
principais navegadores (browsers) da Web – a partir das versões Netscape Communicator™ e  
Internet Explorer 4.0™ – para permitir que acessem objetos distribuídos pela Internet ou 
Intranets.  Todos objetos dos ORBs disponíveis no mercado devem ser compatíveis com o IIOP 
para poderem, assim, ser acessados por qualquer navegador da Web que implemente o IIOP.  A 
figura 2-8 sugere uma aplicação distribuída em três camadas (tiers): 

 

Figura 2-8: A arquitetura12 CORBA em três camadas 

Com um navegador habilitado a interagir com um ORB – que contém o protocolo IIOP – um  
usuário pode ter acesso aos serviços dos objetos de vários servidores e hosts.  Um objeto 
CORBA, usando IIOP e o cliente ORB, pode acessar – através do servidor ORB – os serviços de 
um objeto fornecidos por um servidor da Web que, por sua vez,  pode ter acesso a um ou mais 
objetos em bancos de dados ou sistemas legados – contanto que cada sistema inclua um ORB. 

Um objeto cliente requisita os serviços de outros objetos por meio de um ORB que reside no 
sistema de cliente.  Usando o IIOP, o cliente ORB então pesquisa pela rede procurando ORBs em 
outros sistemas e por objetos servidores que podem prover os serviços pedidos.  Cada objeto tem 
um nome único, fornecido de acordo com o serviço de nomes CORBA, que identifica o objeto e 
seus serviços para outros objetos.  Uma vez que o ORB encontrou o objeto ou serviço 
requisitado, o objeto cliente comunica-se com o objeto servidor, ainda usando IIOP.  Cada 
interface IDL do objeto informa aos outros objetos como usar os seus serviços e os resultados 
gerados pelos mesmos. 

 

2.2.2 Protocolos para Apoiar Aplicações de Tempo Real 

 

As aplicações multimídia podem, ainda, prescindir da complexidade do TCP – diminuída com o 
IIOP – e utilizar protocolos de transporte mais simples.  A maioria das transmissões de vídeo e 
áudio caracterizam-se por serem de tempo real (real-time), por isso lidam melhor com dados 

                                                
12 Disponível em http://devedge.netscape.com/docs/wpapers/corba/index.html 
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perdidos ou fora de ordem do que os longos atrasos gerados pelas retransmissões TCP.  Sendo 
assim, uma série de protocolos alternativos foram desenvolvidos para otimizar a Internet em 
relação aos fluxos de tempo real.  A seguir apresentamos alguns desses protocolos: 

 

RTP – Real-Time Transport Protocol 

 

O RTP [Sch96] é a tentativa de padronização de um protocolo de temporização que está sendo 
desenvolvida pelo Grupo de Trabalho de Transporte de Áudio e Vídeo do IETF – Internet 
Engineering Task Force.  Ele é executado fazendo-se uso do UDP – User Datagram Protocol e IP. 

Fornece serviços de temporização e sequenciamento, o que permite às aplicações adaptar e 
minimizar erros e retardos inseridos pela rede.  O resultado final é que mesmo com aplicações 
críticas, como as que envolvem vídeo, o usuário percebe as imagens como se fosse em tempo 
real, embora haja um prévio e pequeno atraso de armazenamento (buffering), necessário para 
sincronizar os pacotes e sequenciá-los. 

O RTP não prevê nenhum mecanismo que assegure a entrega no tempo certo nem garante a 
qualidade de serviço.  Algumas aplicações não requerem tais garantias.  No entanto, para aquelas 
que fazem essa exigência, o RTP deve ser acompanhado por outros mecanismos que forneçam os 
serviços de reserva de recurso e de entrega confiável. 

 

RTCP – Real-Time Control Protocol 

 

O RTCP é o protocolo de controle que trabalha conjuntamente com o RTP.  Os pacotes de 
controle RTCP são enviados periodicamente por cada membro da comunicação em tempo real 
para os demais participantes.  As informações retornadas podem ser utilizadas para controlar o 
desempenho da rede ou para realizar algum diagnóstico. 

As principais funções do RTCP são: 

��Prover informações  para as aplicações; 

��Identificar a fonte RTP ; 

��Controlar seu próprio intervalo de transmissão; 

��Transmitir informações de controle de sessão; 
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RSVP – Resource Reservation Protocol 

 

O RSVP é um protocolo de reserva de recursos do qual as aplicações fazem uso para requisitar 
uma qualidade de serviço (QoS) para seu fluxo de dados.  Uma solicitação de reserva RSVP 
consiste em uma especificação de uma qualidade de serviço desejada – como a largura de banda 
máxima e o atraso máximo permitido – e uma definição do conjunto de pacotes de dados para 
receber essa QoS.  O RSVP provê três tipos de serviço: Atraso Garantido (Guaranteed Delay), 
Atraso Previsto (Predictive Service), Atraso e Carga Controlados (Controlled Delay & Load) 
(serviço do tipo “melhor esforço” (best-effort) sobre uma rede sem carga) [Nun98]. 

Uma desvantagem do RSVP é o fato dele ser executado sobre o IP, protocolo não orientado a 
conexão.  Uma mudança na rota pode causar uma alteração na QoS experimentada por um 
determinado fluxo.  É necessário algum tempo para que os fluxos no RSVP sejam atualizados e 
não há garantia de que a nova rota possa fornecer a qualidade de serviço necessária [Pas97]. 

O RSVP vem sendo defendido pela IETF, em contraposição ao ATM, como uma solução barata 
para tráfego em tempo real, pois roda em backbones Ethernet presentes na maior parte da rede 
Internet em funcionamento e os usuários não serão obrigados a implementar o ATM para obter 
níveis de QoS múltiplos.  Embora o RSVP seja uma solução mais barata, uma real garantia em 
termos de QoS apenas pode ser efetivamente obtida pelo ATM, que é orientado a conexão 
[Ost97]. 

 

RTSP – Real Time Streaming Protocol 

Este protocolo tem como objetivo controlar sessões com múltiplos dados e escolher o meio de 
entrega mais apropriado dentre os protocolos UDP, TCP, IP Multicast (vide subseção 3.3.1) e 
RTP.  Ele quebra o dado em múltiplos pacotes com o tamanho apropriado à largura de banda 
disponível entre transmissor e receptor.  Após o cliente receber um número suficiente de pacotes, 
ele pode começar a mostrar o conteúdo de um pacote, descomprimir um outro e continuar 
recebendo os demais.  Com isso o usuário pode começar a executar um arquivo antes que o 
mesmo seja totalmente recuperado (vide streams na seção 3.4). 

 

2.2.3 O Projeto Internet2 como Catalisador de Novos Padrões 

 

O projeto Internet213 iniciou em outubro de 1996 com 34 universidades americanas e hoje já está 
sendo conduzido por mais de 150 universidades e possui membros afiliados e sócios corporativos 
distribuídos pelo mundo.  A Internet2 facilita e coordena o desenvolvimento, distribuição, 

                                                
13 http://www.internet2.edu 
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operação e transferência de tecnologia de serviços de rede e aplicações avançadas baseadas em  
redes de computadores. 

As aplicações que transmitem vídeo em treinamentos e cursos de educação a distância, em tele-
audiências ou telemedicina, são algumas das aplicações definidas como avançadas.  Essas 
aplicações necessitam de uma alta largura de banda para efetivamente serem realizadas.  Os 
principais objetivos do projeto Internet2 são: 

��Possibilitar uma nova geração de aplicações “avançadas”; 

��Recriar e conduzir pesquisas de ponta e capacidade em rede educacional; 

��Transferir novas capacidades à produção global da Internet; 

 

Qualidade de Serviço na Internet2 

 

Segundo [UCAID98], o problema da qualidade em aplicações avançadas é que os serviços 
oferecidos pela Internet hoje são baseados na idéia do “melhor esforço”, sem garantia de 
desempenho.  A maioria das aplicações avançadas não são viáveis sem tal garantia. 

Os hosts roteadores da Internet tratam todos os pacotes da mesma maneira, independente da 
aplicação que o gerou.  Quando ocorre algum congestionamento, os pacote são descartados 
indiscriminadamente.  Por exemplo, pacotes de aplicações de vídeo podem não ser entregues em 
seu destino e diminuir consideravelmente a qualidade do mesmo. 

Os futuros roteadores, propostos pela Internet2 que provêm qualidade de serviço (QoS), 
distinguem os pacotes dando prioridade ao tráfego de aplicações avançadas.  Assim, os usuários 
de aplicações convencionais – como o e-mail, por exemplo – que não necessitam de comunicação 
síncrona podem ser descartados e reenviados, ou seja, continuam usando os protocolos de melhor 
esforço. 

Nos novos roteadores compatíveis com QoS, as aplicações avançadas permitem “marcar” os seus 
pacotes a fim de que recebam tratamento prioritário.  Os pacotes marcados são sempre enviados 
primeiro e nunca são descartados num congestionamento.  Uma fila de prioridade é mantida 
separadamente em cada host para que os pacotes marcados nunca sejam esbanjados. 

Nesse sentido, duas tecnologias vêm ganhando terreno e são fortes candidatas a serem 
consideradas padrão na próxima década: o protocolo IPv6 (ou IPng – IP Next Generation) 
[Hin95] e a tecnologia de redes  ATM – Asynchronous Transfer Mode [Ost97]. 

 

2.3 Conclusão 
 

Como vimos na primeira seção, a distribuição do processamento entre recursos múltiplos tem nos 
componentes de software uma boa arma para combater os vícios da computação não distribuída.  
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Por meio de múltiplos servidores de aplicação distribuídos podemos construir componentes de 
software independentes de linguagem de programação, sistemas operacionais e arquitetura de 
hardware.  Com isso, podemos criar serviços, como o de vídeo por exemplo, com fácil acesso a 
banco de dados e sistemas legados.  Mas isso ainda não é uma tarefa trivial. 

Também ainda é difícil escolher o modelo de objetos distribuídos subjacente.  O DCOM da 
Microsoft® conduz o mercado com sua enorme base instalada.  Porém, escolher DCOM significa 
escolher o Windows®.  CORBA por sua vez, mostra algumas dificuldades, requerendo um 
grande esforço inicial de familiarização ao ambiente.   

Com as poucas aplicações disponíveis, o EJB parece ser lento.  Porém, elementos de CORBA e 
EJB provavelmente fundir-se-ão em um futuro próximo [Hof99].  Esta combinação de forças 
poderia ser a melhor esperança de CORBA e EJB contra o DCOM de Microsoft®, a melhor 
opção para quem procura esquivar-se de uma solução fechada da Microsoft®. 

Na segunda seção vimos alguns protocolos que facilitam o desenvolvimento de aplicações 
multimídia distribuídas como o IIOP que possibilita interoperabilidade entre diversos ORBs 
comercializados por diferentes vendedores e desenvolvedores CORBA e os protocolos RTP, 
RTCP, RTSP e RSVP que apóiam aplicações de tempo real. 

Por fim, apresentamos o projeto Internet2, que possibilita uma nova geração de aplicações para a 
Internet, com vasta utilização de recursos multimídia, como a transmissão de vídeo e áudio.  Para 
dar suporte a essas aplicações, surgiram vários produtos de pesquisas candidatos a tornarem-se 
padrões.  A próxima geração do protocolo Internet (IPng ou IPv6) propõe o aumento do tamanho 
do endereço IP para, entre outras coisas, possibilitar fácil roteamento multicasting e aumentar a 
escalabilidade e flexibilidade de aplicações avançadas.  A tecnologia de redes ATM por sua vez, 
suporta transmissão de vídeo e áudio e apresenta ótimo desempenho em redes de fibras óticas por 
causa de sua habilidade para balancear a alta largura de banda, e ainda provê controle para a 
latência e jitter na rede. 
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3  
 

Transmissão de Vídeo: Estado da Arte 

“Tudo quanto puderes fazer ou creias poder, começa.  A ousadia tem gênio, poder e magia.” 

                    GOETHE 

 

Neste capítulo abordaremos os dois principais paradigmas para a transmissão de vídeo e 
citaremos alguns trabalhos relacionados cuja relevância é evidenciada basicamente para uma 
maior compreensão do tema.   

O primeiro modelo, denominado Vídeo sob Demanda (Video on Demand - VoD), é usado em 
sistemas de TV a cabo e em bibliotecas digitais virtuais.  Consiste num sistema capaz de 
disponibilizar vídeos que podem ser vistos por seus usuários no momento que desejarem. 

O segundo, a Videoconferência, necessita de um prévio agendamento entre as partes envolvidas 
na comunicação e ocorre de forma síncrona, em tempo real.  É usado em encontros 
organizacionais e transorganizacionais, Teleaudiências Judiciais, aplicações de Telemedicina e 
Educação a Distância (EAD), baseadas na Web ou não.  A seguir, detalharemos seus principais 
modelos: Videoconferência em Grupo (Room Videoconferencing) e Videoconferência Pessoal 
(Desktop Videoconferencing).  Ambos modelos podem comunicar-se ponto a ponto ou 
multiponto.   

Outro aspecto importante na transmissão de vídeo é a forma de transmissão de vídeo em uma 
rede de computadores.  Analisaremos as transmissões Unicast, Multicast e Broadcast. 

Por fim, mostraremos as aplicações mais usuais na Web e uma alternativa às transmissões de 
vídeo sobre o protocolo IP. 

 

 

Capítulo 
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3.1 Vídeo sob Demanda 
 

O serviço de vídeo sob demanda é um serviço assimétrico que requer várias conexões e transfere 
informação de vídeo digital comprimido e codificado de um servidor (servidor de vídeo) para um 
cliente, [Flu95] citado em [Per98].  

No decodificador presente no cliente ou destinatário, as faixas de vídeo são recompostas, 
descomprimidas, decodificadas, e convertidas do modo digital para o analógico, sendo então 
exibidas num monitor. 

Vídeo sob demanda é um serviço de vídeo onde o usuário final tem um nível de controle pré-
determinado na seleção do material assistido como também no tempo de exibição.  As conexões 
de vídeo são estabelecidas sob demanda através de mensagens na rede. 

Em [Pim97] encontramos um sistema de serviço de vídeo sob demanda onde o cliente utiliza um 
navegador (browser HTTP) para comunicar-se com o servidor e selecionar um serviço a partir de 
uma lista que lhe é apresentada.  No servidor, a navegação pelo serviço eqüivale a uma pesquisa 
utilizando CGI, onde o resultado da busca contém o identificador do filme e a referência do 
servidor mais adequado, visto que a operação se passa num ambiente distribuído.   A seleção do 
servidor depende de critérios de localização geográfica, dos algoritmos de gerenciamento na 
distribuição de carga entre os servidores e do controle de tráfego nos meios de comunicação. 

Os resultados são devolvidos ao cliente sob a forma de um documento HTML e, com essa 
informação, o cliente contacta o servidor indicando para dar início à transferência de dados.   A 
apresentação é controlada do lado do cliente recorrendo a um conjunto de comandos idênticos aos 
de um aparelho de reprodução de vídeo (play, stop, forward, rewind e pause).   O servidor de 
vídeo extrai os dados do dispositivo de armazenamento e fornece-o em segmentos ou fluxos 
(streams) ao cliente. 

 

3.2 Videoconferência 
 

A videoconferência em sua forma mais básica é a transmissão da imagem (vídeo) e da voz 
(áudio), com ida e volta, entre dois ou mais locais fisicamente separados [SURA99].  Um sistema 
de videoconferência é complementado com o adequado uso de câmeras para capturar e enviar 
vídeo, monitores (video displays) para mostrar o vídeo recebido do local remoto, microfones para 
capturar e enviar áudio e auto-falantes (speakers) para reproduzir o áudio recebido.  

Uma Videoconferência pode ser utilizada para realização de eventos, reuniões de trabalho ou 
treinamento à distância, proporcionando uma significativa economia de custos para a empresa e 
os participantes.  O funcionamento é praticamente idêntico ao de uma entrevista ao vivo na 
televisão quando, por exemplo, o apresentador está no estúdio em São Paulo e o entrevistado em 
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Brasília: alguém fala, alguém responde e todos vêem.  A diferença é que na Videoconferência 
todos os envolvidos podem falar entre si. 

Podemos ainda confundir os termos Videoconferência com Teleconferência.  Este último é o 
termo que define um programa de televisão transmitido via satélite, com recepção por antena 
parabólica ou cabo, no qual os espectadores interagem com os participantes do estúdio fazendo 
perguntas e intervenções por telefone, fax ou correio eletrônico.  Em comparação com a 
videoconferência, a teleconferência não oferece tanta interatividade entre professor e alunos.  Por 
outro lado, tem a vantagem de possibilitar o atendimento simultâneo de grandes públicos, 
podendo atingir pessoas em todo um continente, por exemplo.  Esta ferramenta de educação a 
distância vem sendo utilizada pelo LED-UFSC desde 1996 em projetos como os programas de 
capacitação a distância para o IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e o SINE - 
Serviço Nacional de Emprego. 

Quanto à videoconferência, são dois os modelos conhecidos: Videoconferência em Grupo e 
Videoconferência Pessoal. 

 

3.2.1 Videoconferência em Grupo 

 

Neste paradigma vários participantes se reúnem em uma sala, especificamente equipada para a 
conferência, sentados ao redor de uma mesa e olhando para monitores que apresentam vídeos de 
salas semelhantes em sedes distantes.  Na figura 3-1 observamos os equipamentos utilizados 
numa videoconferência em grupo: monitores, câmeras, microfones e alto-falantes. 

 

 

Figura 3-1: Videoconferência em Grupo 

O “Curso de Proteção e Controle de Sistemas de Potência” [CHESF99] promovido em parceria 
entre a CHESF – Companhia Hidroelétrica do São Francisco e a UFPE é um bom exemplo de 
aplicação de Educação a Distância que utiliza videoconferência em grupo aliado à interatividade 
e dinamismo da Web.  Além de professores e monitores de conteúdo, os alunos do curso possuem 
a assistência de profissionais da área de pedagogia, psicologia e mídia, tanto da CHESF quanto 
da UFPE.  Os alunos assistem a duas aulas por semana através de Videoconferência em Grupo e 
utilizam um site na Internet (ambiente pedagógico WWW) para consultar apostilas digitais, 
enviar resoluções dos exercícios propostos, consultar professores e monitores através de fóruns e 
correio eletrônico e participar de sessões de bate-papo com os membros do curso. 
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Temos que considerar que a videoconferência não é uma tecnologia plug-and-play.  Ela começou 
há mais de uma década atrás com a introdução de caros sistemas de conferência em grupo 
projetados para enviar e receber áudio e vídeo comprimidos sobre conexões de rede que poderiam 
garantir uma taxa de transmissão dedicada utilizando-se, por exemplo, de LPCDs – Linhas 
Privadas de Comunicação de Dados providas pelas operadoras locais de telecomunicação. 

Alguns padrões foram formulados para compressão de áudio e vídeo, para a comunicação entre 
as partes, preocupando-se principalmente com chamadas de inicialização e finalização da 
comunicação, com a negociação da compatibilidade entre áudio e vídeo, com o tratamento de 
erros durante uma chamada e com os segmentos de vídeo transmitidos sobre a rede envolvida.  
Os sistemas não eram interoperáveis no início.  Com a evolução da videoconferência, surgiu um 
padrão comum entre os diferentes fabricantes de equipamentos: o chamado padrão H.320 que é, 
hoje, o responsável pelas conexões “adequadas” entre as partes envolvidas numa 
Videoconferência em Grupo [SURA99]. 

Ainda assim, a videoconferência em grupo restringe-se àqueles que: 

��Possuem recursos para a cara tecnologia, incluindo sistemas e conexões de rede. 

��Têm condições de se deslocar para as salas de encontros que possibilitam a videoconferência. 

 

Hoje o cenário é outro.  A tecnologia para conduzir uma videoconferência tem se tornado cada 
vez mais acessível, mais flexível e agora inclui tanto opções para Videoconferência em Grupo 
quanto para Videoconferência Pessoal. 

Com respeito à topologia de uma videoconferência, ela pode ser ponto a ponto – onde existem 
apenas dois participantes na conferência – ou multiponto – quando participam mais de dois 
conferencistas.  Os hosts que gerenciam as videoconferências mutiponto são chamados de Pontes 
de Conferência (também conhecidas como MCUs – Multipoint Conferencing Units). 

 

3.2.2 Videoconferência Pessoal 

 

Neste modelo participantes sentados em suas próprias mesas “conectam-se” com outros 
participantes utilizando seus computadores pessoais de maneira muito similar a uma ligação 
telefônica.  Vide figura 3-2: 
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Figura 3-2: Videoconferência Pessoal 

Reunir pessoas geograficamente distantes a um custo baixo tem sido a principal justificativa para 
o sucesso da Videoconferência Pessoal.  O custo da tecnologia de comunicação, aliado ao dos 
equipamentos de microinformática pessoal e seus periféricos, vem caindo significativamente 
desde a incorporação do protocolo IP.  Basta agora que as empresas tenham links de comunicação 
baseados em IP e computadores multimídia, câmeras comuns e uma ferramenta de 
videoconferência pessoal. 

Hoje, a integração de voz, dados e imagens ocorre devido a padrões abertos de mercado seguidos 
por todos os fabricantes que querem lidar com Videoconferência Pessoal.  Equipamentos de 
fabricantes diferentes devem “conversar” entre si, garantindo que a informação que contém voz 
e/ou imagem chegue ao destino. 

O padrão de consenso que está sendo utilizado pelas empresas para trafegar vídeo na Internet é o 
H.323 [Aug99], que foi recentemente finalizado pela ITU – International Telecommunications 
Union.  É de consenso porque, na verdade, não existe um fórum de voz ou vídeo sobre IP similar 
ao IETF – Internet Engineering Task Force –  o comitê de normas da Internet – e o ATM Forum 
– que rege as regras para o mercado de ATM.  A versão anterior do H.323 tinha limitações e 
abordava mais a parte de parâmetros de comunicação.   

Os desenvolvedores de ferramentas e aplicativos para Videoconferência Pessoal já estão portando 
seus produtos de voz e imagem para o H.323 que suporta áudio e videoconferência sobre redes do 
tipo TCP/IP.  

 

3.3 Unicast, Multicast, Broadcast 
     

Imagine uma videoconferência entre quatro pessoas.  Teoricamente, existem três formas distintas 
para um dos participantes enviar vídeo aos outros três: Unicast, Multicast e Broadcast.   

A primeira forma de transmissão de vídeo, chamada Unicast, é também a mais simples.  Consiste 
no envio de um fluxo (stream) de vídeo para cada participante da videoconferência.  Dessa 
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forma, são espalhados pela rede três fluxos de vídeo com o mesmo conteúdo mudando-se apenas 
os endereços dos destinatários.    

A segunda maneira é o Broadcast.  Em geral, o fluxo de vídeo é enviado apenas uma vez para 
toda a rede mas somente um participante da videoconferência é que efetivamente o recebe (fluxo 
a1).  Descartar os pacotes indesejados é tarefa de quem não está participando da 
videoconferência. Neste modelo, o congestionamento da rede é bem mais acentuado que no 
anterior, quando a rede não suporta larga bandwidth.  Em [BV96] encontramos vários links para 
sites que utilizam transmissão broadcast em canais de televisão convencionais ou por assinatura 
e, também, broadcast pela Internet. 

O Multicast é a forma de transmissão onde ocorre a menor sobrecarga da rede.  Para que isso 
ocorra são necessárias algumas características adicionais ao sistema de comunicação, pois é esse 
último o responsável pela entrega dos fluxos de vídeo especificamente às pessoas que fazem parte 
da videoconferência. 

Uma característica chave de multicast (que também pode ocorrer com o broadcast) é que não há 
mais do que uma cópia do mesmo fluxo (stream) em um dado link da rede, independetemente de 
quantos hosts estão recebendo o fluxo.  Assim, se houver, por exemplo, 300 usuários assistindo 
na Europa a uma videoconferência sobre “Como dançar Frevo e Maracatu”, transmitida de 
Recife, bastaria apenas um link transatlântico diminuindo demasiadamente o tráfego na rede.  O 
multicast é, portanto, o método mais indicado para a difusão de dados em tempo real para um 
número grande de destinatários. 

A capacidade de transmissão multicast existe há vários anos em redes locais como Ethernet e 
FDDI - Fiber Distributed Data Interface.  Com o Protocolo Internet de Endereçamento Multicast 
(IGPM) na camada de rede, a comunicação em grupo pode ser estabelecida através da Internet.  
Assim, podemos utilizar os benefícios da comunicação multicast em todas as redes que suportam 
IP, incluindo ATM, Frame Relay, Dialup e até links de satélite. 

 

3.3.1 IP-Multicast e MBone 

 

Para implementar o Multicast na Internet, que é essencialmente Unicast, a primeira iniciativa foi 
a criação da rede virtual MBone. É conhecida como uma rede virtual porque é baseado em  partes 
da Internet.  Nela é possível transmitir áudio, vídeo e outros dados em tempo real para múltiplos 
destinos na Internet. 

O MBone é uma rede baseada em uma extensão do protocolo IP chamada IP-Multicast.  Com ela 
os dados são transmitidos para um grupo (host group), utilizando o protocolo IGPM para avisar 
aos outros hosts.  Os grupos são especificados por um endereço IP de classe D que compreende a 
faixa de endereços entre 224.0.0.0 a 239.255.255.255 [ST95]. Os pacotes enviados para esses 
endereços por aplicativos são direcionados às máquinas que fazem parte do grupo. 
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O método de envio dos fluxos de vídeo (ou pacotes) depende do tipo de rede e até mesmo do tipo 
de adaptador utilizado.  Para redes WAN são utilizados roteadores multicast ou mrouters para 
ligar redes.  Os mrouters ficam ouvindo a rede procurando mensagens IGPM. 

Podemos, então, considerar a Mbone como uma subrede da Internet que suporta IP multicast e se 
comunica por túneis onde cada túnel é uma ligação entre dois mrouters para que esses possam 
trocar pacotes entre si [Eri94].  Os mrouters "ligam" as redes decidindo que pacotes serão 
transmitidos de uma rede para a outra. 

O IP-Multicast facilita as chamadas aplicações Mbone por assegurar a videoconferência 
distribuída e trabalho cooperativo suportado por computador numa larga escala e com o mínimo 
uso da rede para atender a todos os participantes. 

A nova versão do protocolo IP, o IPv6 ou IPng, será gradativamente implantada na Internet, 
substituindo, assim, o Mbone.  Com a total implantação do IPv6, o broadcast deixará de fazer 
parte do protocolo IP.  Somente utilizar-se-á o multicast.  Os roteadores passam a ser também 
mrouters e as redes locais que já tiverem se convertido a IPv6 poderão ligar-se umas às outras 
através de túneis, como no Mbone. 

 

3.4 Aplicações Correntes 
 

Nossa cultura certamente é visual. Entre outras coisas, isso tem tornado o vídeo um meio tão 
popular nos mais variados contextos. Consequentemente, as comunidades da Internet e Intranet 
também gostariam que o vídeo se tornasse lugar comum.  

No entanto, dois fatores dificultam atualmente esse desejo: os arquivos de vídeo são muito 
grandes e difíceis de serem transmitidos em tempo real nos canais de comunicação com baixas 
taxas de transmissão; e, em sua grande maioria, as aplicações existentes não são distribuídas 
implicando na necessidade de máquinas mais robustas para atuarem como servidores das 
aplicações. 

 

Streams 

Uma abordagem utilizada na transmissão de grandes arquivos de mídia contínua (áudio ou vídeo) 
é fracionar (to stream) o mesmo – isto é, o usuário requer continuamente os dados de um 
servidor.  E estes vão sendo apresentados para o usuário à medida que começam a ser recebidos 
no cliente, antes mesmo que o arquivo tenha sido completamente carregado.  Os produtos que 
utilizam vídeo em streams na Internet devem comprimir os dados de vídeo que trafegam pela 
rede usando um CODEC (COder\DECoder).  Os coders, ou codificadores, são também chamados 
encoders ou compressors.  Eles comprimem o vídeo substituindo os frames originais por versões 
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mais compactas.  Coders também são baseados em padrões tais como o MPEG1 [ISO93] e H.263 
[PC97].  Observando-se aspectos como  o atraso na codificação/decodificação, escalabilidade na 
codificação/decodificação e a taxa de transmissão empregada, julgamos um coder pela qualidade 
de saída de um vídeo.  Decoders, ou players, descomprimem e executam o vídeo em seu local de 
destino.  

As tecnologias de compressão de áudio e vídeo diminuem a quantidade de informações a serem 
transmitidas através das redes, ao mesmo tempo em que a largura da banda passante para 
transmissão dos dados tende a aumentar de forma significativa nos próximos anos.  Mas, ainda 
assim, a maioria das ferramentas difundidas apoia-se num processamento centralizado, sem 
distribuição nas tarefas executadas pelo serviço de vídeo. 

A seguir, descrevemos as ferramentas comerciais mais utilizadas para realizar videoconferência 
na Internet.  Destacamos, entre elas, o ambiente Learning Space™ [LOTUS98] e o ClassPoint™ 
[Die99] que tratam especificamente de educação a distância.  Também citamos as primeiras 
ferramentas para transmissão de vídeo Multicast utilizadas na rede virtual MBone.  No final do 
capítulo, dissertamos sobre uma alternativa ao vídeo sobre IP utilizando linhas telefônicas.  
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3.4.2 Ferramentas Usuais sobre o IP 

 

CU-SeeMe 

 

É um exemplo bem sucedido de conferência Unicast na Internet.  Pioneiro na transmissão de 
vídeo, o CU-SeeMe (leia-se See-You-See-Me) foi o responsável pela imensa popularização da 
videoconferência na Internet. O programa foi inicialmente desenvolvido na Universidade de 
Cornell14, nos Estados Unidos (daí o trocadilho CU - Cornell University), e permite a transmissão 
de som e imagens em tempo real pela Internet. 

Para permitir comunicação multiponto, o CU-SeeMe utiliza um esquema diferente chamado 
"refletor".  Um programa que recebe pacotes vindos dos clientes e os redistribui para os demais 
participantes.  Ele não usa multicast, logo, a largura de banda que ele consome é incrementada 
com o número de conexões feitas ao servidor [Hud96].  Contudo, se o refletor estiver sendo 
executado num kernel Unix compatível com o MBone ou o IPV6, hoje já é possível o multicast. 

A tecnologia CU-See-Me foi transferida para a White Pine® Software15 que atualmente 
comercializa esse produto juntamente com o MeetingPoint™16 e o ClassPoint™17.  O 
MeetingPoint é um aplicativo para realizar videoconferências pessoais baseadas nos padrões 
H.323 [Hui96] e T.120 [DC97].  Efetivamente permite que o gerente de informações controle 
quanto de video e audio é permitido na rede, por conferência, e por usuário.  Não há necessidade 
de linhas de dados dedicadas, porque MeetingPoint funciona na rede IP existente.  MeetingPoint 
é pré-requisito para o ClassPoint™, e deve ser pré-instalado no servidor Windows® NT™ para 
instalar o ClassPoint™. 

O ClassPoint™ versão 1.0.2 é o ambiente de ensino a distância que aproxima instrutores e 
estudantes em diferentes localidades físicas para se encontrar, interagir, e aprender.  Entre as 
ferramentas incluem-se conferência baseada em TCP/IP com vídeo, áudio, navegação em WWW, 
chat, quadro branco e compartilhamento de aplicativos.  O ClassPoint™ utiliza os seguintes 
componentes: 

ClassPoint Planning Center - programa servidor utilizado por administrador e instrutor. 

ClassPoint Instructor - programa cliente utilizado pelo instrutor. 

ClassPoint Student - programa cliente utilizado por estudantes em uma classe. 

                                                
14 http://www.cornell.edu/ 
15 http://www.wpine.com/ 
16 http://www.wpine.com/Products/MeetingPoint/index.html 
17 http://www.wpine.com/Products/ClassPoint/index.html 
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Na figura 3-4 mostramos uma conexão CU-SeeMe feita a uma sala de conferência da Rio Internet 
TV18 [Luc98]. 

 

Figura 3-3: Versão atual do ambiente CU-SeeMe para videoconferência 

 

RealPlayer G2™ 

 

Uma tecnologia muito utilizada na Internet para vídeo sob demanda é a tecnologia RealNetworks.  
Essa tecnologia é mais adequada para o broadcast e a gravação de áudio e imagem e não permite 
interatividade entre os participantes de uma videoconferência.  A tecnologia RealNetworks™ é 
responsável pelo fornecimento de streams de áudio e vídeo comprimidos por um algoritmo 
proprietário.  Esses streams podem ser visualizados através de um decoder chamado Real Player 
G2™ (figura 3-5) que pode ser acrescentado como plugin em um navegador da Web, permitindo 
assim que a imagem e o áudio sejam apresentados dentro de uma página WWW. 

Outras ferramentas análogas ao RealPlayer G2™ que podem ser destacadas tanto pela 
importância econômica das empresas que as desenvolveram como pela qualidade de reprodução 
são QuickTime Player™ da Apple® (figura 3-6) e Windows® Media Player™ da Microsoft® 
(figura 3-7). 

                                                
18 Endereço para conexão: refletor.inf.puc-rio.br 
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Figura 3-4: Atual interface do RealPlayer G2™, plugin da RealNetworks™ 

 

Figura 3-5: QuickTime Player™ 

 

Figura 3-6: Media Player™ executando áudio 

 

Essas ferramentas também executam arquivos de variados tipos de áudio (*.wav, *.snd, *.au, 
*.aif, *.aifc, *.aiff) e vídeo (*.avi), além dos padrões MIDI (*.mid, *.rmi), MP3 (*.mp3, *.m3u),  
QuickTime™ (*.mov, *.qt), MPEG (*.m1v, *.mp2, *.mpa, *.mpe, *.mpeg, *.mpg), RealMedia™ 
(*.ra, *.rm, *.ram, *.rmm) e fluxo de mídia Microsoft® (*.asf, *.asx). 
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NetMeeting™ 

 

O NetMeeting™ (figura3-8) é a ferramenta da Microsoft® para videoconferência.  Ela vem 
incluída no pacote do Internet Explorer 4.0 ou superiores. O áudio e o vídeo funcionam somente 
por TCP/IP e com apenas uma outra pessoa de cada vez.  A versão mais recente do NetMeeting™ 
permite que até 32 usuários compartilhem um aplicativo (o chat, quadro de notas, vídeo ou 
áudio).  Entretanto, se um computador que estiver executando o NetMeeting™ 2.0 estiver 
participando da conferência e houver mais de 3 usuários compartilhando algum aplicativo, esse 
computador não poderá ser o host de um outro aplicativo.   

 

 

Figura 3-7: Interface do NetMeeting™ que lista pessoas num servidor de videoconferência 

 

Para realizar uma conferência, funciona da mesma forma que um chat: nos conectamos a um 
servidor, por exemplo ils3.microsoft.com, e então temos acesso a um diretório onde encontramos 
todos os outros participantes e informações sobre os recursos que eles disponibilizam, como: 
áudio, vídeo e compartilhamento de disco. 
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Learning Space™ 

 

O Lotus® Learning Space Forum™ (figura 3-9) fornece um ambiente educacional baseado no 
Lotus® Domino Server™ para a criação e transmissão de aulas virtuais e treinamentos pela Web.  
Através dele o educador desenvolve cursos e agrega conteúdos multimídia à sua apresentação 
sem nenhuma programação ou habilidade técnica requerida [LOTUS98]. 

Num treinamento ou aula criada no Lotus® Learning Space Forum™  disponibilizam-se quatro 
módulos do curso onde o usuário do ambiente poderá resolver atividades, entrar em debates, 
discussões, acessar informações armazenadas por outros usuários e receber feedbacks 
personalizados dos instrutores.  Os quatro módulos, como mostra a figura seguinte, são: 

Schedule- esse módulo apresenta o curso e objetivos da aprendizagem. 

Media Center- aqui se encontra a base de conhecimento de todo conteúdo relacionado ao curso. 

Course Room- um ambiente interativo que suporta trabalho cooperativo. 

Profiles- um depósito de homepages criadas por usuários. 

 

 

Figura 3-8: Interagindo num curso criado no Learning Space™ 
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PictureTel® 

 

A tecnologia PictureTel®19 está presente em mais de 70 países e já conta com uma grande 
comunidade20 na Internet.  No Brasil, ela é responsável pela instalação de mais de 1.700 salas de 
videoconferência em grupo.  Ela é bastante utilizada em videoconferências, porém ainda utiliza 
equipamentos proprietários e linhas dedicadas para a comunicação entre os equipamentos.  Por 
esse motivo a tecnologia PictureTel® apresenta uma qualidade bastante superior às tecnologias 
utilizadas na Internet.  Isso a torna mais indicada a soluções de Telemedicina que exigem alta 
qualidade das imagens transmitidas para que seja realizado um diagnóstico confiável.  A 
tendência é que a tecnologia PictureTel® migre gradativamente para a Internet à medida que 
melhora a velocidade e a capacidade de transmissão de dados pela rede. 

Sua solução para a videoconferência sobre o IP é baseada no protocolo H.323.  Chama-se 
PictureTel 330 NetConference Mutipoint Server™ e funciona como uma sala virtual, onde várias 
pessoas agendam reuniões a partir da Internet ou Intranet.  Quando chega o momento, o sistema 
convoca os participantes e impede o acesso de pessoas não autorizadas.  A mais recente versão do 
produto incorpora algumas novidades como a possibilidade de colocar, simultaneamente, 48  
usuários em videoconferência.  Suporta rede ATM e conexão E-1 a 2Mbps.  Pode comunicar-se 
com os sistemas NetMeeting, Intel® Pro Share 500™ e as soluções Picture Live Lan 3.1™ e 
PictureTel 500™ [Aug99]. 

 

3.4.3 Ferramentas do MBONE 

 

Em [Mel97] encontramos uma ótima referência sobre as ferramentas existentes no MBone. 
Atualmente, as principais aplicações do MBone se concentram em vídeo, áudio e quadro branco 
(WB - White Board) compartilhado.  

Entre as ferramentas de áudio mais utilizadas no MBone estão o VAT - Visual Audio Tool, o 
Nevot - Network Voice Terminal e o IVS - INRIA Videoconferencing System. Estas ferramentas 
utilizam diversos padrões de compressão de áudio, tais como o PCM - Pulse Code Modulation, o 
ADPCM - Adaptative Diferential Pulse Code Modulation, GSM - Group Special Mobile e LPC - 
Linear Predictive Coding . 

As ferramentas de vídeo do MBone não necessitam de nenhum equipamento adicional além da 
própria estação para receber vídeo.  Utilizam uma série de algoritmos de compressão de vídeo, 
que comprimem os quadros de forma bastante significativa.  Entre as ferramentas de vídeo mais 

                                                
19 http://www.picturetel.com/ 
20 http://www.pug.com 
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utilizadas no MBone estão a NV - NetVideo, Vic - VideoConference e IVS - INRIA 
Videoconferencing System, esta última permitindo transmitir e receber dados de áudio e vídeo. 

Antes de realizarmos uma conferência em qualquer uma dessas ferramentas é necessário alocar, 
reservar e anunciar uma sessão multicast.  Além disso, uma vez anunciado o canal, cada 
assistente individual precisa acessar os anúncios, entrando e deixando os grupos.  Esta tarefa cabe 
às ferramentas de anúncio de sessão como a SDR - Session Directory (antiga SD) e MMCC - 
Multimedia Conference Control. 

 

IVS 

 

O IVS é uma ferramenta feita para suportar conferências de áudio e vídeo sobre a Internet.  Ele 
inclui uma codificação em software com um mecanismo de controle de admissão, e um protocolo 
para gerenciar os participantes em uma videoconferência. Foi escrito por Thierry Turletti e 
Christian Huitema do instituto francês INRIA - Institut National de Recharche en Informatique et 
en Automatique. 

Utiliza um algoritmo de compressão mais sofisticado que o NV abaixo, uma implementação em 
software dos formatos CIF e QCIF descritos na recomendação do padrão H.261 [MIT96].  O IVS 
produz uma taxa de dados baixa, mas devido a demanda de processamento, a taxa de frames é 
mais baixa que o NV e o atraso é maior [ST98]. 

 

NV 

 

O projeto do NV envolveu duas preocupações [ST98]:  

��Ser tão portátil quanto possível.  

��Rodar sobre uma pequena faixa da banda passante da rede. 

Para realizar o primeiro objetivo, um esquema de compressão foi projetado para ser 
completamente executado em software a uma velocidade razoável.  Para assegurar o segundo 
objetivo, o emissor pode escolher entre as resoluções que pode enviar e se utiliza cor ou não.  
Também é permitido especificar a máxima banda passante a ser usada.  Taxas de 10 a 15 fps – 
frames per second podem ser alcançadas em uma LAN, com uma workstation típica.  Com um 
modem, em um link de baixa velocidade, ele pode trabalhar a um frame a cada 2 ou 3 segundos.  

O refletor CU-SeeMe pode lidar com clientes NV, pois o NV é capaz de enviar a codificação de 
vídeo no formato CU-SeeMe. 
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VIC 

 

Está disponível para a maioria das plataformas Unix, incluindo PCs rodando Linux.  Oferece 
controle da velocidade de transmissão e possibilidade de criptografia.  Utiliza o RTPv2 como o 
mecanismo de transporte da aplicação. 

A ferramenta oferece ainda diferentes esquemas de compressão, utilizando no modo padrão (sem 
alterações) o esquema de compressão H.261.  Dentre os modos de compressão mais importantes 
pode-se escolher o codec do NV ou o padrão MPEG. 

 

3.4.4 Alternativa a Vídeo sobre IP 

 

 

 

Figura 3-9: Diagrama21 VidModem 

                                                
21 Disponível em http://www.objectivecom.com/diagram.htm. 
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Análogo a um PABX (figura 3-10), a solução da Objective Communications® oferece uma 
alternativa às aplicações de videoconferência sobre IP baseadas em redes locais (LAN).  Ela 
desenvolveu uma tecnologia proprietária chamada VidModem que distribui vídeo com qualidade 
de TV, áudio com qualidade de FM estéreo e dados para as estações PC, salas de 
videoconferência em grupo ou televisores em salas de aula interligadas pelo VidModem [Joh98].  
Essa tecnologia utiliza os fios de par trançado da estrutura de comunicação usada nos telefones.   

As principais vantagens dessa tecnologia são que não sobrecarrega a rede local de computadores, 
pois não adiciona dados à LAN, não interfere nas operações normais dos telefones e não diminui  
o poder de processamento dos PCs - que ocorre quando codecs são utilizados. 

 

3.5 Conclusão 
 

Apresentamos neste capítulo as formas de transmissão de vídeo seja numa rede de computadores 
(vídeo sob demanda e videoconferência pessoal), seja numa estrutura de telecomunicação 
(teleconferência e videoconferência em grupo) ou numa estrutura híbrida das duas anteriores (as 
soluçoes da PictureTel® e da Objective Communications®. 

 As formas de transmissão numa rede de computadores baseada no protocolo IP são ainda 
classificadas em Unicast, Multicast e Broadcast.  Consideramos a transmissão Multicast a ideal 
para se trabalhar com videoconferência, dentre as apresentadas neste capítulo, por ser a forma de 
transmissão onde ocorre a menor sobrecarga da rede (vide seção 3.3). 

Vimos ainda que existe uma grande variedade de ferramentas para se trabalhar com transmissão 
de vídeo.  Algumas ferramentas são específicas para a transmissão Broadcast e execução de vídeo 
sob demanda como o RealPlayer G2™, Media Player™ e QuickTime Player™.  Outras são de 
uso geral em videoconferências como a CU-SeeMe, a NetMeeting™ e as ferramentas feitas para 
o MBone - uma rede virtual feita para testarmos aplicações Multicast sobre o protocolo IP. 

E ainda existem aquelas ferramentas comercializadas especificamente para aplicações de 
treinamento e educação a distância com transmissão de vídeo, como a ClassPoint™ e a Learning 
Space™.   
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4  
 

Serviço de Vídeo Distribuído para 
Suportar Aplicações de EAD 

“A ciência não é uma massa de conhecimentos mas uma maneira de encarar o mundo – um 
questionamento criativo, sondando e testando tudo.  Sempre que mergulhamos abaixo da 
superfície, unindo fatos ou recusando-nos a aceitar cegamente as informações, estamos 
praticando a ciência.” 

          CARL SAGAN 

 

Descreveremos a seguir o problema alvo das pesquisas nesta dissertação de mestrado.  Na 
primeira seção destacamos a necessidade de uma plataforma distribuída através de uma 
declaração sobre qual é o problema a ser resolvido neste trabalho e mostramos por que a 
flexibilidade, escalabilidade e abertura são características desejáveis para uma solução 
efetivamente distribuída. 

Na segunda seção destacamos a distribuição como uma questão que ainda precisa ser resolvida.  
Fazemos uma análise do capítulo anterior justificando, com referências ao resultado do estudo 
realizado no mesmo, e mostrando algumas falhas no desempenho das máquinas envolvidas numa 
videoconferência, nos servidores de vídeo sob demanda e na confiabilidade do ambiente 
Multicast.  Também citamos as principais restrições tecnológicas numa videoconferência e suas 
respectivas soluções. 

Na terceira seção explicamos porque é mais apropriada a videoconferência pessoal para as 
aplicações de educação a distância baseadas na Internet, relatando as vantagens e desvantagens da 
videoconferência pessoal e em grupo.  Mostramos o Serviço de Vídeo Distribuído como  mais 
uma solução aos problemas decorrentes da atual limitação na largura de banda requerida nas 
aplicações que envolvem transmissão de áudio e vídeo.  E, por fim, definimos o escopo dos 
recursos e funcionalidades que uma aplicação de videoconferência pessoal distribuída deverá 
prover, associando essas características a um cenário "desejável" para uma aplicação de educação 
a distância. 

Capítulo 
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4.1 Plataforma Distribuída 
 

Hoje podemos distribuir conteúdo multimídia para um estudante num PC através de uma Intranet 
com bastante eficiência.  Todavia, distribuir tecnologia como navegadores para a Web, aplicações 
plug-in ou servidores de mídia baseadas em stream não é tão trivial assim.  E é este último o 
nosso principal desafio, o cerne desta dissertação de mestrado: como distribuir um serviço de 
vídeo para suportar aplicações de EAD na Web baseadas em videoconferência pessoal? 

Distribuir conteúdo multimídia para milhares de estudantes requer um suporte ao sistema numa 
escala muito diferente.  A gerência de arquivos de objetos multimídia, mais especificamente 
arquivos ou streams de vídeo, necessita uma estrutura de soluções que adicione facilmente 
conteúdo multimídia aos cursos a distância.   

As tecnologias utilizadas em soluções para aprendizado distribuído podem ser transformadas em 
soluções completas que discutem as necessidades e oportunidades do provedor dos cursos ou da 
instituição de ensino responsável.  Para suprir esses desafios, uma solução para aprendizado 
efetivamente distribuído deve ser flexível, escalável e aberta [WP98]. 

 

4.1.1 Flexibilidade 

 

Uma plataforma de educação a distância para ser completa deve suportar todos três modos de 
aprendizagem distribuída e suas correspondentes mídias associadas, com o objetivo de prover ao 
instrutor e desenvolvedor (projetista) do curso um amplo conjunto de ferramentas para uma 
efetiva cognição.  A seguir, descrevemos quais são esses modos de aprendizagem observando que 
devem ser arquitetados de tal maneira que os produtos possam adaptar-se às capacidades e 
recursos de um PC: 

 

Aprendizagem Síncrona 

As metodologias tradicionais de seminários e aulas expositivas não ficaram obsoletas com o 
advento da EAD pela Web.  Elas agora são baseadas em eventos - "vigiados" por instrutores -  ou 
aulas virtuais que podem estar integradas a um curso ou fazer parte de uma sessão ad hoc de 
grupos de estudos.  A aprendizagem síncrona utiliza quadro de comunicações (whiteboard) 
compartilhado, áudio,  vídeo, ferramentas para perguntas e respostas (chat) e a habilidade de 
compartilhar aplicações através da rede. 
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Aprendizagem Assíncrona 

Os alunos necessitam da flexibilidade para acessar informações a qualquer hora e em qualquer 
lugar sobre uma base de dados distribuída globalmente.  Os professores e monitores devem ser 
críticos no processo de cognição do conhecimento e somente uma aprendizagem assíncrona 
colaborativa suporta a riqueza e interação social requerida. 

 

Aprendizagem Autodidata 

A integração da educação autodidata com a educação síncrona e assíncrona requer ferramentas 
que libertem os instrutores de fazer um trabalho duplo: criando um curso que sirva às 
necessidades de um grupo e ao mesmo tempo permitindo que o estudante individual beneficie-se 
desse mesmo material para estudo e revisões. 

 

4.1.2 Escalabilidade 

 

Esse é um fator crítico nas soluções de EAD.  Elas devem suportar muito mais que simplesmente 
capturar o vídeo on-line.  Devem facilitar o desenvolvimento e revisões dos cursos em um 
ambiente que permita ao instrutor integrar diversas ferramentas desde suportes a simples dúvidas 
dos alunos até aos streams de vídeos das aulas ao vivo. 

A escalabilidade deve também fornecer um ambiente administrativo que facilite a gerência de 
todas as atividades de um campus virtual desde o gerenciamento de cursos individuais 
(envolvendo sua criação e manutenção) ao de listas de cursos disponíveis, cadastros, eventos 
síncronos, agendas dos instrutores, perfil dos alunos e seus registros e recursos de mídias 
distribuídas. 

A principal preocupação com a escalabilidade deve estar na capacidade da solução atender a um 
eventual crescimento de demanda.  Para soluções de vídeo sob demanda, o aumento no número 
de acessos ao site requer mecanismos de replicação do arquivo de vídeo em outros servidores da 
rede.  Já para a videoconferência pessoal, a um grande número de conferencistas exige-se a forma 
de transmissão Multicast ou a utilização da tecnologia de redes de alta velocidade.  

 

4.1.3 Soluções Abertas 

 

Uma solução de educação distribuída também deve prover uma plataforma aberta de modo que 
todas as atividades de projeto dos cursos, instrução, colaboração e avaliação possam ser 
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compartilhadas entre as partes envolvidas.  O mercado demanda uma plataforma baseada em 
padrões que suportem uma abordagem específica para a EAD [LOTUS98]: 

 

Empresas 

As corporações pedem uma solução orientada a videoconferência pessoal.  Elas querem ser 
capazes de escolher cursos padrões, integrá-los com seu material proprietário, contratar serviços 
de treinamento e integrar novos sistemas com os seus sistemas legados. 

 

Universidades 

Instituições acadêmicas e escolas de treinamento querem ambientes eficientes e gerenciáveis para 
a manutenção e distribuição dos cursos.  Isso lhes abriria as portas de um mercado maior para 
seus produtos existentes e surgiriam novos mercados para serviços de treinamento e criação de 
cursos. 

 

Provedores 

Os provedores de serviço construirão negócios centralizados em cursos e fornecerão espaços para 
colaboração compartilhada e bibliotecas de objetos multimídia utilizando, por exemplo, o vídeo 
sob demanda. 

 

4.2 Análise do Estado da Arte em Transmissão de 
Vídeo 

 

Nesta seção destacamos pontos críticos averiguados no estudo do capítulo 3 anterior e 
evidenciamos a necessidade de distribuição dos processos envolvidos num serviço de vídeo para 
aplicações de EAD.   

Nas subseções subsequentes dissertaremos a respeito do desempenho das máquinas envolvidas 
numa videoconferência e do problema de armazenamento do vídeo em servidores de vídeo sob 
demanda.  Também abordamos as restrições tecnológicas de uma videoconferência e o problema 
da confiabilidade em ambientes multicast, ambos originados pela alta largura de banda requerida 
a um fluxo de vídeo. 
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4.2.1 O Poder de Processamento das Máquinas 

 

O número total de pessoas que podem participar com êxito de uma conferência varia de acordo 
com a largura de banda de rede disponível e a velocidade dos computadores dos participantes.  O 
problema da banda passante é uma questão de infra-estrutura da rede e qualidade dos algoritmos 
utilizados nos codecs - que também influencia no desempenho das máquinas. 

O desempenho dos computadores envolvidos na videoconferência pode ser melhorado com a 
efetiva distribuição dos serviços que suportam a mesma, uma vez que a carga sobre esses 
computadores pode ser reduzida.  A seguir, fazemos algumas observações empíricas a esse 
respeito baseadas nos testes e informações extraídas das ferramentas apresentadas no capítulo 
anterior. 

Algumas atividades causam a troca de grandes quantidades de dados entre os computadores que 
participam de uma conferência (por exemplo, falar e compartilhar diversos aplicativos enquanto 
um arquivo grande é transferido).  Em alguns casos, isso pode fazer com que os computadores na 
conferência fiquem muito lentos.  Para resolver esse problema, uma frustrante solução utilizada é 
interromper uma ou mais atividades da conferência para que a máquina retorne ao seu 
funcionamento normal. 

A simples utilização de vídeo em uma conferência com vários usuários pode influenciar 
negativamente o desempenho de todos os computadores que participam da mesma.  Como 
citamos na seção anterior, algumas ferramentas limitam o número de usuários.  A NetMeeting™, 
por exemplo,  não permite mais do que 32 participantes.  É mais um inepto recurso para amenizar 
o problema do baixo desempenho. 

Ao abrir uma janela de vídeo durante o compartilhamento de um aplicativo pode-se tornar difícil 
para outras pessoas assumir o controle do aplicativo. Como necessita-se de um poder de 
processamento maior para executar os codecs e ao mesmo tempo gerenciar os outros aplicativos 
correntes na mesma máquina, os recursos da máquina ficam muito aquém do desempenho 
esperado.  Por exemplo, se o processador do computador do usuário for mais lento que um 
Pentium®, por exemplo, enviar vídeo poderá resultar em baixa qualidade de áudio e de vídeo.   

Câmeras conectadas a uma placa de captura de vídeo exigem menos do processador do que as 
câmeras que são conectadas através da porta paralela do computador, como a WebCam I e II da 
Creative®, pois boa parte do processamento das imagens que irão compor os frames é feito em 
hardware (na própria placa).   

Não devemos usar uma câmera colorida na porta paralela a não ser que a máquina utilizada seja 
pelo menos um Pentium® 133, ou tenha um poder de processamento semelhante.  Computadores 
com uma porta paralela bidirecional (ECP ou EPP) têm um desempenho visivelmente melhor 
com câmeras de vídeo paralelas do que computadores com porta paralela unidirecional 
[CVW98]. 
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4.2.2 Servidores de Vídeo sob Demanda  

 

Uma maneira de melhorar significativamente a utilidade da videoconferência dentro dos sistemas 
de EAD seria armazenar o vídeo gerado para uma posterior consulta, estudo ou pesquisa.  Por 
exemplo um vídeo de uma aula poderia ser guardado para que aqueles que porventura não 
puderam assisti-la tivessem a oportunidade de vê-la.   

Atualmente ainda não existem ferramentas que facilitem esse trabalho.  O melhor modo de se 
armazenar o vídeo de uma conferência hoje em dia é transmitir o vídeo analógico gerado no 
sistema para um servidor de vídeo sob demanda.  Nos casos em que se utilizam pouca tecnologia 
é ainda mais crítico: o vídeo é enviado para ser gravado num vídeo-cassete comum [SURA99].  
Alguns vendedores comerciais estão trabalhando com a idéia de alimentação digital (vídeo e 
dados) aos servidores de vídeo, mas essas características ainda não estão disponíveis no mercado 
até o presente momento. 

O procedimento acima gera alguns estorvos: a qualidade do vídeo é reduzida, dados transmitidos 
na sessão de videoconferência não são armazenados e é necessário um maior esforço por parte 
dos usuários na montagem e configuração do sistema. 

Outros desafios que instigam os projetistas de sistemas de vídeo sob demanda são o grande 
número de streams simultâneos que devem ser tratados pelo servidor de vídeo e o acesso remoto 
via sistemas heterogêneos e distribuídos. 

Em [SURA99] afirma-se que deve ser necessário que um sistema de vídeo sob demanda (para 
suprir as necessidades da SURA - Southeastern Universities Research Association) suporte mais 
de 1000 fluxos (streams) de vídeo simultaneamente.  Essa escala de operação pode ser alcançada 
com a distribuição das mídias envolvidas e o processamento sendo realizado através de múltiplos 
servidores.  Além disso, essa arquitetura deve fornecer alguma confiança: a falha de um único 
servidor não deve comprometer o sistema como um todo. 

Em relação aos sistemas heterogêneos surge o seguinte dilema: enquanto usuários interligados à 
Internet2, que usufruem uma alta largura de banda, devem ser capazes de acessar o vídeo 
diretamente do servidor, esse mesmo servidor precisa lidar com muitos usuários finais que não 
têm essa opção. 

 

4.2.3 Restrições Tecnológicas em Videoconferência 

 

Após todo o processo de compressão e descompressão efetuado pelos codecs, geralmente há 
perda de qualidade do vídeo e áudio transmitidos.  Os problemas que ocorrem mais 
freqüentemente são os seguintes [Ree99]: 
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Vídeo "Fantasma" ou Imagem Distorcida 

Essa é a maneira que o codec encontra para compensar o rápido fluxo de informações.  Uma 
maneira de comprimir essas informações é reduzir a taxa de fps (número de imagens do vídeo 
transmitidas por segundo), mas isso faz com que objetos que possuam um movimento rápido na 
tela pareçam com as imagens do “homem caminhando sobre a superfície lunar”.  Os codecs 
também sacrificam a resolução para diminuir a quantidade de informação a ser enviada, isso pode 
tornar o conteúdo da imagem indistinto ou irreconhecível. 

Para reduzir esses efeitos, é aconselhável seguir algumas regras de "etiqueta" em 
videoconferência para reduzir a quantidade de fluxo de informações visuais: 

��Evitar movimentos bruscos; 

��Usar roupas de cores planas com poucas ou nenhuma estampa; 

��Localizar os participantes à frente de algum objeto ou parede em tom pastel. 

 

Áudio Latente 

Ocorre quando a imagem chega antes que o áudio no outro lado da videoconferência.  Pode 
acontecer porque demora cerca de um segundo para a informação de áudio ser comprimida, 
transmitida e descomprimida.  Os novatos numa videoconferência sentem-se receosos em 
prosseguir numa conversação devido a essa demora na chegada do áudio.   

Desde que não existe maneira de se prever quando ocorrerá o áudio latente, a solução usual é 
também na mudança de hábitos.  Por exemplo, aprender a concluir idéias numa única declaração 
e com uma conclusão óbvia.  Por outro lado, os usuários que estiverem escutando alguém falar 
devem evitar ao máximo interrupções sonoras (do tipo: aham! Sim!) e procurar utilizar códigos 
visuais com seu interlocutor. 

 

Eco no Áudio 

O eco ocorre quando o sistema de áudio não está devidamente configurado.  É facilmente 
resolvido modificando-se a configuração do dispositivo de áudio instalado na máquina.  Deve-se 
reduzir o ruído do background ou ativar o cancelamento de eco (se a ferramenta permitir).  Deve-
se também verificar as diretrizes, segundo o manual do fabricante, para a localização física dos 
microfones e auto-falantes. 
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4.2.4 O Problema da Confiabilidade no Ambiente Multicast 

 

A confiabilidade na transmissão de um fluxo de vídeo (stream) torna-se um problema no 
ambiente multicast porque não podemos reenviar o stream.  Essa impossibilidade decorre do fato 
de, além da necessidade de um tempo necessário para corrigir erros usando retransmissão, não 
existir necessariamente um caminho bidirecional do servidor de vídeo para o cliente, elemento 
indispensável na retransmissão de pacotes perdidos.  Contudo, se ainda fosse possível, uma 
enxurrada de pacotes perdidos poderia criar tanto tráfego de retorno que anularia a economia de 
banda passante adquirida com o multicast. 

Pelo exposto acima, o protocolo TCP não pode ser usado com esse propósito.  Na verdade, todas 
as aplicações IP multicast são executadas sobre a camada de transporte UDP, que apenas detecta 
o erro mas não o corrige.  Para contornar esse problema algumas estratégias podem ser  
consideradas [Fil99]: 

��Aceitar a perda de pacote e fazer com que o decoder de áudio ou vídeo mascare o efeito da 
perda; 

��Transmitir dados redundantes para eventual correção de erros; 

��Alocar e garantir largura de banda suficiente para que nenhum pacote seja descartado. 

 

Na subseção 4.3.2 discutiremos melhor sobre as possíveis soluções para o problema da 
confiabilidade no Multicast. 

 

4.3 Videoconferência Pessoal na Web e Aplicações 
 

Antes de falarmos sobre como distribuir um serviço de vídeo para suportar aplicações de EAD na 
Web que sejam baseadas em videoconferência pessoal, vamos nos concentrar no por quê dessa 
escolha.  A seguir, explicamos por que é mais apropriada a videoconferência pessoal para as 
aplicações de educação a distância baseadas na Internet, relatando as vantagens e desvantagens da 
videoconferência pessoal e em grupo.   

Mostramos em seguida o Serviço de Vídeo Distribuído como mais uma solução aos problemas 
decorrentes da atual limitação na largura de banda requerida nas aplicações que envolvem 
transmissão de áudio e vídeo.   
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Depois definimos o escopo dos recursos e funcionalidades que uma aplicação de 
videoconferência pessoal - com serviço de vídeo distribuído - deverá prover, associando essas 
características a um cenário "desejável" para uma aplicação de educação a distância.   

 

4.3.1 Por que Videoconferência Pessoal ? 

 

Compilamos a partir de [ST95] e [Fil99] as principais vantagens e desvantagens das 
videoconferências pessoal e em grupo.  Explicamos a seguir por que achamos mais apropriado o 
uso da videoconferência pessoal para as aplicações de EAD. 

A videoconferência em grupo (ou room videoconferencing) não é uma tecnologia de fácil acesso 
à maioria das pessoas e instituições.  Ela exige vultosos investimentos: em torno de US$ 20.000 
em equipamentos para cada sala.  Sabendo-se disso, fica mais fácil perceber sua principal 
vantagem em relação à videoconferência pessoal: qualidade.  Seja pela possibilidade de enviar 
vídeo e áudio duplex com qualidade semelhante às imagens de TV ou seja pela capacidade de 
enviar imagens paradas com ótima definição, uma coisa é indiscutível: a superioridade na 
qualidade final de áudio, vídeo e imagens nos sistemas de videoconferência em grupo. 

As principais desvantagens da videoconferência em grupo são:  

��Dificuldade de agenda e reserva da sala.  A hora exata e duração da conferência às vezes tem 
que ser reservada com bastante antecedência para os circuitos dedicados que são utilizados, o 
que caracteriza um obstáculo no agendamento das conferências. 

��Formalidade nas conferências. Influencia na interação dos participantes.  Como eles têm que 
se deslocar para uma local diferente do seu universo de trabalho habitual, é comum a inibição 
e dificuldade de comunicação com um membro específico do outro lado da teleconferência.  
Não existe comunicação "um-a-um" entre os participantes. 

��Interação limitada.  Essa restrição diz respeito à troca de dados e compartilhamento de 
aplicações como quadro de comunicação, documentos texto, arquivos das apresentações ou 
até um simples serviço de chat para aperfeiçoar a interação. 

 

A videoconferência pessoal, por sua vez, possui em suas vantagens a maioria dos pontos fracos 
da videoconferência em grupo, mas com uma utilidade adicional: esses atributos também 
otimizam aplicações de educação a distância. 

Assim, com os sistemas de videoconferência pessoal pode haver conferências ad hoc, mais 
informais e fáceis de se iniciar.  E é certo que é muito mais fácil que os usuários utilizem com 
mais freqüência aqueles recursos que são mais fáceis de se utilizar.  E, como vimos na subseção 
3.2.2, essa conferência pode ser tanto ponto a ponto - onde a comunicação é realizada um-a-um - 
como multiponto.  
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Contudo, a grande vantagem da videoconferência pessoal não é só o fato de realizar essa 
comunicação "pessoal" (um-a-um), mas de ser integrada no ambiente do computador.  Assim ela 
pode agregar a uma sessão todos os aplicativos de rede disponíveis num PC, tais como 
transferência de arquivos, troca de mensagens (e-mails), quadro de comunicações, chats, etc. 

A videoconferência pessoal também possui desvantagens: 

��Possui elementos que desviam a atenção do participante.  Justamente pelo fato de poder 
executar aplicativos compartilhados e realizar contatos individuais com todos os 
participantes, fica mais fácil a existência de interferências como bate-papos paralelos, e-mails 
pessoais, etc. 

��Questões relativas ao processamento crítico nas máquinas, já visto na subseção 4.2.1. 

��Possui baixa qualidade de vídeo e áudio se comparada às experiências dos usuários em lidar 
com TVs, aparelhos de som estéreo, telefone, etc. Certamente esta última desvantagem trata-
se de um desafio tecnológico a ser superado em breve. 

 

Outro fator a ser considerado é o baixo custo da tecnologia envolvida numa videoconferência 
pessoal.  Por ser mais barata (em torno de US$ 2.000 por estação multimídia com câmera), 
incentiva aplicações de EAD para quem não tem acesso à tecnologia de ponta. 

A videoconferência pessoal é, inclusive, passível de se transformar numa tecnologia de massa 
como é hoje a própria Internet.  Por isso que os mais entusiasmados afirmam: "a câmera sobre o 
monitor será tão comum quanto é hoje o mouse ao lado do teclado". 

 

4.3.2 O Serviço de Vídeo Distribuído como Solução  

 

A Internet foi concebida com a idéia inicial de se transmitir pequenas quantidades de dados.  
Com o "boom" das aplicações multimídia inerentes à tecnologia de hipermídia introduzida pelos 
navegadores, urgiu a necessidade de transmissão de grandes quantidade de dados.  Atualmente, a 
maioria das aplicações da Internet baseia-se no modelo Cliente/Servidor, utilizando o protocolo 
CGI - Common Gateway Interface e a plataforma Java.  Esse modelo é pouco adequado a uma 
maior necessidade de distribuição, seja envolvendo milhares de usuários ou grande fluxo de 
dados (no caso dos streams de vídeo). 

Com o advento dos Objetos Distribuídos (vide capítulo 2), sistemas com computação distribuída 
estarão mais presentes do que simplesmente sistemas de arquivos distribuídos - como ainda 
caracteriza-se a Internet hoje.  Os Objetos Distribuídos são componentes de software que têm 
inteligência auto-suficiente e são independentes da linguagem, sistema operacional e arquitetura 
de hardware usados para sua implementação graças ao middleware que os suporta.  Eles podem 
ser localizados em qualquer lugar na rede e podem prover serviços para clientes locais ou 
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remotos via invocação de métodos.  Os clientes não precisam saber onde o objeto servidor reside 
ou em que sistema operacional ele está sendo executado [Sha96]. 

Uma arquitetura de objetos distribuídos, como CORBA (apresentada no capítulo 2), é quem 
provê toda a funcionalidade necessária à transparência de localização do objeto distribuído, 
independência de plataforma, localização dinâmica do objeto servidor (em tempo de execução) e 
quem descobre as propriedades desse mesmo objeto.  No próximo capítulo mostramos a nossa 
proposta para a arquitetura de um sistema de vídeo distribuído e quais componentes (objetos 
distribuídos) formarão esse modelo. 

Outro aspecto importante a ser discutido é a utilização do protocolo TCP/IP para tráfego de dados 
multimídia, como vimos no capítulo anterior.  Sabemos que o áudio, vídeo e imagens com alta 
resolução são mídias que necessitam de grandes quantidades de dados.  Isso acarreta três 
problemas básicos na sua distribuição sobre o protocolo IP: o do congestionamento de dados, o 
de roteamento e o da temporização. 

 

Temporização 

Os dois tipos mais usados de canais de comunicação disponíveis para transmitir dados são os 
canais suportados por circuito e os canais suportados por pacotes [ST95]. Canais suportados por 
circuito, como ISDN, oferecem banda passante e tempo de recuperação de dados previsíveis, mas 
não suportam facilmente comunicação multiponto.  Para que exigências de temporização sejam 
respeitadas são sugeridos padrões adicionais ao protocolo TCP/IP, como o RTP, RTCP e o RSVP 
(vide capítulo 2), embora algumas soluções, como a PictureTel® (utilizando pacotes) e a 
Objective Communications (utilizando circuitos) abordadas no capítulo anterior, utilizem 
preferencialmente soluções proprietárias para resolver o problema da temporização.  

Canais de comunicação suportados por pacotes provêm mais facilmente comunicação multiponto, 
mas não asseguram tempo previsível nem também recuperação de dados. E os sistemas de 
videoconferência pessoal requerem tanto tempo de transmissão constante - para áudio e vídeo - 
como a recuperação de dados - para quadros de comunicações e compartilhamento de aplicações. 

 

Roteamento e Retransmissão de Dados 

No protocolo TCP não há como assegurar uma largura de banda adequada, pois não há um 
caminho fixo entre transmissor e receptor para os dados percorrerem já que a rota de um dado 
pacote é calculada no momento em que ele é transmitido - e nada garante que o próximo pacote 
seja enviado pela mesma rota.  Consequentemente, não se garante a qualidade de serviço de vídeo 
ou áudio.  
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Também não existe critério na retransmissão de dados.  Numa transmissão de vídeo, se um 
receptor tiver que esperar por uma retransmissão TCP poderá haver um atraso perceptível e 
inaceitável, impossibilitando um serviço de vídeo de boa qualidade.  

 

Congestionamento de Dados 

Os codecs e a implementação da transmissão Multicast - através do MBone sobre o próprio 
protocolo TCP -  são alguns dos esforços utilizados para reduzir a grande quantidade de dados 
que circulam no sistema de comunicação.  Ainda assim, a largura de banda limitada continua um 
sério problema para a videoconferência pessoal.   

O problema da temporização e roteamento é eminentemente da ordem das estruturas físicas 
envolvidas no sistema e deve ser solucionado com a efetiva implantação da Internet2 e 
proliferação do IPv6.  Este último, trata os três problemas mencionados acima provendo os 
seguintes serviços [Ros99]: 

��Suporte para seleção de rota pelo emissor: para resolver o problema de roteamento, o IPv6 
inclui uma extensão que permite a especificação de rota pelo emissor projetada para integrar-
se com a utilização do protocolo SDRP - Source Demand Routing Protocol.  Este protocolo 
tem por objetivo a seleção de rotas pelo emissor de forma a completar o direcionamento de 
pacotes com base na informação fornecida pelos protocolos de roteamento intra e inter-
domínio correntes.  Esta opção permite tanto controlar o tráfego na rede como também 
aumentar a segurança na transmissão da informação.  

��Suporte para tráfego com garantia de QoS:  os fluxos de vídeo necessitam de tempo previsível 
para a recuperação de dados.  Sem esse requisito surgem problemas de temporização.  Para 
solucionar esse problema, o cabeçalho IPv6 contém um campo de fluxo destinado a ser 
utilizado em conjunto com um protocolo de reserva de recursos de forma a permitir a 
utilização de qualidade de serviço garantida.  

��Suporte para Jumbograms: é a possibilidade de enviar pacotes com dimensão superior a 
64Kb.  O limite de um pacote Jumbogram é de 4Gb (tamanho registado nos primeiros 32 bits 
do payload) sendo colocado o valor 0 no campo Payload Length do cabeçalho, indicando 
assim um Jumbogram.  Esta propriedade é útil para as redes com grande largura de banda, 
como as que utilizam tecnologia ATM, dificultando a existência de congestionamento de 
dados. 

 

Como o nosso trabalho lida principalmente com as aplicações e seus serviços de vídeo, nossa 
preocupação é direcionada principalmente ao congestionamento de dados e à ausência de 
processamento distribuído nas aplicações de videoconferência pessoal na Web. 

A distribuição do serviço de vídeo utilizado na videoconferência pessoal é indicada por nosso 
trabalho como solução ideal para o problema do congestionamento dos dados.  Com um serviço 



59 

de vídeo distribuído evita-se a obrigação de se possuir um servidor bastante robusto, capaz de 
armazenar as grandes quantidades necessárias aos dados de vídeo e, simultaneamente, capaz de 
funcionar como apresentador e gerenciador de todo e qualquer participante que deseje ingressar 
numa conferência.   

Distribuindo-se servidores de armazenamento, apresentação e gerenciamento - entre outros 
componentes de um serviço de vídeo que descreveremos detalhadamente no próximo capítulo - a 
grande quantidade de dados envolvida no sistema pode ser distribuída requerendo menos recursos 
para cada componente individualmente. 

 

4.3.3 Cenário Desejável para Aplicações de EAD 

 

O projeto e a organização de cursos de EAD merecem importantes considerações, já que os 
alunos estão separados dos instrutores pelo tempo, espaço ou por ambos.  Os participantes do 
curso necessitam de uma estrutura bem organizada ou eles poderão até se perder durante a 
navegação do mesmo.  Embora cada tipo de mídia possua suas considerações de projeto 
específicas, existem algumas diretrizes gerais que devemos seguir.   

Em [Pic96] são discutidas seis características fundamentais a serem consideradas quando 
projetamos cursos e selecionamos uma tecnologia para distribuí-los.  São a distribuição/acesso, o 
controle, a interação, as características simbólicas (cognitivas), a presença social e a interface 
homem/máquina, como mostrado na figura 4-2.  

Características Simbólicas

Interação Presença Social

Interface Homem-MáquinaControle

Distribuição e Acesso

 

Figura 4-2: Diretrizes fundamentais no projeto de um curso para EAD 

 

O presente trabalho concentra seus esforços em três dessas características: Distribuição/Acesso, 
Controle e Interação.  A seguir, descreveremos um cenário que envolve essas características e 
mostra quais servidores serão necessários para a implementação do serviço de vídeo distribuído 
na realização de uma videoconferência pessoal para aplicações de EAD: 
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Os Recursos Utilizados 

Além dos recursos usuais da videoconferência como o vídeo (gerado por câmera digital, 
analógica ou por videocassete) e áudio, merecem destaque outros dois tipos de mídia que podem 
complementar um cenário de videoconferência pessoal.  São as vídeo-aulas e o material impresso 
dos cursos. 

Um recurso que é distribuído na forma de vídeo sob demanda é a vídeo-aula. Sua produção 
geralmente envolve equipes multidisciplinares como profissionais de comunicação, psicologia, 
pedagogia, fonoaudiologia, teatro e outras áreas afins.  O público das vídeo-aulas é bem 
diversificado: abrange desde funcionários de empresas de transporte de carga a professores da 
rede pública de ensino, crianças e adolescentes.  A produção dos vídeos deve ser precedida de 
uma análise meticulosa do perfil dos clientes e das suas necessidades específicas.  Isso determina 
a abordagem, a linguagem e a difusão mais adequadas para cada caso. 

Por muitos anos a mídia impressa foi o principal recurso utilizado para a EAD, mas ainda hoje, 
no cenário das novas tecnologias disponíveis, o livro, a apostila e cadernos de atividade são 
fundamentais na EAD.  As informações impressas são versáteis e uma alternativa de baixo custo.  
Elas permitem a posse permanente para consulta e uma leitura mais confortável, especialmente 
quando o texto é extenso.  A utilização de textos impressos junto com outras mídias potencializa 
os resultados da educação a distância.  Daí a importância estratégica desta mídia, seja através de 
remessa via correio, seja via Internet com impressão no local onde o aluno se encontra.  A 
utilização dos correios para o envio de cursos gravados em CD-ROMs também é uma prática 
alternativa à distribuição de conteúdo multimídia pela Web.  Em locais onde a conexão é muito 
ruim esta pode ser a única solução. 

Percebemos que a efetiva utilização e manuseio dos recursos descritos acima necessitam de um 
controle e gerenciamento dos mesmos.  Seria adequado, então, que existisse um servidor de 
dispositivos dentro do serviço de vídeo para efetuar essas tarefas. 

 

O Ambiente 

Para imaginar o ambiente em que realizar-se-á a videoconferência necessitamos primeiramente 
definir quem serão os agentes que irão se relacionar.  Numa aplicação de treinamento ou 
educação a distância esses usuários geralmente dividem-se em dois grupos principais: alunos e 
professores (ou monitores, ou professores convidados).  Isso sugere a existência de um servidor 
para controlar o acesso - servidor de perfil - dos usuários ao ambiente visto que, cada usuário, 
dependendo do seu perfil, terá uma visão diferente do ambiente.  O servidor de perfil deve 
permitir que cada usuário crie sua própria homepage para sua identificação e divulgação de seus 
trabalhos. 
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Podemos demarcar a extensão ou o limite desse ambiente dividindo-o em salas e laboratórios 
virtuais.  A sala virtual consiste no local a ser criado no ciberespaço pelos participantes para a 
realização de reuniões (síncronas) com troca simultânea de vídeo, áudio e dados.  Surge, assim, a 
necessidade de um servidor de notificação que faria o sistema convocar ou avisar aos interessados 
em participar das conferências nas salas virtuais. 

Enquanto as salas virtuais são criadas no ciberespaço, os laboratórios virtuais funcionam como 
uma extensão de um ambiente real.  Por exemplo, a monitoração remota de astronautas, estudos 
de arqueologia ou da vida selvagem em seu habitat natural.  As inferências do monitoramento são 
determinadas pela análise das imagens geradas por uma  câmera fixada no local a ser estudado.  
Outro tipo de laboratório virtual é o controle automático de instrumentos localizados 
remotamente, sejam interplanetários como o robô Sojourney22 da missão Mars PathFinder da 
NASA, ou  seja para a exploração de cavernas ou ambientes inóspitos.  O controle de um 
laboratório virtual também seria de responsabilidade do servidor de dispositivos já mencionado. 

 

A Visão do Aluno 

O aluno, como um dos agentes modificadores do ambiente, pode criar grupos de conferência 
automáticos baseado nas regras das classes virtuais que apenas permitem a entrada de pessoas 
autorizadas.  E também criar listas de discussões que dizem respeito a um tema específico 
abordado no curso, o que indica a necessidade de um servidor de listas para o gerenciamento das 
mesmas. 

Outra possibilidade ao usuário aluno é a de agendar salas virtuais locais ou remotas para a 
realização de uma videoconferência, um chat, etc.  O que atesta a carência de um servidor de 
agenda para registrar esses eventos.  

 

A Visão do Professor e Monitores 

O professor ou instrutor deve gerenciar quais participantes falam com quem, quem pode ou não 
utilizar vídeo, quem pode "enxergar" quem, e também quem poderá substituí-lo.  O que 
caracteriza a necessidade de um servidor para a própria conferência em si, o qual chamamos 
servidor de conferência.  Esse servidor deve tratar aspectos inerentes à videoconferência ponto-a-
ponto ou multiponto. 

Outras atividades do professor seriam a execução e compartilhamento de aplicativos como 
quadros de comunicações, programas de apresentação de slides e editor de textos.  Ele deve 
utilizar o servidor de dispositivos já mencionado para acionar, além do vídeo inerente à 
videoconferência, fontes alternativas de vídeo como o vídeo sob demanda, videocassetes, 
câmeras de laboratórios virtuais e seus instrumentos remotos (se houver). 

                                                
22 http://mpfwww.jpl.nasa.gov/rover/sojourner.html 
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Por fim, verificamos a necessidade de um servidor para o controle do próprio cenário.  Esse deve 
guardar informações para recuperação do “estado atual da conferência” e guardar parâmetros de 
qualidade de serviço de áudio e vídeo, como por exemplo as taxas fps mais adequadas. 

 

4.4 Conclusão 
 

Discutimos no início do capítulo as oportunidades para transformar as tecnologias utilizadas nos 
problemas de aprendizado distribuído em soluções completas, e mostramos a necessidade dessas 
soluções distribuídas serem flexíveis, escaláveis e abertas. 

Apresentamos, em seguida, os principais problemas existentes nas tecnologias atuais: as 
restrições tecnológicas para áudio e vídeo, o desempenho das máquinas, a precariedade nos 
servidores de vídeo sob demanda e o problema da confiabilidade do ambiente Multicast sobre os 
protocolos TCP/IP.   

Escolhemos a videoconferência pessoal como o tipo de videoconferência ideal para as aplicações 
de educação a distância e identificamos a necessidade de um serviço de vídeo distribuído para 
resolver os problemas apresentados. 

No capítulo que se segue, responderemos à principal questão deste trabalho: como distribuir um 
serviço de vídeo para suportar aplicações de EAD na Web baseadas em videoconferência 
pessoal? 
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5  
 

Componentes do Serviço de Vídeo 
Distribuído 

“Ao cético que existe em você – e que você insiste em enjaular naquela esperança de que talvez o 
ser humano saiba o que faz.  Pois, olhe, pode acreditar numa coisa: ele não sabe!” 

          RUY CASTRO 

 

Os middlewares  DOC – Distributed Object Computing tradicionais, tais como CORBA, DCOM 
e Java® RMI™, suportam aplicações distribuídas com a semântica pedido/resposta 
(request/response).  No entanto, para a crescente e importante classe de aplicações multimídia 
distribuídas também faz-se necessário a transferência de streams de dados das mídias contínuas, 
como o áudio e o vídeo. 

Rigorosos requisitos de desempenho para os fluxos (streams) de vídeo freqüentemente impedem 
que um middleware DOC seja usado como o mecanismo de transporte para aplicações 
multimídia.  Por exemplo, implementações do IIOP CORBA ineficientes freqüentemente 
executam excessivas cópias de dados e alocação de memória por pedido, o que aumenta a demora 
na entrega dos pacotes de dados.  Se o projeto e a performance dos middlewares DOC puderem 
ser melhorados, então os componentes de controle e estabelecimento dos fluxos de mídia nas 
aplicações distribuídas podem beneficiar-se bastante da portabilidade e flexibilidade fornecida 
pelo middleware. 

O nosso trabalho define a arquitetura e modelo de um serviço de vídeo aberto, suportado por 
CORBA, específico para aplicações de educação a distância.  O modelo que será descrito neste 
capítulo integra a semântica do cenário apresentado no capítulo anterior, os módulos e as 
interfaces necessárias ao estabelecimento e controle do fluxo (stream) de vídeo.   

Na próxima seção, mostramos a arquitetura do serviço de vídeo e sua relação com aplicações 
multimídia para a educação a distância que utilizem vídeo sob demanda e videoconferência 
pessoal pela Web. 

 

Capítulo 
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5.1 Visão Geral de um Ambiente Multimídia de 
Educação a Distância 

 

Como visto no capítulo 3, muitos sistemas de videoconferência emergiram nos últimos anos.  
Eles oferecem diferentes qualidades de áudio e vídeo em diferentes ambientes de hardware e 
software.  Contudo, somente alguns deles enriquecem sua funcionalidade além da troca de dados 
multimídia e integração em multiplataformas.  Mais ainda, são projetados para funcionar como 
uma ferramenta colaborativa, permitindo o máximo aproveitamento da interatividade e 
facilidades logísticas inerentes à Web.   

Por essa razão, nós empreendemos algumas atividades para projetar tais sistemas no ambiente 
Web.  As conclusões apresentadas nesta dissertação de mestrado são resultantes de específicas 
abordagens baseadas na idéia de criar um serviço de vídeo aberto e independente, num sistema de 
tempo real ou não e num ambiente colaborativo orientado a Web.  Para as aplicações de tempo 
real nós investimos especial atenção à capacidade de armazenamento do vídeo utilizado nas 
conferências, incluindo-se aí o acesso aos dados do mesmo, e também a outras mídias. 

Analisando os produtos de conferência descritos no capítulo 3, enumeramos, no capítulo 4, 
algumas desvantagens que eles possuíam.  Além de encontrarmos algumas funções não 
implementadas nas ferramentas para que as mesmas se tornassem mais adequadas ao seu uso.  
Baseado nesse conhecimento adquirido, podemos definir os objetivos da nossa especificação para 
um serviço de vídeo baseado em aplicações EAD.  Ele deveria possuir as seguintes 
características: 

��Flexibilidade: habilidade de adaptar-se a diferentes circunstâncias, em particular às opções de 
rede e suas limitações. 

��Interoperabilidade: essa qualidade envolve dois aspectos: a interoperabilidade de plataforma, 
que é a capacidade de operar em diferentes plataformas de hardware; e a interoperabilidade 
de implementação, que é a capacidade de colaborar com outros produtos de videoconferência 
e outros padrões de vídeo.  

��Extensibilidade: habilidade para adicionar novos componentes e modificar o sistema, ao 
encontrar futuras necessidades em videoconferências. 

��Gravação de Vídeos: é a capacidade de armazenar e recuperar o conteúdo das sessões de 
videoconferência. 

 

Para o projeto da arquitetura do nosso serviço, a preocupação fundamental foi a modularidade.  A 
estrutura do sistema em módulos possibilita rápidas e fáceis modificações e melhoramentos de 
algumas de suas partes sem afetar as outras.  Baseado exclusivamente no cerne dos módulos, é 
possível adicionar novas aplicações colaborativas, utilizando os mecanismos existentes no 
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sistema.  Essa propriedade é especialmente importante na Internet, onde o contexto dos sistemas 
evolue dinamicamente. 

Assim, a nossa arquitetura é dividida em diferentes camadas lógicas, responsáveis por fornecer 
diferentes funcionalidades.  A estrutura lógica pode ser vista na figura 5-1.  Descrevemos essas 
camadas nas subsequentes subseções. 

 

UDP / RSVP / ATMUDP / RSVP / ATM
AnimaçõesAnimações

ImagensImagens

ÁudioÁudio

VídeoVídeo

Controle de Dispositivos Multimídia

Controle da Conferência Web

TCP / IIOPTCP / IIOP

Controle de Sessão

ListasPerfisAgendaNotificações

Aplicação  Multimídia de Educação a Distância

 

Figura 5-1: Arquitetura para um Sistema Multimídia de EAD 

 

Controle da Conferência  

Essa camada fornece o meio para transportar os dados de todos os participantes da conferência.  
Para ela, o conteúdo dos dados transportados deve ser completamente transparente.  Em nossa 
especificação organizamos dois tipos de canais multiponto: os confiáveis ou seguros e os não 
confiáveis.  Canais multiponto seguros estão baseados em protocolos TCP e IIOP.  São usados 
principalmente para propósitos de controle da conferência propriamente dita.  Todos os pedidos 
de camada de Controle de Sessão são servidos em canais seguros.  Controle de mensagens não 
são muito sensíveis à demora na rede mas são extremamente propensos a perdas de dados ou 
erros de transmissão.  Então, canais seguros são o único modo razoável para distribuir mensagens 
de controle. 

Diferente das mensagens de controle, a maioria dos dados transmitidos por aplicações de vídeo 
de tempo real é bastante dependente da demora na rede, enquanto possui um pouco de tolerância 
a perdas de dados ou erros.  Assim, os protocolos satisfatórios para esses propósitos são 
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protocolos não confiáveis.  Eles não possuem procedimentos de reenvio de pacotes atrasados, 
para oferecer melhor desempenho na rede.  Sugerimos a implementação de canais não confiáveis 
baseados em UDP, RTP, RTCP ou RSVP, vistos no capítulo 2. 

 

Controle de Sessão 

A camada de Controle de Sessão é o elemento central do sistema de videoconferência.  Ela é 
responsável pela distribuição e controle de eventos tanto com entidades locais quanto com hosts 
remotos.  Consequentemente, é o único componente de sistema que tem conhecimento completo 
sobre o estado da conferência e é capaz de controlá-lo. 

A funcionalidade da camada de Controle de Sessão pode ser dividida em dois grupos: controle e  
distribuição de eventos e administração de informações da conferência.  Usando serviços 
providos pela camada de Controle da Conferência, a camada de Controle de Sessão deve 
distribuir mensagens de controle a outros participantes da conferência.  Este processo não inclui 
dados da conferência que são de responsabilidade da Aplicação Multimídia de Educação a 
Distância e utilizam diferentes mecanismos de distribuição.   

O Controle de Sessão também deve controlar mensagens recebidas de outros nós do sistema.  O 
esquema de comunicação para esse controle deve ser transparente e suportado pelo protocolo 
IIOP.  Todo o gerenciamento sobre os participantes, a aplicação EAD e manutenção adicional 
sobre informações da conferência deve ser controlado de maneira que a consistência do estado da 
conferência seja certificada [Sta97].  Deve utilizar mecanismos de passagem de mensagens para 
manter o estado da conferência.  Toda mensagem recebida deve ser verofocada para saber se ela 
está em conformidade com os requisitos da consistência. 

Além disso, a camada de Controle de Sessão deve interagir com as entidades locais da aplicação, 
também utilizando o protocolo IIOP.  Baseado em pedidos recebidos, ela deve tomar a decisão 
sobre a distribuição do evento e seus destinos.  Contudo, ela não é apenas o módulo de 
distribuição de eventos.  Deve administrar toda a informação necessária ao longo da sessão: o 
estado atual da conferência – o cenário.  Por exemplo,  trocando informações com a camada de 
Perfis sobre os participantes da sessão, controlando as camadas de Agenda, Notificações e o 
gerenciamento das listas de discussões na camada Listas. 

 

Camadas de Notificações, Agenda, Perfis e Listas 

Essas camadas são a ponte entre a Aplicação Multimídia de Educação a Distância e a camada de 
Controle de Sessão.  Seus usos já foram detalhadas na subseção 4.3.3 quando dissertamos a 
respeito do “cenário ideal” para uma videoconferência pessoal numa aplicação de EAD.  Cada 
camada possui a sua função específica, a saber: 

��Notificações: esta camada é responsável pelo aviso aos interessados em participar das 
conferências nas salas virtuais. As salas virtuais são criadas no ciberespaço para a realização 
de reuniões (síncronas) com troca simultânea de vídeo, áudio e dados. 
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��Agenda: através da Camada Agenda o sistema permite ao usuário agendar salas virtuais locais 
ou remotas para a realização de uma videoconferência, um chat, etc. 

��Perfis: para a distinção entre os usuários da aplicação e suas permissões de acesso ao sistema, 
a Camada de Perfil responsabiliza-se pela criação e manutenção dos usuários.  Dependendo 
do seu perfil (professor, monitor, aluno), cada usuário deverá ter uma visão diferente do 
ambiente. 

��Listas: através da Camada Listas o aluno pode criar listas de discussões que dizem respeito a 
um tema específico abordado no curso, pois esta camada responsabiliza-se pelo 
gerenciamento das mesmas. 

 

Aplicação Multimídia de Educação a Distância 

A camada de Aplicação Multimídia de Educação a Distância possibilita a transparência entre o 
usuário do sistema e os mecanismos subjacentes pertencentes ao mesmo: as Camadas de 
Notificações, Agenda, Perfis e Listas.  

Ela também pode ser manipulada pelo Controle de Sessão, que é o principal intermediário entre a 
aplicação local e a conferência (local ou remota).  O Controle de Sessão pode requerer à 
aplicação multimídia informações sobre o estado atual da conferência.  Por exemplo, quais 
usuários estão emitindo vídeo, quais estão recebendo, etc. 

 

Repositórios de Animações, Imagens, Áudio e Vídeo 

É o local para guardar as mídias utilizadas no sistema.  Deve-se observar os diferentes tipos de 
padrões e tipos de arquivos a serem armazenados. Os repositórios devem ser capazes de executar 
arquivos dos mais variados tipos, por exemplo: 

��Vídeo: arquivos do tipo *.avi, QuickTime, MPEG, RealMedia e fluxo de mídia Microsoft®. 

��Áudio: arquivos do tipo *.wav, padrões MIDI e o MP3. 

��Imagens: arquivos de imagens comprimidas (*.gif, *.jpg) ou não (*.bmp). 

��Animações: arquivos do tipo MS PowerPoint e compatíveis com a tecnologia Shockwave 
Flash23. 

 

Controle de Dispositivos Multimídia 

Funções básicas: armazenar as mídias citadas anteriormente e controlar dispositivos como uma 
câmera de vídeo, videocassetes, monitores e equipamentos num laboratório virtual ou remoto.  É 
a camada responsável pela distribuição e gerenciamento dos Repositórios de Animações, 
Imagens, Áudio e Vídeo. 

 

                                                
23 http://www.shockwave.com/bin/shockwave/main/frame_set.jsp 
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5.2 Modelo de Interação do Sistema 
 

Apesar dos padrões DOC emergentes e ferramentas comerciais facilitarem a distribuição de 
objetos, eles não fornecem diretrizes para uma efetiva distribuição de objetos.  O sucesso na 
adoção da computação de objetos distribuídos requer cuidadosa atenção a algumas questões, 
entre as quais, o desenvolvimento e gerenciamento de sistemas orientados a objetos distribuídos. 

Uma efetiva distribuição de componentes do sistema tem sido por muito tempo a preocupação de 
projetistas de sistemas.  Essencialmente ela envolve [Pur98]: 

��Particionamento do sistema em unidades que possam ser distribuídas.  

��Alocação dessas unidades pela rede de computadores existente de maneira que se possa 
maximizar a performance e minimizar os custos.  Técnicas para a otimização desse critério 
podem ser encontradas em [Pur97] e [Pur96]. 

 

 

5.2.1 Componentes do Serviço de Vídeo Especificado pela OMG 

 

Nesta subseção nos preocupamos com o particionamento de um sistema de educação a distância, 
cujo cenário foi apresentado no capítulo anterior.  Mais precisamente, identificamos as unidades 
do serviço de vídeo que podem ser distribuídas.  Na figura 5-2, apresentamos os Componentes de 
Serviço de Stream de Áudio e Vídeo definidos pela OMG.  E, logo depois, as descrições de suas 
interfaces e funcionalidades. 

MMDevice

VDev

VDev

StreamEndpoint

StreamEndpoint

StreamCtrl

MMDevice

SupplierSupplier

ConsumerConsumer

Video
 Stream
Video

 Stream

 

Figura 5-2: Componentes do Serviço de Streams de Áudio/Vídeo da OMG 
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MMDevice – Multimedia Device 

O componente MMDevice resume o comportamento de um dispositivo de multimídia.  O 
dispositivo atual pode ser físico, como um microfone, vídeo ou auto-falante.  Igualmente, um 
dispositivo pode ser lógico, como um programa que lê clipes de vídeos de um arquivo ou um 
banco de dados que contém informação sobre preços de ações.  Há geralmente um MMDevice 
por dispositivo físico ou lógico.   

Por exemplo, um dispositivo particular poderia suportar desde a compressão MPEG-1 até o 
padrão AVI da Microsoft®.  Tais parâmetros são propriedades do MMDevice.  As propriedades 
podem ser associadas com o MMDevice usando-se o Serviço de Propriedades CORBA 
[OMG96].  O MMDevice encapsula os parâmetros específicos de um dispositivo multimídia, 
como mostrado na figura 5-3. 

 

Figura 5-3: Multimedia Device Factory 

 

O MMDevice é chamado uma fábrica de endpoints.  É responsável pela criação de novos 
endpoints para novas conexões de fluxo.  Cada endpoint consiste em um par de objetos: (1) um 
dispositivo virtual (VDev) que encapsula os parâmetros específicos do dispositivo usado na  
conexão e (2) o StreamEndpoint que encapsula os parâmetros específicos ao protocolo de 
transporte da conexão.  A seguir, são descritos os papéis de VDev e StreamEndpoint. 

 

VDev – Virtual Device 

O componente de dispositivo virtual (VDev) é criado pela fábrica MMDevice em resposta a um 
pedido para uma nova conexão de fluxo.  Há um VDev por fluxo. O VDev é usado pela aplicação 
para definir sua resposta ao pedido “configure”.  Por exemplo, se um consumidor de um fluxo 
quiser usar o formato de vídeo MPEG, pode invocar a operação “configure” no VDev provedor, 
como mostrado na figura 5-4. 
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O estabelecimento de fluxo (stream) é um mecanismo definido pela especificação de streaming 
de Áudio/Vídeo da OMG para permitir a negociação de parâmetros de QoS via propriedades. As 
propriedades são pares de nome-valor, que possuem uma string como o nome e seu valor 
correspondente com outro tipo qualquer (figura 5-3).  As propriedades usadas pela especificação 
de streaming de Áudio/Vídeo da OMG são implementadas usando o Serviço de Propriedade 
CORBA. 

A especificação de streaming de Áudio/Vídeo da OMG especifica os nomes das propriedades 
comuns usados pelos objetos VDev (figura 5-4).  Por exemplo, a propriedade “currformat” é uma 
string que contém o formato de codificação de vídeo atual, como o “MPEG” por exemplo.  
Durante o estabelecimento do fluxo, cada VDev pode usar a operação “get_property_value” 
sobre seu par VDev para certificar-se que seu par utiliza o mesmo formato de compactação.  
Quando um novo par de objetos de VDev é criado, cada VDev usa a operação “configure” em seu 
par para fixar os parâmetros de configuração de fluxo.  Se a negociação falhar, o fluxo pode ser 
destruído e os recursos liberados imediatamente. 

 

 

Figura 5-4: Virtual Device 

 

 

StreamEndpoint – Stream Endpoint 

O objeto de StreamEndpoint é criado pelo MMDevice em resposta a um pedido para um novo 
fluxo.  Há um StreamEndpoint por fluxo.  Um StreamEndpoint encapsula os parâmetros 
específicos de transporte de um fluxo.   

Por exemplo, um fluxo que usa UDP como o protocolo de transporte necessitará de uma 
propriedade para guardar o nome do host e outra para o número da porta que identificará seu 
StreamEndpoint. 
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StreamCtrl – Stream Controller 

A interface StreamCtrl (Controlador de Fluxo) abstrai a transferência de mídias contínuas entre 
dispositivos virtuais (VDevs) e suporta operações para ligar dois objetos MMDevice usando um 
fluxo.  Assim, o componente StreamCtrl liga o provedor e o consumidor de um fluxo como se 
estivesse ligando uma câmera de vídeo a um monitor de vídeo para a exibição das imagens.  É o 
participante fundamental no protocolo de estabelecimento de fluxo, descrito em detalhes na 
subseção 5.2.2 a seguir. 

O objeto de StreamCtrl geralmente é instanciado por um desenvolvedor de aplicação.  Há um 
StreamCtrl por fluxo, isto é, por par consumidor/provedor do fluxo.  

 

 

5.2.2 Interação entre os Componentes no Modelo de Streams 
Áudio/Vídeo da OMG 

 

Uma característica importante da especificação de streaming de Áudio/Vídeo da OMG é um 
mecanismo padrão para estabelecer uma ligação (binding) entre fluxos.  O estabelecimento de 
fluxo é o processo de ligar dois pontos que precisam se comunicar via um fluxo.  Padronizar este 
mecanismo de binding é importante porque permite que os provedores e consumidores sejam 
desenvolvidos independentemente, ainda que seja possível estabelecer fluxos entre eles por um 
protocolo comum. 

Vários componentes são envolvidos no estabelecimento de fluxo.  Uma motivação fundamental 
para prover um protocolo de estabelecimento de fluxo é possibilitar a configuração independente 
de componentes.  Isto permite que o mecanismo de estabelecimento de fluxo permaneça padrão, e 
ainda possa prover ganchos suficientes para desenvolvedores de frameworks padronizarem este 
processo para um conjunto específico de exigências.  Por exemplo, o MMDevice pode ser 
configurado para usar uma entre várias estratégias de concorrência para criar endpoints de fluxos.  
Assim, em cada fase do processo de estabelecimento de fluxo, podem ser configurados 
componentes individuais para implementar as políticas desejadas. 

O estabelecimento de fluxos no serviço de stream de áudio e vídeo do ORB TAO [Mun99] 
acontece em vários passos, como ilustrado na figura 5-5.  Esta figura mostra um controlador de 
fluxo (aStreamCtrl) ligando a parte A junto com a parte B de um fluxo.  Só é necessário a 
presença de um controlador para cada fluxo.  Para simplificar o exemplo, assumimos que o 
controlador (que é chamado aStreamCtrl) está numa das partes da comunicação, denominada 
parte A.  Cada passo mostrado na figura 5-5 é explicado em seguida. 
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Figura 5-5: Passos para o estabelecimento do stream  

 

1. O aStreamCtrl liga dois objetos de Dispositivo de Multimídia (MMDevice): 
desenvolvedores de aplicação invocam a operação “bind_devs” em um aStreamCtrl.  Eles 
fornecem ao controlador as referências de dois objetos de MMDevice.  Estes objetos são 
fábricas que criam o dois StreamEndpoints do fluxo novo. 

2. A criação de fluxos Endpoints: neste passo, aStreamCtrl requisita aos objetos MMDevice – 
o aMMDevice e o bMMDevice, a criação dos StreamEndpoints e os objetos VDev.  O 
aStreamCtrl invoca as operações “create_A” e “create_B” nos dois objetos de MMDevice. 
Estas operações lhes pedem para criar os endpoints A_Endpoint e B_Endpoint, 
respectivamente. 

3. Configuração de VDev: depois que os dois pontos de objetos VDev foram criados, eles 
podem usar a operação “configure” para trocar parâmetros de configuração em nível de 
dispositivo.  Por exemplo, estes parâmetros podem ser usados para designar o formato do 
vídeo e a técnica de compressão usados para as transferências de fluxo subseqüentes. 

4. Configuração do Stream: neste passo, aStreamCtrl invoca a operação “connect” no 
A_Endpoint.  Esta operação instrui o A_Endpoint para iniciar uma conexão com seu par.  O 
A_Endpoint inicializa seu transporte de endpoints em resposta a esta operação. 

5. Estabelecimento do Stream: neste passo, o A_Endpoint invoca a operação 
“request_connection” em seu ponto.  O A_Endpoint passa seus parâmetros de transporte 
endpoint, o host name e número da porta, como parâmetros para esta operação. Quando o 
B_Endpoint receber a operação “request_connection”, inicializa sua parte da conexão de 
camada de transporte.  Então, conecta subseqüentemente ao endpoint de transporte passado a 
ele pelo A_Endpoint. 
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Depois que estes cinco passos estiverem completos, um fluxo em nível de transporte é 
estabelecido entre o dois endpoints do fluxo. 

 

 

5.2.3 Componentes de Controle e Gerenciamento de um Sistema 
Distribuído de Vídeo para Aplicações de Educação a Distância 

 

Nesta subseção apresentamos o cerne do nosso trabalho: uma especialização da especificação de 
streaming de Áudio/Vídeo da OMG – os componentes do serviço de vídeo, baseados no 
middleware CORBA, para aplicações de Educação a Distância distribuídas pela Web. 

Fizemos algumas mudanças na especificação de streaming de Áudio/Vídeo da OMG.  A principal 
delas foi a adição dos componentes ConfCtrl e VideoCtrl. As outras modificações dizem respeito 
à adição de novas propriedades e métodos ao componente MMDevice proposto pela OMG.  
Todas as modificações realizadas foram baseadas nos requisitos de uma aplicação de EAD 
baseada na Web, mais especificamente, do cenário apresentado na subseção 4.3.3.  O modelo de 
interação da figura 5-6 ilustra as nossas mudanças. 
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Figura 5-6: Componentes de um Serviço de Vídeo Específico para EAD 
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ConfCtrl – Conference Controller 

O ConfCtrl (Controlador de Conferência) é um objeto que define operações de gerenciamento e 
controle da videoconferência que provêem informações à camada de Controle de Sessão descrita 
na seção 5.1.  A interface de ConfCtrl não está definida na especificação de serviço de streaming 
de Áudio/Vídeo da OMG.  Em vez disso, ela deve ser definida pelos desenvolvedores das 
aplicações.  As operações que ela deve apoiar são concernentes a cada conferência de vídeo 
realizada na aplicação.  Basicamente esta interface fornece aos clientes métodos sobre o estado 
atual da videoconferência, sobre os participantes da videoconferência, e suas respectivas formas 
de acesso, gerenciamento das listas de e-mails das pessoas interessadas no tema e serviços de 
notificação e aviso aos interessados. 

Para o controle e gerenciamento de uma videoconferência, podemos utilizar a IDL OMG 
especificada a seguir: 

 

module VideoService { 
 
// O tipo Groups indica uma lista de conferências que o usuário pode pertencer. 
typedef sequence < string > Groups; 
 
// User define os atributos de cada usuário. 
struct User { 
string Name; 
string Email; 
string Profile; 
Groups UserGroups; 
}; 
 
// Users-List indica uma lista de usuários do tipo User. 
typedef sequence < User > UsersList; 
 
interface ConfCtrl { 
 
// Name é o nome identificador da conferência 
attribute string Name; 
// DateHour indica a hora e data em que realizar-se-á a conferência. 
attribute string DateHour; 
// UserAdm indica o usuário responsável pela conferência. 
attribute User UserAdm; 
// ConfUsersList define uma lista de usuários autorizados a participar da conferência. 
attribute UsersList ConfUsersList; 
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// AddUser adiciona um novo usuário. 
void AddUser (in User NewUser); 
// NotifyUsers notifica os usuários que pertencem à ConfUsersList sobre data e hora da conferência. 
void NotifyUsers (); 
// GetUserProfile recupera o perfil (professor, aluno, monitor) do usuário. 
string GetUserProfile (in string Name); 
// Indica quem está “assistindo” a um fluxo de vídeo. 
void WhoConsumer (out UsersList Consumers); 
// Indica quem está emitindo um fluxo de vídeo. 
void WhoSupplier (out UsersList Suppliers); 
 

} // fim ConfCtrl 
 
} // fim VideoService 

 

 

A flexibilidade proporcionada aos desenvolvedores de aplicações para associar uma interface 
ConfCtrl, como a definida acima, com cada videoconferência realizada na aplicação é provida 
pela própria especificação de streaming de Áudio/Vídeo da OMG. 

 

VideoCtrl – Video Controller 

Assim como a ConfCtrl, a interface de VideoCtrl também não foi definida na especificação de 
serviço de streaming de Áudio/Vídeo da OMG.  Ela deve ser definida pelos desenvolvedores das 
aplicações para apoiar operações para um fluxo específico.  Para um serviço de vídeo genérico, 
podemos utilizar a IDL CORBA especificada a seguir: 

 

Interface VideoCtrl 

{ 

void select_video (in string name_of_movie, out string stream_id); 

void play (in string stream_id ); 

void rewind (short num_frames); 

void pause (in string stream_id); 

void stop (in string stream_id); 

}; 

 

A especificação de streaming de Áudio/Vídeo da OMG proporciona aos desenvolvedores a 
flexibilidade para associar uma interface VideoCtrl definida na aplicação com um fluxo (stream) 
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de vídeo desejado.  Assim, o serviço de streaming de Áudio/Vídeo pode ser usado com uma 
variedade extensível de fluxos, desde os fluxos de vídeo, objetos do nosso estudo, até streams 
sem conteúdo multimídia, como um fluxo de cotações de ações, por exemplo. 

O objeto VDev é representado por parâmetros específicos do dispositivo, como formato de 
compressão ou taxas de fps.  Da mesma maneira, o comportamento da interface VideoCtrl é 
especificada tanto de acordo com os diferentes dispositivos que a apóiam como por diferentes 
interfaces de controle.  Assim, o VideoCtrl deve ser associado com o objeto VDev que usa o 
Serviço de Propriedade definido pela OMG. 

Deveria haver um VideoCtrl por fluxo.  Contudo, em alguns casos, é aconselhável que 
desenvolvedores de aplicação controlem múltiplos fluxos que usam o mesmo VideoCtrl.  Por 
exemplo, os fluxos de vídeo e áudio para um filme podem ter um VideoCtrl comum para habilitar 
uma única operação de CORBA, como “play”, para iniciar o áudio e o vídeo sincronamente. 

 

Modificações no MMDevice 

Os requisitos que nos induziram a projetar as interfaces dos objetos ConfCtrl e VideoCtrl são os 
mesmos que nos mostraram a necessidade de modificações na fábrica de endpoints MMDevice: o 
cenário apresentado na subseção 4.3.3. 

Verificamos a necessidade de manipulação dos dados inerentes à videoconferência, os quais 
poderiam ser adicionados ao MMDevice.  Definimos alguns desses novos dados que se fazem 
necessários.  Um deles é o tipo estruturado Users, que contém os dados Name, Email e Profile 
para indicar nome, e-mail e perfil (professor, monitor ou aluno) do usuário, respectivamente.  Em 
Users também incluímos UserGroups que indica a quais grupos de discussão o usuário pertence. 

Outros dados importantes sobre a conferência são o Name – atributo que designa o nome da 
conferência, DateHour – data e hora de realização da conferência, UserAdm – nome do usuário 
responsável pelo agendamento da videoconferência, e ConfUsersList – a lista que contém os 
endereços de e-mails dos participantes. 

Notamos também a ausência de métodos que possibilitem ao usuário cliente do sistema escolher 
quais vídeos ele deseja receber e a quem ele permite compartilhar as imagens de seu vídeo.  
Assim, sugerimos a modificação dos métodos StartCam() e StopCam() para o suporte às 
videoconferências e integração dos métodos PlayMovie(), RewMovie(), FFMovie() e 
StopMovie() para o vídeo sob demanda.   

É merecido um destaque especial para a integração dos métodos RecordCam() e RecordMovie() 
que são responsáveis pela gravação e conseqüente documentação dos streams de vídeo 
transferidos na aplicação.  A existência do RecordCam() que grava um fluxo emitido por uma 
câmera é bem plausível, contudo, qual o porquê da necessidade do RecordMovie()?  Realmente, 
não deveria existir nexo em gravarmos um fluxo de um vídeo sob demanda...  que já está 
gravado.  Todavia, projetamos este método para a gravação de segmentos de um vídeo que esteja 
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sendo transmitido.  Nem sempre o usuário está interessado em guardar todo o conteúdo do vídeo 
de uma aula, mas apenas uma parte relativa ao assunto que mais lhe interesse.  Vide figura 5-7. 

 

Fluxo de Vídeo Completo

interesse do usuário
 

Figura 5-7: Gravação de uma parte do fluxo de vídeo 

 

 

5.3 Desafios de Projeto 
 

Sumedth Mungee [Mun99] define a primeira implementação do Modelo de Streams Áudio/Vídeo 
da OMG disponível gratuitamente. Nessa implementação, somos alertados para os seguintes 
desafios fundamentais de projeto, que surgem no desenvolvimento de frameworks de fluxos 
multimídia distribuídos. 

 

Flexibilidade nos Protocolos de Transporte 

Um serviço de streaming (como o vídeo) deve suprir a escolha entre vários protocolos de 
transporte.  Por exemplo, o RealPlayer G2™, aplicação de streaming baseada na Web 
apresentada no capítulo 3, pode usar o protocolo UDP enquanto que uma outra ferramenta de 
videoconferência local a uma Intranet possa preferir as características de QoS dos protocolos 
ATM de alta velocidade nativos.  Desta forma, é essencial que um serviço de streaming 
mantenha um leque de opções de protocolos de transportes.  Em nossa arquitetura proposta, essa 
propriedade é encontrada na camada de Controle da Conferência. 

O serviço de streaming especificado pela OMG não faz nenhuma referência sobre o protocolo 
que deva ser usado para o streaming de dados.  Consequentemente, o serviço de estabelecimento 
de fluxo em nosso serviço de vídeo orientado a aplicações de EAD deve fornecer mecanismos 
que permitem às aplicações definir e usar protocolos de transporte adequados, tais como TCP, 
UDP, RTCP, RSVP ou a tecnologia de redes ATM. 
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Flexibilidade nas Interfaces de Controle de Stream de Vídeo 

Um framework de fluxos de Áudio/Vídeo deve fornecer mecanismo flexíveis que permitam aos 
desenvolvedores definir e usar diferentes operações para os diferentes streams.  Por exemplo, 
uma típica aplicação de vídeo suporta uma variedade de operações como play, stop e rewind. 
Devido ao fato dessas operações fornecidas pelos streams serem definidas pelas aplicações, é 
adequado que o componente lógico de controle em um serviço de stream seja bastante flexível. 

Na camada Controle de Dispositivos Multimídia, apresentada na seção 5.1, permitimos que as 
interfaces de controle dos fluxos sejam flexíveis o suficiente para suportar tanto dados de vídeo, 
como áudio, imagens e animações. 

 

Flexibilidade no Gerenciamento dos Estados dos Fornecedores e Consumidores de 
Stream de Vídeo 

O componente de transporte de uma aplicação de streaming freqüentemente precisa mudar seu 
comportamento, a depender do “estado” do sistema.  Por exemplo, a chamada da operação play 
sobre a interface de controle do stream de um fornecedor de vídeo pode fazer com que o sistema 
entre no estado de playing.  Igualmente, uma posterior chamada da operação stop modifica o 
estado para stopped.   

Assim, um importante desafio de projeto para desenvolvedores é construir aplicações flexíveis 
cujos estados possam ser estendidos.  Nós previmos o controle do estado do sistema através da 
camada de Controle de Sessão. 

 

Flexibilidade nas Estratégias de Criação dos Stream EndPoint de Vídeo 

A especificação da OMG define as interfaces e papéis desempenhados pelos componentes 
responsáveis pelo fluxo de dados.  Algumas aplicações multimídia sensíveis à performance 
requerem um fino controle sobre as estratégias que governam a criação desses componentes.  
Essas estratégias dizem respeito ao desenvolvimento eficiente e escalável dos fluxos de vídeo.  
Tratam da concorrência existente nos processos, permitindo o processamento paralelo de fluxos 
separados.  Não é uma tarefa trivial.  Mungee indica uma solução particular através de Design 
Patterns [Gam95]. 

Esse critério foi o único que não abordamos no modelo de serviço de vídeo aqui proposto, pois 
define-se essa estratégia de acordo com a aplicação e suas diretivas de projeto.  Como é uma 
característica inerente a uma dada implementação, foge ao escopo do nosso trabalho.   
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5.3.2 Indicações para o Projeto do Serviço de Vídeo para EAD 

 

Nesta subseção descrevemos como os novos objetos e nossas modificações propostas para 
aplicações de EAD se integram à especificação de serviço de streaming de Áudio/Vídeo da 
OMG, de acordo com os desafios de projeto apresentados na subseção anterior.  Desse modo, as 
assertivas a seguir servem como indicações para o Projeto do Serviço de Vídeo para EAD. 

 

Quanto à flexibilidade nos protocolos de transporte 

 

Ao StreamCtrl, especificado pela OMG, devem ser adicionados novos métodos a fim de que 
supram a possibilidade de utilização de múltiplos protocolos de transporte, como o UDP, RSVP e 
RTCP, próprios para o transporte de dados multimídia.  Com isso,  encapsulamos no 
StreamEndpoint os parâmetros específicos para estes novos protocolos, permitindo, assim, a 
utilização de diferentes tipos de protocolos de transporte de acordo com a escolha do usuário ou 
características de sua sub-rede. 

Por exemplo, para a configuração do protocolo de transporte poderíamos utilizar na interface 
StreamEndpoint uma especialização do método Configure() onde: 

 

Configure (string name, Any value ) 

{ 
   if (name == “tranport_protocol”) 

      switch (value) 

         case “UDP”: use_UDP( ); 

         default return Exception; 

... 

}; 

 

Assim, em use_UDP(), informaríamos duas outras propriedades, a saber: host_name para 
designar o nome do host e port_number para informar o número da porta que identificará seu 
StreamEndpoint.  
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Quanto à flexibilidade nas interfaces de controle de stream de vídeo 

 

Quanto ao controle de fluxo de vídeo, a flexibilidade desejada pode ser alcançada através da 
modificação dos métodos para videoconferência e integração dos métodos específicos para vídeo 
sob demanda (vide subseção 5.2.3 – Modificações no MMDevice), de forma que utilizem 
parâmetros do tipo “any”, que a priori não se conhece o conteúdo, e, assim, permita-se a 
execução e controle de variados tipos de stream: como o de vídeo (videoconferência ou vídeo sob 
demanda), áudio, transferência de imagens ou animações. 

Por exemplo, um programador de uma aplicação pode estabelecer um fluxo entre dois 
dispositivos através de uma chamada à operação bind_devs() na interface StreamCtrl 
[IONA98].  Nesta operação poderíamos especificar qual o tipo de stream que seria utilizado.  
Abaixo temos sua sintaxe: 

 

Boolean bind_devs (in MMDevice a_party, 

                                  in MMDevice b_party, 

                                  inout streamQOS the_qos, 

                                  in flowSpec the_spec ); 

 

Os argumentos a_party, b_party, the_qos e the_spec são particulares para cada stream 
estabelecido.  E, especialmente o the_spec, é o responsável pela distinção entre os diversos tipos 
de stream possíveis.  Dessa maneira, adquirimos flexibilidade suficiente para especificar o stream 
como um vídeo, um áudio, uma  imagem ou uma animação. 

 

Quanto à flexibilidade no gerenciamento dos estados dos fornecedores e consumidores 
de stream de vídeo 

 

Em relação ao gerenciamento dos estados dos fornecedores e consumidores de um fluxo, 
propomos a adição do objeto ConfCtrl que deve ser integrado com a implementação dos métodos 
NotifyUsers(), AddUser(), GetUserProfile(), WhoSupplier() e WhoConsumer(), vide definições 
das interfaces IDL abaixo: 

void AddUser (in User NewUser); 
void NotifyUsers (); 
string GetUserProfile (in string Name); 
void WhoConsumer (out UsersList Consumers); 
void WhoSupplier (out UsersList Suppliers); 
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Essas operações fornecem ou recuperam informações acerca do estado da sessão de uma 
conferência, facilitando a administração da sessão e gerenciamento dos elementos envolvidos. 

As operações WhoConsumer() e WhoSupplier(), através da propriedade ConfUsersList que 
utiliza UsersList e Users definidas no módulo VideoService, nos identificam quem está 
emitindo ou “assistindo” a um fluxo de vídeo em um determinado momento.  Com essas 
informações podemos, então, mapear os estados dos fornecedores e consumidores do fluxo do 
vídeo. 

 

5.4 Conclusão 
 

Neste capítulo, vimos a arquitetura do serviço de vídeo e sua relação com aplicações multimídia 
genéricas para a educação a distância que utilizem vídeo sob demanda e videoconferência pessoal 
pela Web.  Em todo o capítulo ilustramos a importância do ambiente CORBA para a solução do 
serviço de vídeo distribuído.   

CORBA provê soluções para muitos problemas recorrentes da programação distribuída como, por 
exemplo, simplificar o número de tarefas da programação e definir as operações fornecidas por 
um servidor em uma interface IDL, tornando-a uma forma fácil de expressar as capacidades da 
aplicação.  Contudo, usar CORBA para transferência de dados em aplicações que exigem alta 
largura de banda não é tão eficiente quanto utilizar protocolos como o TCP (com Multicast), 
UDP, RTP, RSVP ou ATM diretamente.  Assim, um primeiro benefício importante do nosso 
modelo é fornecermos às aplicações as vantagens de usarmos o CORBA IIOP nos módulos de 
estabelecimento e controle dos seus fluxos de mídias, enquanto permitimos o uso de protocolos 
mais eficientes na camada de transporte para a entrega (streaming) dos dados. 

Destacamos a busca da modularidade no projeto da arquitetura da aplicação EAD que suportará o 
serviço de vídeo distribuído.  A estrutura do sistema em módulos possibilita rápidas e fáceis 
modificações e melhoramentos de algumas de suas partes sem afetar as outras.  A nossa 
arquitetura foi dividida em diferentes camadas lógicas e apresentado o relacionamento entre essas 
camadas.  Primamos principalmente pela possibilidade do uso dos protocolos UDP, RTP, RSVP 
e da tecnologia ATM, pois são mais adequados à transmissão de vídeo. 

Descrevemos os componentes do Modelo de Streams Áudio/Vídeo da OMG e a interatividade 
entre os mesmos no estabelecimento de um stream para familiarizar o leitor com a nossa proposta 
de modificações nesse modelo.  Dentre as modificações sugeridas destacamos a adição de dois 
novos componentes – ConfCtrl e VideoCtrl – e suas respectivas interfaces; e a adição de novas 
propriedades e métodos ao MMDevice.  

Por fim, utilizamos a experiência relatada por Sumedth Mungee para alertar sobre os desafios de 
projeto envolvidos numa futura implementação do serviço de vídeo para CORBA proposto nesta 
dissertação. 
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6  
 

Conclusões 

“Acredito que a posteridade fará justiça ao meu trabalho.  Mas aí já estarei seguro.” 

                   MILLÔR FERNANDES 

 

Uma dificuldade com a transmissão de multimídia pela Internet é a grande quantidade de tempo 
empregado na espera.  Isso causa dois grandes problemas: o primeiro, o “World Wide Wait” que 
incomoda os usuários quando estão esperando por seus arquivos de vídeo, sons ou imagens sendo 
carregados.  O segundo problema surge com a interatividade de aplicações: a latência na 
interação cliente-servidor que torna algumas aplicações impraticáveis.  A razão disso é que existe 
uma espera entre o tempo que o usuário submete um comando e o tempo no qual o cliente recebe 
uma resposta do servidor.   

Para que possamos desenvolver aplicações EAD mais avançadas englobando vídeo sob demanda,  
videoconferência, e trabalho cooperativo, não basta simplesmente aumentar a taxa de transmissão 
dos canais de comunicação.  É necessário também melhorar os serviços fornecidos pela rede, de 
modo que as aplicações possam efetivamente se beneficiar das novas taxas disponíveis. 

Acredita-se que os Objetos Distribuídos e seus middleware serão fundamentais na criação de 
modelos multimídia para a Web.  No que é relevante ao aprendizado a distância, salientamos que 
o efetivo aproveitamento dessas novas tecnologias não está somente na atualização dos modelos 
de EAD existentes, mas, principalmente, na mudança dos paradigmas existentes, baseando-se na 
exploração das novas propriedades intrínsecas à hipermídia. 

A Internet inevitavelmente permanecerá heterogênea.  Para usufruirmos melhor a expansão das 
redes integradas à Internet teremos que lidar com a integração de aplicações tanto quanto teremos 
que gerenciar sua complexidade associada.  A integração da Web com CORBA poderá permitir a 
nova “interface universal do usuário” [Vin97], o navegador Web, fazendo uso transparente de 
variadas tecnologias e sistemas legados existentes nos ambientes de computação. 

Capítulo 



84 

Com os serviços, facilidades e flexibilidade de CORBA para unificar a infra-estrutura 
computacional, podemos direcionar os esforços na solução dos problemas e nos preocupar menos 
sobre como fazer coisas simples trabalharem em nossos ambientes heterogêneos distribuídos. 

 

6.1 Resumo das Contribuições 
 

A seguir, descrevemos sucintamente as principais contribuições do nosso trabalho, a saber: 

 

Compilação das principais ferramentas que possibilitam a transmissão de vídeo  

 

Abordamos os dois principais paradigmas para a transmissão de vídeo.  O primeiro modelo, 
denominado Vídeo sob Demanda (Video on Demand - VoD), consiste num sistema capaz de 
disponibilizar vídeos que podem ser vistos por seus usuários no momento que desejarem.  O 
segundo, a Videoconferência, necessita de um prévio agendamento entre as partes envolvidas na 
comunicação e ocorre de forma síncrona, em tempo real.  É usado em encontros organizacionais, 
Teleaudiências Judiciais, aplicações de Telemedicina e Educação a Distância (EAD), baseadas na 
Web ou não.  Detalhamos seus principais modelos: Videoconferência em Grupo (Room 
Videoconferencing) e Videoconferência Pessoal (Desktop Videoconferencing).  E mostramos que 
ambos modelos podem comunicar-se ponto a ponto ou multiponto.   

Outro aspecto importante é a forma de transmissão de vídeo em uma rede de computadores.  
Analisamos as transmissões Unicast, Multicast e Broadcast.  Consideramos a transmissão 
Multicast a ideal para se trabalhar com videoconferência, dentre as apresentadas neste 
documento. 

Apresentamos as formas de transmissão de vídeo seja numa rede de computadores (vídeo sob 
demanda e videoconferência pessoal), seja numa estrutura de telecomunicação (teleconferência e 
videoconferência em grupo) ou numa estrutura híbrida das duas anteriores (as soluções da 
PictureTel® e da Objective Communications®). 

Vimos ainda que existe uma grande variedade de ferramentas para se trabalhar com transmissão 
de vídeo.  Algumas ferramentas são específicas para a transmissão Broadcast e execução de vídeo 
sob demanda como o RealPlayer G2™, Media Player™ e QuickTime Player™.  Outras são de 
uso geral em videoconferências como a CU-SeeMe, a NetMeeting™ e as ferramentas feitas para 
o MBone.  E ainda existem aquelas ferramentas comercializadas especificamente para aplicações 
de treinamento e educação a distância com transmissão de vídeo, como a ClassPoint™ da White 
Pine® e a Learning Space™ da Lotus®.  Além das iniciativas públicas e institucionais como a 
ferramenta distribuída gratuitamente pelo projeto Aulanet da PUC-Rio. 



85 

 

Estudo dos principais middleware e descrição mais detalhada sobre o padrão CORBA 

 

O grande desafio dos sistemas distribuídos atualmente é permitir que diversas aplicações, escritas 
em muitas linguagens diferentes, sejam executadas em múltiplos sistemas operacionais e utilizem 
uma variedade de protocolos de rede.  A solução para tal baseia-se no casamento da tecnologia de 
computação distribuída com a orientação a objetos.  Os Objetos Distribuídos oferecem a infra-
estrutura básica para a abstração das camadas de comunicação, enquanto a Orientação a Objetos 
fornece o arcabouço (framework) necessário para o encapsulamento e reuso necessário para a 
facilidade na integração da aplicação.  Existem numerosas iniciativas nesse campo e todas 
oferecem facilidades semelhantes, mesmo sendo geradas por diferentes empresas do mercado. 

Compilamos os  principais padrões emergentes para o efetivo uso de aplicações baseadas em 
objetos distribuídos: Java® RMI™ e EJB, DCOM e CORBA.  Resolvemos entrar em detalhes da 
arquitetura CORBA por entendermos que essa é a arquitetura com maior possibilidade de 
aplicação, tanto pelo porte das empresas envolvidas na sua especificação, como pela idéia central 
da OMG: combinar tecnologias de sistemas e objetos distribuídos dentro de uma arquitetura 
interoperável que suporte a integração de plataformas de computação existentes e futuras.  Além 
de não estar preso a uma tecnologia, como o DCOM à Microsoft®; e, primar por um arquitetura 
aberta, suportada por múltiplas plataformas e várias linguagens de programação, diferente da EJB 
– exclusiva para a linguagem Java. 

Descrevemos os componentes de CORBA, detalhando o principal deles: o ORB, responsável pela 
transparência na comunicação entre clientes e objetos distribuídos.  As companhias-membro da 
OMG estão desenvolvendo ORBs comerciais que suportam esses padrões e/ou estão 
desenvolvendo software que usam esses padrões. 

 

Importância da Infra-Estrutura de Suporte 

 

Vimos alguns protocolos que facilitam o desenvolvimento de aplicações multimídia distribuídas 
como o IIOP que facilita a interoperabilidade entre diversos ORBs e os protocolos RTP, RTCP, 
RTSP, RSVP e ATM que apóiam aplicações de tempo real. 

Quão robustas aplicações multimídia podem ser distribuídas pela Web e suportadas por CORBA?  
Respondemos a essa e outras questões quando descrevemos os principais protocolos de 
comunicação envolvidos na distribuição de aplicações multimídia pela Web.  Primeiro 
mostramos a relação entre CORBA e a Web descrevendo o protocolo IIOP e sua função.  Depois 
descrevemos protocolos alternativos para a distribuição de conteúdo multimídia em aplicações de 
tempo real, como a videoconferência.  
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Discutimos também o projeto Internet2 como catalisador de novas aplicações denominadas 
“avançadas”, que considera duas tecnologias emergentes para facilitar a distribuição de 
multimídia pela Web, fortes candidatas a se tornarem padrão: o protocolo IPng (IPv6) e a 
tecnologia de redes ATM.  O protocolo IPng propõe o aumento do tamanho do endereço IP para, 
entre outras coisas, possibilitar o roteamento multicast e aumentar a escalabilidade e flexibilidade 
de aplicações avançadas; a tecnologia de redes ATM suporta transmissão de vídeo e áudio e 
apresenta ótimo desempenho em redes de fibras óticas por causa de sua habilidade para balancear 
a alta largura de banda e ainda provê controle para a latência e jitter na rede. 

 

Modelagem da arquitetura de um ambiente de videoconferência para aplicações de 
EAD pela Web 

 

Com a distribuição do processamento entre recursos múltiplos tem-se nos componentes de 
software uma boa arma para combater os vícios da computação não distribuída.  Por meio de 
múltiplos servidores de aplicação distribuídos podemos construir componentes de software 
independentes de linguagem de programação, sistemas operacionais e arquitetura de hardware.  
Com isso, podemos criar serviços, como o de vídeo, proposto neste documento, que possam ser 
mais eficientes e de mais fácil manutenção, por integrar componentes de funções mais claramente 
definidas. 

Para o projeto da arquitetura do nosso serviço, a preocupação fundamental foi a modularidade.  A 
estrutura do sistema em módulos possibilita rápidas e fáceis modificações e melhoramentos de 
algumas de suas partes sem afetar as outras.  Essa propriedade é especialmente importante na 
Internet, onde o contexto dos sistemas evolue dinamica e muito rapidamente. 

Assim, a nossa arquitetura é dividida em diferentes camadas lógicas, responsáveis por fornecer 
diferentes funcionalidades.  Descrevemos, então, essas camadas e propomos uma solução 
distribuída para as aplicações de EAD que utilizam vídeo. 

O nosso trabalho define a arquitetura e modelo de um serviço de vídeo aberto, suportado por 
CORBA, específico para aplicações de educação a distância.  O modelo descrito neste documento 
integra a semântica do cenário apresentado no capítulo 4, os módulos e as interfaces necessárias 
ao estabelecimento e controle do fluxo (stream) de vídeo.  Mostramos a arquitetura do serviço de 
vídeo e sua relação com aplicações multimídia para a educação a distância que utilizem vídeo sob 
demanda e videoconferência pessoal pela Web. E ilustramos a importância do ambiente CORBA 
para a solução do serviço de vídeo distribuído. 
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Modelagem dos componentes distribuídos necessários ao serviço de vídeo baseado em 
CORBA 

 

Aqui se encontra o cerne do nosso trabalho: uma especialização da especificação de streaming de 
Áudio/Vídeo da OMG – os componentes do serviço de vídeo, baseados no middleware CORBA, 
para aplicações de Educação a Distância distribuídas pela Web. 

Preocupamo-nos com a decomposição de um sistema de educação a distância, cujo cenário foi 
apresentado no capítulo 4.  Mais precisamente, identificamos as unidades do serviço de vídeo que 
podem ser distribuídas.  Assim, nos importamos com a granularidade do serviço de vídeo , com o 
objetivo de permitir maior eficiência no desempenho em função da distribuição de compontes. 

Descrevemos os componentes do Modelo de Streams Áudio/Vídeo da OMG e a interatividade 
entre os mesmos no estabelecimento de um fluxo para familiarizar o leitor com a nossa proposta 
de modificações nesse modelo e fizemos algumas mudanças na especificação desses 
componentes proposta pela OMG.  A principal delas foi a adição dos componentes ConfCtrl e 
VideoCtrl. As outras modificações dizem respeito à adição de novas propriedades e métodos ao 
componente MMDevice proposto pela OMG.  Todas modificações realizadas foram baseadas nas 
exigências de uma aplicação de EAD baseada na Web, mais especificamente, ao cenário 
apresentado na subseção 4.3.3.  Definimos, então, um novo modelo de interação para o serviço de 
vídeo suportado por CORBA – um modelo orientado a aplicações de EAD. 

 

6.2 Trabalhos Futuros 
 

Encontramos em [Mun99] a primeira implementação do Modelo de Streams Áudio/Vídeo da 
OMG disponível gratuitamente.  Nessa implementação, somos alertados para alguns desafios 
fundamentais de projeto que surgem no desenvolvimento de frameworks de streams multimídia 
distribuídos.  Os principais desafios são a flexibilidade nos Protocolos de Transporte, nas 
Interfaces de Controle de Stream de Vídeo,  no Gerenciamento dos Estados dos Fornecedores e 
Consumidores de Stream de Vídeo e nas Estratégias de Criação dos Stream EndPoint de Vídeo. 

Uma continuação imediata do nosso trabalho seria, observando os desafios citados acima, 
implementar uma solução distribuída para a construção de um serviço de vídeo para um ambiente 
de Educação a Distância baseado na Web.  A implementação de um protótipo permitirá avaliar o 
desempenho da solução, a fim de comprovar na prática um dos assuntos abordados nesta 
dissertação, que é a maior eficiência de um serviço de vídeo distribuído, além da facilidade de 
manutenção. 
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6.3 Epílogo 
 

Sabemos das dificuldades e entraves existentes na realização de uma videoconferência 
atualmente.  Mesmo sem a “ilusão-quase-certeza” defendida por Sílvio Meira [Mei99], onde 
usaríamos capacetes de realidade virtual e dispositivos eletro-eletrônicos para “sentir” o 
interlocutor (num aperto de mão, por exemplo), mesmo assim, uma simples transmissão de vídeo 
na Internet, hoje em dia, ainda é insatisfatória para os padrões de qualidade de áudio e vídeo que 
adquirimos em nossa vida contemporânea, seja ouvindo compactos sistemas de som estéril ou a 
assistindo às TVs convencionais.  As imagens em videoconferências pessoais pela Internet ainda 
se assemelham com as do “homem pisando o solo lunar” em meados de 1969 ou os “talking 
heads” das mídias atuais. 

Contudo, não devemos também dar ouvidos aos neo-luditas e achincalharmos 
indiscriminadamente as diversas tentativas de uso de vídeo e áudio em aulas a distância.  
Sabemos que nenhuma tentativa de projeção virtual dos ambientes educacionais existente 
substituirá a rica experiência real.  Como, por exemplo, a que vivemos neste programa de 
mestrado.  Desde o convívio social com simples conversas informais na copa, corredores do 
departamento ou  no horário do almoço que nos ajudam a elucidar grandes dúvidas ou a criar 
outras tantas sobre um assunto; até a emoção das separações, encontros e reencontros nos 
relacionamentos pessoais, além dos criados por aqui que tanto nos apoiaram em momentos 
difíceis.  Resultando, desse modo,  numa experiência de vida que jamais poderia ser concebida no 
ciberespaço, pelo menos, não com tanta veracidade de sentimentos e emoções. 

Não estamos propagando a videoconferência pessoal como uma ferramenta fundamental e 
insubstituível que já está pronta para ser utilizada do ensino básico ao universitário.  Propomos, 
sim, que ela seja utilizada como ferramenta de apoio em cursos e treinamentos a distância, mas 
para um público ainda restrito.  Quem, então, deve ser o público alvo de uma videoconferência 
que hoje ainda é de má qualidade?  Conseguimos identificar três públicos alvo que, por suas 
necessidades, não seriam tão exigentes com uma alta qualidade em videoconferência.  São eles: 

��Alunos – alguns candidatos aceitos em programas de mestrado e doutorado não iniciam ou 
finalizam suas dissertações ou teses devido aos limites geográficos entre o local de realização 
do curso e sua morada. 

��Professores do ensino básico, escolas técnicas e centros de formação tecnológica e 
universitária necessitam de maior especialização em suas áreas afins.  Existem vários 
professores impossibilitados de continuar sua formação por problemas de espaço/tempo.  A 
EAD com recursos de videoconferência seria uma ótima oportunidade de nivelamento para 
esses professores e de empirismo para os parâmetros curriculares nacionais e valorização do 
magistério propostos pelo governo. 

��Profissionais formados que necessitam de curso de especialização mas não podem freqüentar 
uma universidade ou centro de formação, seja por problemas de temporalidade (não podem 
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afastar-se do serviço), ou seja por um isolamento geográfico, como no caso de engenheiros de 
plataformas marítimas de extração de petróleo e de empresas de extração de minérios. 

 

Temos que começar a criar ambientes educacionais na Web para suportar esses objetivos.  A 
própria evolução natural da tecnologia cuidará de aperfeiçoar os modelos e paradigmas em 
curtíssimo tempo. 
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A 
 

Siglas e Termos  

 

API Application Programming Interface 

ATM Asynchronous Transfer Mode 

BOA Basic Object Adapter 

CEFET-CE Centro Federal Tecnológico do Ceará 

CGI  Common Gateway Interface 

CHESF Companhia Hidroelétrica do São Francisco 

Coders Também chamados encoders ou compressors.  Comprimem o vídeo 
substituindo os frames originais por versões mais compactas. 

COM Component Object Model 

CORBA Common Object Request Broker Architecture 

DCE Distributed Computing Environment 

DCOM Distributed Component Object Model 

DDCF Distributed Document Component Facility 

DII Dynamic Invocation Interface 

DLL Dynamic Link Libraries 

DOC Distributed Object Computing 

DSI Dynamic Skeleton Interface 

EAD Educação a Distância 

EJB Enterprise JavaBeans™ 

FDDI Fiber Distributed Data Interface 

Fps frames per second 

Frame Quadro de imagem que compõe um fluxo de vídeo. 

IDH Índice de Desenvolvimento Humano 

IDL Interface Definition Language 

Apêndice 
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IETF Internet Engineering Task Force 

IIOP Internet Inter-ORB Protocol 

INRIA Institut National de Recharche en Informatique et en Automatique 

IP Internet Protocol 

IPng IP Next Generation 

ITU International Telecommunications Union 

IVS INRIA Videoconferencing System 

Jitter É a variação do atraso de transmissão.  

JVM Java Virtual Machine 

LPCD Linha Privada de Comunicação de Dados 

Middleware Plataforma de distribuição que suporta objetos distribuídos 

Mrouters Pontos de conexão numa rede virtual MBone que decidem que pacotes 
serão transmitidos de uma rede para a outra. 

OA Object Adapter 

OCDE Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

OMA Object Management Arquitecture 

OMG Object Management Group 

ORB Object Request Broker 

POA Portable Object Adapter 

QoS Quality of Service 

RFP Request For Proposal 

RMI Remote Method Invocation 

RSVP Resource Reservation Protocol 

RTCP Real-Time Control Protocol 

RTP Real-Time Transport Protocol 

RTSP Real Time Streaming Protocol 

SURA Southeastern Universities Research Association 

UDP User Datagram Protocol 

VoD  Video on Demand 

WAN Wide Area Networking 
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