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RESUMO

Com o crescimento da criminalidade e o sentimento de insegurança presente
na população, o mercado de segurança eletrônica vem tendo um avanço
considerável. Junto com esse crescimento há necessidade de atender aos usuários
com produtos de tecnologia priorizando a confiabilidade de seu funcionamento. Um
dos produtos emergentes é o DVR, utilizado para a área de segurança eletrônica.
Esse equipamento tem uma importância fundamental, pois possibilita a conversão
de sinais analógicos para sinais digitais, permitindo a gravação das imagens
capturadas pela câmera em um disco rígido, que anteriormente eram realizadas em
fitas analógicas.
Com o advento da otimização do espaço físico do disco rígido, apenas as
imagens relativas a detecção de movimento ou por alarme são gravadas. O
aprimoramento, também é possível, com a possibilidade do acesso via rede,
utilizando a internet, que fornece as empresas de segurança a configuração remota
e o monitoramento das imagens. Esta característica faz com que estas empresas
consigam automatizar o sistema e permite ao usuário uma visualização das
imagens da sua residência de qualquer parte do mundo, mas para que isso ocorra é
fundamental que os usuários consigam visualizar as câmeras em tempo real e
tenham uma boa qualidade de imagem, ou seja, tenha uma transmissão com
qualidade de serviço (QoS).
Este trabalho realiza um estudo sobre o equipamento DVR (Digital Vídeo
Record – Gravador de Vídeo Digital), analisando os seus aspectos relativos à
qualidade de serviço, a conversão do vídeo analógico para digital, com ênfase na
área de Circuito fechado de TV, bem como as técnicas utilizadas para a
compressão deste sinal digital, e principalmente os protocolos mais adequados para
a transmissão destas imagens via rede. Por fim é feita uma análise prática do DVR
transmitindo vídeo pela rede, identificando os protocolos utilizados, os problemas
presentes na qualidade de serviço e por último mostrando as melhorias que possam
ser implementadas no DVR. Nessa última etapa é realizada uma análise de um
equipamento que realiza as melhorias sugeridas para o sistema.
Palavras-chave: DVR, Qualidade de Serviço, Transmissão de Vídeos pela
Internet.

ABSTRACT

With the growth of criminality and the feeling of insecure in this population, the
market of electronic security comes having a considerable advance. Together with
this growth there is necessity of meet to users with products of technology prioritizing
the trustworthiness of its functioning. One of the emerging productions is the DVR,
used for the area of electronic security. This equipment has a fundamental
importance, it allows the conversion of analog signals to digital signals, allowing the
recording of images captured by a camera in HD, which were previously performed
in analog tapes.
With the advent of the physical space of the HD, only the images on motion
detection or alarm are recorded. The improvement is also possible, with the
possibility of access via the network, using the Internet, which provides security firms
the remote configuration and monitoring of images. This feature makes these firms
have the ability to automate the system and allow the User a preview images of your
home from anywhere in the world, but for this to occur it is essential that users be
able of the view the cameras in real time and have a good quality image, ie, a
standard transmission with quality of service.
This work presents a study on DVR equipment, analyzing aspects of quality of
service, the conversion of analog video to digital, with an emphasis on the Closed
Circuit TV and the techniques used for compression of digital signal and especially
the protocols most suitable for the transmission of images over the network. Finally it
examines the practice of passing on DVR video over the network, identifying the
protocol used for the present problems in the quality of service and ultimately
showing the improvements that can be implemented in the DVR. In this last step is
made an analysis of equipment that performs the suggested improvements to the
system.

Key-words: DVR , Quality of Service, Transmission Video over the Internet.

SUMÁRIO
LISTA DE FIGURAS..................................................................................................10
LISTA DE TABELAS ...........................................................................................................11
LISTA DE ACRÔNIMOS......................................................................................................12
1.

INTRODUÇÃO .............................................................................................................15
1.1. MOTIVAÇÃO ........................................................................................................................ 15
1.2. ORGANIZAÇÃO DO TEXTO ............................................................................................... 16
1.3. OBJETIVOS............................................................................................................................ 16

2.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ................................................................................18
2.1. CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS E PADRÕES UTILIZADOS EM
EQUIPAMENTOS DE CAPTURA, ARMAZENAMENTO E TRANSMISSÃO DE
VÍDEO .................................................................................................................................... 18
2.1.1.

Características de um vídeo analógico ......................................................................... 18

2.1.2.

Conversão do sinal de vídeo analógico para digital .................................................... 19

2.1.3.

Codificação...................................................................................................................... 21

2.1.4.

Compressão de Vídeo ..................................................................................................... 22

2.1.5.

Transmissão do vídeo digital ......................................................................................... 33

2.2. CARACTERÍSTICAS DE UMA REDE TCP/IP NA TRANSMISSÃO DE VÍDEO............ 34
2.2.1.

Protocolos de transporte TCP e UDP ........................................................................... 35

2.2.2.

Serviço melhor esforço do protocolo IP ....................................................................... 37

2.2.3.

Problemas na transmissão de mídia contínua, como o vídeo, sobre rede de

pacotes: atraso, perda e jitter ............................................................................................... 38
2.2.4.

Protocolos para transmissão de vídeo .......................................................................... 40

2.2.5.

Arquitetura de uma aplicação para o servidor de imagens ....................................... 45

2.2.6.

Envio de multimídia de um servidor de fluxo continuo a uma aplicação

auxiliar.................................................................................................................................... 45

3.

EQUIPAMENTO ESTUDADO ................................................................................... 47
3.1. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO EQUIPAMENTO ........................................................... 47
3.1.1.

Principais características ............................................................................................... 47

3.2. DESCRIÇÃO DO FUNCIONAMENTO NA TRANSMISSÃO DE IMAGENS EM
REDE ...................................................................................................................................... 49
3.2.1.

Processo de visualização do equipamento através da rede ......................................... 50

3.3. PROBLEMA APRESENTADO ............................................................................................. 58
3.3.1.

O cenário ......................................................................................................................... 58

3.4. SUGESTAO DE MELHORIA NO EQUIPAMENTO ........................................................... 60
3.4.1.

Teste com o bit rate do software do DVR .................................................................... 62

3.5. SUGESTÃO DE MELHORIAS AO TRAFEGO GERADO PELO EQUIPAMENTO......... 69
3.5.1.

Exemplo de equipamento que utiliza para transmissão de mídias os

protocolos RTP e RTCP ....................................................................................................... 71
4.

CONCLUSÕES ............................................................................................................74

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................75

LISTA DE FIGURAS

Figura 2. 1: Processo de Amostragem ..............................................................................19
Figura 2. 2: Estrutura de Quadro ........................................................................................24
Figura 2. 3: Redundância Espacial.....................................................................................25
Figura 2. 4: Redundância com Estimação de Movimento ..............................................26
Figura 2. 5: Redundância Psicovisual ................................................................................26
Figura 2. 6: Comparativo entre as Compressões de Vídeo ...........................................33
Figura 2. 7: Transmissão e Recepção de Dados TCP/IP ...............................................36
Figura 2. 8: Camadas OSI Simplificada .............................................................................37
Figura 2. 9: Estrutura geral do TCP/IP...............................................................................38
Figura 2. 10: Estrutura datagrama IP .................................................................................42
Figura 2. 11: Envio de Multimídia de um Servidor de Fluxo Continuo a uma
Aplicação Auxiliar ..................................................................................................................46
Figura 3. 12: Parte Traseira de um DVR ...........................................................................47
Figura 3. 13: Cenário de Possíveis Conexões com o DVR............................................49
Figura 3. 14: Entrada de Vídeo em um DVR ....................................................................50
Figura 3. 15: Configuração do equipamento de rede ......................................................51
Figura 3. 16: Estabelecimento da comunicação com o DVR .........................................52
Figura 3. 17: Autenticação do servidor. .............................................................................53
Figura 3. 18: Interface de Configuração para Visualização de Imagens. ....................54
Figura 3. 19: Troca de Pacotes entre Servidor de Imagens e Cliente com Permissão
de Acesso ...............................................................................................................................55
Figura 3. 20: Envio de Imagens para o Cliente ................................................................56
Figura 3. 21: Envio de Pacotes do Servidor .....................................................................56
Figura 3. 22: Pacote de Dados ...........................................................................................57
Figura 3. 23: Envio de Imagens do Servidor para a Porta 2707 ...................................57
Figura 3. 24: Solicitação do envio de Configurações do Equipamento ........................57
Figura 3. 25: Simulação de um Enlace de um Usuário ...................................................59
Figura 3. 26: Análise de Transmissão de Vídeos do DVR H.264 x DVR MPEG-4 ....60
Figura 3. 27: Codificação CBR e VBR ...............................................................................62
Figura 3. 28: Codificação CBR ............................................................................................63
Figura 3. 29: Qualidade de Acordo com a Taxa de Bits .................................................64
Figura 3. 30: Gráfico Tempo X Vídeo ................................................................................66
Figura 3. 31: Ligação de Comunicação Serial via RS232 ..............................................66
Figura 3. 32: Valores da Configuração Encoder ..............................................................67
Figura 3. 33: Transmissão com um link de 64kbps com uma LAN ................................68
Figura 3. 34: Transmissão com um link de 64kbps. ........................................................68
Figura 3. 35 Arquitetura utilizada para a transmissão das imagens .............................70
Figura 3. 36: Transmissão Unicast e Multicast Respectivamente.................................70
Figura 3. 37: Envio de Vídeo Utilizando o Protocolo RTP. .............................................71
Figura 3. 38: Envio de Mensagens pelo Servidor Utilizando o Protocolo RTP ...........72
Figura 3. 39: Cliente Transmitindo Protocolo RTCP .......................................................72
Figura 3. 40: Funcionamento da Câmera IP Através do Wireshark .............................73

LISTA DE TABELAS

Tabela 3. 1: Canal x Taxa de Bits. .....................................................................................63
Tabela 3. 2: Tamanho de arquivo X Taxa de Bits............................................................65
Tabela 3. 3: Comportamento do Bit Rate ..........................................................................69

12
LISTA DE ACRÔNIMOS

A
ADC (Analog to Digital Converter – Conversores Analógico Digitais
ARQ (Automatic Repeat reQuest – Retransmissão Automática)
ASK (Amplitude Shift Keying – Modulação em Amplitude)
ASP (Advanced Simple Profile – Perfil Simples Avançado)
AVC (Advanced Video Coding – Codificação de Vídeo Avançada)
B
BER (Bit Error Rate – Taxa de Erro de Bit)
C
CBR (Constant Bit Rate – Taxa de Bit Constante)
CIF (Common Intermediate Format – Formato Intermediário Comum)
CFTV (Circuito Fechado de TV)
D
DDNS (Dinamic Domain Name System - Sistema de Nomes e Domínios Dinâmicos)
DPSK (Diferencial Phase Shift Keying – Modulação de Fase Diferencial)
DSP (Digital Signal Processing – Processamento Digital de Sinais)
DVD-Video (Digital Versatile Disc-Video – Disco Versátil Digital-Vídeo)
DVR (Digital Video Record – Gravador de Vídeo Digital)
F
FEC (Forward Error Correction – Correção de Erro de Repasse)
fps (Frames Per Second – Quadros por Segundo)
FRExt (Fidelity Range Extensions – Extensão do Alcance de Fidelidade)
FSK (Frequency Shift Keying – Modulação de frequência)
FTP (File Transfer Protocol - Protocolo de Transferência de Arquivo)
G
G (Ground - Terra)
GSM (Global System for Mobile – Sistema Global para Comunicações Móveis)
H
HDTV (High Definition Television – Televisão de Alta Definição)
HTML (HyperText Markup Language – Linguagem de Marcação de Hipertexto)
HTTP (HyperText Transfer Protocol Secure – Protocolo Seguro de Transferência de
Hipertexto)

13
I
IED (Inteleigentes Electronic Devides – Dispositivos Eletrônicos Inteligentes)
IGS (Improved Gray Scale – Escala de Cinza Melhorada)
IP (Internet Protocol – Protocolo de Internet)
ISO (Institute of Organization for Standardization – Instituo de Organização e
Padronização)
ISO/IEC (ISO/International Electrotechnical Commission – Comissão Internacional
de Eletrônica)
ITU (International Telecommunication Union – União Internacional das
Telecomunicações)
ITU-R (ITU – Radiocommunications – ITU – Radiocomunicações)
ITU-T (ITU – Telecomunications – ITU – Telecomunicações)
J
JPEG (Joint Photogaph Experts Group – Grupo de Peritos em Fotografias)
L
LAN (Local Area Network – Rede Local)
LP (Line Private – Linha Dedicada)
M
ME (Motion Estimator – Estimador de Movimento)
MP3 (MPEG Audio Layer-3 – MPEG Áudio Camada-3)
MPEG (Motion Picture Experts Group - Movimento do Grupo de Peritos)
MSS (Maximum Segment Size – Máximo Tamanho de Segmento)
MTU (Maximum Transmission Unit – Máxima Unidade de Transmissão)
N
NC (Normally Closed – Normalmente Fechada)
NO (Normally Open – Normalmente Aberta)
NTSC (National Television Standards Committee - Comitê Nacional do Sistema de
Televisão)
P
PAL (Phase Alternating Line - Linha de Fase Alternante)
PC (Personal Computer – Computador Pessoal)
PCM (Phase Coding Modulation – Modulação por Código de Pulso)
PSK (Phase ShiftKeying – Modulação em fase)
PTZ (Pan Tilt Zoom – Zoom Vertical Horizontal)
Q
QAM (Quadrature Amplitude Modulation – Modulação em Amplitude e Fase)
QoS (Quality of Service – Qualidade de Serviço)

14

R
RDSI-FE (Rede Digital de Serviços Integrados – Faixa Estreita)
RFC 793 (Request For Comments – Requisição de Comentário)
RGB (Red, Green and Blue – Vermelho, Verde e Azul)
RTCP (Control RTP – Protocolo de controle RTP)
RTCP APP (Applications Pacages RTCP – Aplicações de Pacotes RTCP)
RTCP BYE (Gerenciamento de Membros)
RTCP RR (Report Receiver RTCP – Relatório do Receptor RTCP
RTCP SDES (Description of the Source RTCP – Descrição da Fonte RTCP)
RTCP SR (Sender Report RTCP – Relatório do Transmissor RTCP)
RTP (Real Time Protocol – Protocolo de Tempo Real)
RTSP (Real Time Streaming Protocol – Protocolo de Fluxo Continuo em Tempo
Real)
S
SECAM (Systeme en Coleur Avec Memoire - Sistema em Cores com Memória)
T
TCP (Transmission Control Protocol - Protocolo de Controle de Transporte)
U
UDP (User Datagram Protocol – Protocolo de Datagrama de Usuário)
V
VBR (Variable Bit Rate – Taxa de Bit Variável)
VTN (Vídeo Teclado Network – Teclado de Rede de Vídeo)

15
1. INTRODUÇÃO

1.1. MOTIVAÇÃO

A área de segurança eletrônica tem apresentado grande crescimento
nos últimos tempos. Com esse crescimento e com o avanço tecnológico, os
aparelhos de gravação analógica, que antes realizavam o monitoramento por
meio de circuitos fechados de TV, tornaram-se obsoletos. Alguns dispositivos
atuais utilizam placas de captura de vídeo que realizam a captura das
imagens e a conversão das mesmas para o formato digital. Este processo é
geralmente realizado em um computador, que na grande maioria das vezes
rodam o sistema operacional Windows da Microsoft©, os quais, muitas vezes,
não possuem as características de hardwares ideais.
Devido aos fatores citados acima, foram desenvolvidos dispositivos
para gravação digital de vídeo (DVR – Digital Vídeo Record – Gravador de
Vídeo Digital), que possuem um hardware especifico para a área de
segurança, e muitos deles rodam um sistema operacional Linux embarcado,
mais leve e estável ao Windows (sistema operacional mais utilizado nas
placas de captura). O DVR é um equipamento, que converte o vídeo de
analógico para digital, realiza a gravação do mesmo, e realiza análise de
conteúdo de vídeo. Nestes dispositivos é possível realizar a configuração e
visualização dos vídeos localmente e através da rede.
Trabalhando no setor de pesquisa e desenvolvimento em sistemas de
segurança da empresa Intelbrás, estamos encontrando problemas no
desenvolvimento relacionado a transmissão de imagens de um dispositivo do
tipo DVR. Neste dispositivo os problemas encontrados são referentes à
visualização dos vídeos transmitidos através da rede, na qual os mesmos
apresentam atrasos, baixa qualidade de vídeo além de erros de sistema. A
análise destes problemas na transmissão e recepção de imagens, bem como
a proposição de melhorias no sistema será o foco deste projeto.
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1.2. ORGANIZAÇÃO DO TEXTO

Para o monitoramento de imagens é fundamental uma boa visualização
da imagem em tempo real, como também uma boa compressão de vídeo
para a realização do armazenamento destes vídeos. Dentre outras
características presentes nos equipamentos de gravação de vídeo, como os
dispositivos DVR destacam-se a automatização do sistema, como por
exemplo, a gravação de vídeos somente na ocorrência de detecção de
movimento, tendo como opção a realização de outras funções na ocorrência
deste evento. Sendo o DVR equipamento principal ou auxiliar em questões de
segurança, ele pode ser automatizado utilizando entradas de alarmes, sendo
assim na ocorrência de um alarme periférico, pode ser acionada uma saída
de alarme, como também a gravação de vídeos, alertando assim o sistema
de segurança quanto à invasão.
Alguns equipamentos tipo DVR permitem a visualização das imagens e a
configuração remotamente, através da internet. A grande dificuldade
apresentada para o monitoramento remoto é a visualização das imagens em
tempo real, tendo em vista que o vídeo acarreta um grande consumo de
banda para a visualização das imagens. Por isso é fundamental a utilização
de uma compressão eficaz de vídeo, para que essa dificuldade seja
minimizada. O processo realizado pelo equipamento DVR em estudo será
apresentado nos próximos capítulos. Também serão apresentados os
fundamentos da conversão do sinal analógico para digital, a compressão de
vídeo H.264, os protocolos utilizados para a transmissão de vídeo pela rede e
as sugestões de melhorias para um desempenho melhor no envio das
imagens via rede.

1.3. OBJETIVOS

O projeto tem como objetivo analisar o funcionamento de um
dispositivo para gravação digital de vídeo estudando cada uma de suas
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particularidades: transformação do sinal analógico em digital, codificação do
vídeo, serviços de rede implementados no equipamento, TCP (Transmission
Control Protocol – Protocolo de Controle de Transporte) e Multicast1, e
serviços de configuração do dispositivo. Pretende-se também identificar a
forma e os protocolos utilizados pelo dispositivo para transmitir o vídeo digital
pela rede.
Uma vez identificadas estas características pretende-se realizar
ensaios para verificar o funcionamento do dispositivo e a qualidade do sinal
de vídeo transmitido pela rede em diferentes contextos: DVRs com
codificações/compressão diferentes, com enlaces de diferentes capacidades
de transmissão, diferentes características de tráfego na rede, entre outros.
Caracterizar o tipo de tráfego de vídeo transmitido pela rede; observar o
comportamento do tráfego, como: taxa de bit2 constante, taxa de bit variável e
identificar protocolos de rede utilizados para transmissão do vídeo.
A partir do estudo do dispositivo e dos ensaios realizados pretende-se
propor ajustes e modificações no dispositivo visando melhorar a qualidade do
serviço oferecido pelo mesmo.
No desenvolvimento deste trabalho estão envolvidos conhecimentos
adquiridos no Curso em Sistemas de Telecomunicações, em particular
aqueles trabalhados nas disciplinas Sinais e Sistemas, Processamento Sinais
Digitais, Redes de Computadores e Redes de Multimídia.

1
2

É a entrega de informação para múltiplos destinatários simultaneamente.
Menor unidade de informação que pode ser armazenada ou transmitida.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS E PADRÕES UTILIZADOS EM
EQUIPAMENTOS DE CAPTURA, ARMAZENAMENTO E TRANSMISSÃO
DE VÍDEO

2.1.1. Características de um vídeo analógico

Os vídeos são formados por vários quadros de imagens que são
deslocados no tempo, e que devido a um fenômeno de persistência no
cérebro humano, oferecem a sensação de movimento contínuo, ou seja,
apresenta-se como um vídeo. Para o funcionamento de um vídeo é
necessário a sincronização das câmeras com os receptores das imagens,
para que as mesmas possam receber cada quadro de imagem. Essa
sincronização é realizada por sinais periódicos e por conveniência a
frequência utilizada no fornecedor de energia elétrica é aproveitada para guiar
o sinal de referência dos quadros. No mundo existem basicamente dois
padrões de frequência de energia elétrica, 50Hz e 60Hz. Com 50Hz, os
padrões de TV analógica usam 25 quadros por segundo, com 60Hz, são 30.
Essas taxas de 25 quadros ou 30 quadros por segundo são diferenças
fundamentais entre os padrões de vídeos analógicos. (MOREIRA, 2003)
Existem três padrões de vídeos analógicos, sendo eles:
 NTSC (National Television Standards Committee – Comitê Nacional do
Sistema de Televisão): possui uma taxa de 29,97fps (Frames Per
Second – Quadros por Segundo) e 525 linhas por frame.
 SECAM (Systeme en Coleur Avec Memoire – Sistema em Cores com
Memória): possui uma taxa de 25 frames por segundo e 625 linhas por
frame.
 PAL (Phase Alternating Line – Linha de Fase Alternante): possui uma
taxa de 25 frames por segundo e 625 linhas por frame.
Para a área de CFTV (Circuito Fechado de TV) o padrão utilizado no Brasil é o
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NTSC, com um taxa máxima de 29,97 frames por segundo e 525 linhas por frame.
(MOREIRA, 2003)

2.1.2. Conversão do sinal de vídeo analógico para digital
Os sinais analógicos, oriundos de uma câmera, são sinais de tipo contínuo que
variam de 0V (correspondente a cor preta) até 0,7V (correspondente a cor branca).
Para a realização da conversão do sinal analógico para digital é necessário a
discretização no tempo. A discretizacao no tempo nada mais é do que o processo
de amostragem, que posteriormente serão quantizadas e então passadas ao mundo
digital. Quanto menor o período de amostragem (ou seja, maior a frequência de
amostragem), mais o sinal amostrado se aproxima do sinal analógico original.
Aumentar o número de bits usado na quantização geralmente melhora o resultado
final do sinal digital. Portanto, é possível reduzir as distorções no sinal, introduzidas
pelo processo de digitalização, através do uso de uma taxa de amostragem alta e
de um grande número de bits para a quantização. Contudo, essa abordagem
aumenta o “tamanho” do sinal digital, precisando de muito espaço em disco para
armazená-lo, além de uma rede com grande largura de banda para transmiti-lo. Por
isso existe a necessidade de se estabelecer uma relação de custo benefício entre a
qualidade desejada e o tamanho final do sinal digitalizado, que são diretamente
proporcionais. A Figura 2.1 representa o processo de amostragem onde valores da
amplitude são obtidos em determinados instantes de tempos, e isso descreve o
processo de amostragem do sinal. (DAMJANOVSKI, 2005)

Figura 2. 1: Processo de Amostragem
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Costuma-se adotar o teorema de Nyquist3 para a escolha da taxa de
amostragem. Segundo esse Teorema, para um sinal digital ser reconstruído
corretamente, a taxa de amostragem precisa ser pelo menos o dobro da frequência
mais alta do sinal analógico. Para o sinal analógico de vídeo a frequência oscila
entre (10Hz a 4.2MHz), sendo assim a taxa de amostragem tem que ser superior a
2 x 4.2Mhz. Contudo o processo de amostragem produz um número específico de
amostras por cada linha rastreada. Essas amostras apresentam pontos individuais,
que são chamados de pixels. Então a resolução pode ser determinada pelo número
de pixels horizontais e verticais.
A quantização deste sinal analógico ocorre a partir da representação mais
comumente conhecida como nível de quantização dos valores obtidos através da
amostragem usando um número de bits predefinido para armazená-los. Quanto
maior o número de bits utilizados para representar tais valores, melhor será o
resultado final do sinal digital, melhorando assim, o processo de digitalização, pois
com isso podemos reduzir as distorções no sinal. Por outro lado, esse aumento
reflete diretamente em maior espaço em disco para armazená-lo, tendo a
necessidade de optar pela melhor relação custo beneficio. Esse processo de
amostragem juntamente com o processo de quantização é realizado pelos ADC
(Analog to Digital Converter – Conversores Analógico Digitais). (MONTEZ e
BECKER, 2005)
Um dos principais problemas com sinais analógicos é o ruído, o qual muitas
vezes é difícil de ser evitado. Este ruído é acumulado nos diversos estágios que o
sinal percorre. Um exemplo é o ruído térmico originado no chip da câmera de
imagens, que é adicionado na transmissão, através dos cabos e no ponto de
recepção (gravadores, monitores, entre outros). Já o sinal digital, onde sua
representação é binária, 0´s e 1´s, os ruídos são facilmente detectados e corrigidos.
Essa detecção e correção são alcançadas através das diversas estruturas
tecnológicas existente, tais como ARQ (Automatic Repeat reQuest – Retransmissão
Automática) e FEC (Forward Error Correction – Correção de Erro Adiante).
Outra vantagem dos sinais digitais em relação aos analógicos está em seu
processamento em computadores, o que os torna mais facilmente manipuláveis.
3

Segundo o Teorema de Nyquist, a frequência de amostragem de um sinal analógico, para
que possa posteriormente ser reconstituído com o mínimo de perda de informação, deve ser igual ou
maior a duas vezes a maior freqüência do espectro desse sinal.
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Técnicas de processamento de sinais podem ser empregadas para: filtrar sinais
digitais; inserir e retirar marcas d’água; comprimir dados; detectar e reduzir erros. A
capacidade de ser processada em computadores é com certeza a grande vantagem
da representação digital dos dados multimídia, ou seja, após serem transformados
em sinal digital, os dados multimídia passam a ter representação universal: qualquer
mídia digital é codificada em uma sequência de bits. (MONTEZ e BECKER, 2005)

2.1.3. Codificação

2.1.3.1. Introdução
A velocidade do conjunto de imagens, que são transmitidas em sequência e
que nos da idéia de movimento, é conhecida por taxa de frame ou número de
frames por segundo. Dependendo do tamanho da taxa de frames pode-se perder a
noção de movimento, por isso o ideal é que seja utilizadas taxas de (12, 15, 25 e
30)fps. A velocidade de transmissão de frames está intimamente ligada com o
tamanho da janela (número de pixels), que quanto menor for, maior será a
velocidade em que a informação irá trafegar. Porém a qualidade também está
intimamente ligada com o tamanho desta janela, por isso procura-se usar valores
que não são tão altos e nem tão baixos, tal qual 240 x 180 pixels. Outra
característica da qualidade está relacionada com a paleta de cores, ela determina a
quantidade de informação que será captada por frame. (VILLAÇA, 2008)
As características do sinal de vídeo são determinadas a partir do padrão que
está sendo utilizado, que pode ser preto e branco, televisão colorida e de alta
definição. Os padrões de televisão colorida já foram mencionados no capítulo de
características de um vídeo analógico. Contudo cabe destacar alguns conceitos que
podem ser aplicados a este padrão.
Luminância (Y) é uma medida de intensidade da luz refletida em uma dada
direção, refere-se às luzes preto e branco, enquanto que a crominância (C) referese aos valores de cor. O modelo de sinal de vídeo RGB (Red, Green and Blue –
Vermelho, Verde e Azul) é a combinação dessas cores primárias com o propósito de
gerar outras cores. A intensidade dessas cores pode variar entre o mínimo,
resultando na cor preta, e ao máximo, resultando na cor branca. Essa intensidade é
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representada de forma numérica e na base 2, ou seja, a cor preta representaria
RGB(0,0,0) e a branca RGB(1,1,1). Outro modelo, o YIQ, deriva do sistema RGB,
sendo uma das três componentes de sinal representadas por ele, à luminosidade
(Y) e as outras duas para a informação da cor, em fase (I) e quadratura (Q). O
YCbCr, (Y) luminância, (Cb) crominância azul e (Cr) crominância vermelha, é a
representação utilizada para indicar os sinais digitalizado a partir do espaço de cor
provindos dos padrões de televisão analógica. A partir desses conceitos iniciais
pode-se dar continuidade a compressão e codificação de vídeo. (VILLAÇA, 2008)

2.1.3.2. Codificação – Conceito e etapas
Codificar é transformar a mensagem original em um conjunto de códigos
binários relativos aos intervalos de quantização. Ela visa obter a compressão do
sinal codificado, dando segurança, reduzindo a banda de frequência necessária
para a transmissão do sinal e aumentando a robustez. (MOECKE, 2004)
O processo de codificação de vídeo possui basicamente as mesmas etapas e
estrutura. A primeira etapa é a correlação (conversão)/descorrelação do sinal de
RGB para YCbCr. Essa descorrelação consiste em separar a luminância, mais
perceptível ao olho humano, da crominância, que por ser menos sensível ao olho
humano poderá ser arbitrado um espaço menor para ela. A segunda etapa é a
amostragem do sinal, onde a Transformada de Cosseno Discreto é aplicada. Por
último o sinal é codificado por entropia, resultando em uma sequência binária.
(VILLAÇA, 2008)
O processo de compressão, bem como os principais padrões dessa etapa,
será desenvolvido a seguir.

2.1.4. Compressão de Vídeo
Os dois principais problemas da tecnologia de áudio e vídeo digitais são em
relação à armazenagem e a transmissão dos dados, pois para as sequências de
alta qualidade é necessário um grande espaço em disco, tornando praticamente
inviável o armazenamento e a transmissão das mídias atuais.
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Para auxiliar no processo de migração do sistema analógico para o sistema
digital, grupos de trabalho como a ISO (Institute of Organization for Standardization
– Instituo de Organização e Padronização), IED (Inteleigentes Electronic Devides –
Dispositivos Eletrônicos Inteligentes) e a ITU (International Telecommunication
Union – União Internacional das Telecomunicações), com o órgão ITU-T (ITU –
Telecomunications – Telecomunicações) surgiram para suprir a necessidade de
padronização dos métodos de normalização de imagens, estes grupos são
dedicados para a elaboração de normas na área de telecomunicações e a ITU-R
(ITU – Radiocommunications – ITU – Radiocomunicações) voltado para a área de
difusão.
Tais grupos desenvolveram vários padrões de imagens para a compressão
de áudio e vídeo como, por exemplo, o JPEG (Joint photogaph experts group –
Grupo de Peritos em Fotografias) e o JPEG 2000 (em 1997), ambos da ISO/IEC
(ISO/International

Electrotechnical

Commission

Comissão

Internacional

de

Eletrônica) para imagens estáticas o H261 (em 1990) e o H263 (em 1995), ambos
da ITU-T e os padrões MPEG-1 (Motion Picture Experts Group – Grupo de Expert
de Imagens com Movimento), (em 1992) e MPEG-2 (em 1994). (ALENCAR, 2007)
A compressão de vídeo é uma técnica que faz parte do grupo mais geral de
tecnologias de compressão de dados, que se classificam em compressão sem
perdas e compressão com perdas. No primeiro caso, após o processo de
compressão/descompressão, o sinal reconstituído é idêntico ao original, enquanto
no segundo caso há uma degradação desse sinal, denominada distorção.
Quando esta compressão é sem perdas, geralmente, é possível compactar
dados de duas a três vezes. Já na compressão com perdas, a taxa resultante
depende apenas da distorção admitida – as tecnologias de compressão mais
recentes podem comprimir para uma taxa até 100 vezes menor do que a taxa
original, com uma distorção ainda aceitável. Este tipo de compressão limita-se a um
pequeno nicho de aplicações que não toleram qualquer distorção, como vídeos
médicos ou sistemas de arquivamento.
Por outro lado, a compressão com perdas é a mais usada e difundida, já que
certas distorções podem ser imperceptíveis ao olho humano, ou mesmo toleradas –
sendo essa a utilizada pelos padrões MPEG-4 e H.264. (ALENCAR, 2007)
O sistema de cores RGB não é adequado para a compressão de vídeo, pois
não leva em conta a percepção do olho humano, por isso é necessário a conversão
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de RGB para YCbCr, que ocorre na codificação, fazendo os quadros se dividirem
em blocos. Esses blocos em geral podem ser do tipo I (intra), P (inter de previsão) e
B (interbipreditivo). Quadros tipo intra, utiliza apenas codificação espacial e pode ser
definido

com

um

quadro

de

autocontrole,

pois

pode

ser

decodificado

independentemente de referência de outras imagens. Em uma sequência de vídeo,
ele é o primeiro quadro, então deverá ser utilizado como ponto de ressincronização
nos casos em que o fluxo de bits foi danificado, além de ser utilizado para acessos
aleatórios tais quais avanço rápido e retrocesso, e inserido em intervalos regulares
de tempo ou mediante solicitação. O quadro P usa partes de quadros anteriores,
tanto do próprio tipo como do tipo I, para codificar o quadro atual. Estes são mais
sensíveis a erros, pois depende de quadros anteriores, por outro lado possui menos
bit que àqueles quadros do tipo I. Por sua vez, o quadro B faz referência a um
quadro anterior e um quadro futuro. Uma estrutura de quadro é ilustrada na Figura
2.2 abaixo. (VILLAÇA, 2008)

Figura 2. 2: Estrutura de Quadro

As principais operações realizadas em uma compressão de vídeo são:
compensação e estimação de movimento e predição intra-quadro e inter-quadro.
Predição intra-quadro, é aquela realizada a partir de um mesmo quadro, onde há
redundância no valor do pixel fazendo com que eles sejam simplesmente repetidos,
conforme Figura 2.3. Já a predição inter-quadro, se dá em quadros diferentes de
uma imagem em movimento, Figura 2.4, onde os objetos estáticos são apenas
repetidos e os objetos em movimento são alocados conforme a compensação de
movimento, isto é, apenas os coeficientes de movimento são transmitidos. A
compensação de movimento de uma maneira geral remonta o quadro atual a partir
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dos blocos selecionados pelo ME (Motion Estimator – Estimador de Movimento). A
estimação procura o melhor bloco que poderá substituir o bloco do quadro atual,
essa localização é feita pelo vetor de movimento. (SILVA, 2007)
Quando comprimimos um vídeo, a redução ocorre a partir da redundância
e/ou de informações menos importantes. A compressão é feita pelo codificador da
fonte, enquanto que o decodificador reconstrói a imagem aproximada do processo
de codificação. A redundância pode ser: Redundância Espacial; Redundância
Temporal; Redundância Psicovisual; Redundância de Codificação (entrópica). A
redundância espacial e temporal ocorre quando há correlação de pixel com os
vizinhos de mesmo frame (espacial) ou de frames consecutivos (temporal). O valor
do pixel poderá ser predito a partir dos valores dos pixels vizinhos tal qual um frame
futuro pode ser predito a partir de um frame vizinho. Na redundância espacial, que é
a predição intra quadro, pode-se notar que os valores de pixels tendem a ser muito
parecidos ou iguais, o valor do pixel pode ser predito a partir dos valores de pixels
vizinhos, como mostra a Figura 2.3 abaixo: (SILVA, 2007)

Figura 2. 3: Redundância Espacial

O mesmo efeito também ocorre na redundância temporal, predição interquadros, onde a correlação dos pixels ocorre com quadros vizinhos sucessivos,
assim o valor do pixel pode ser predito a partir de quadros passados e quadros
futuros (quadros tipo P e B). Porém a redundância é ainda maior quando a imagem
esta em movimento, isto é, há um quadro deslocado do outro, Figura 2.4. É possível
neste caso fazer a redundância a partir da estimação de movimento, caso seja uma
imagem estática pode-se utilizar a codificação diferencial entre quadros. (SILVA,
2007)
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Figura 2. 4: Redundância com Estimação de Movimento

A redundância psicovisual, é baseado no sistema visual humano, que é mais
sensível ao brilho do que a cor propriamente dita, isto é, o olho humano não
responde com a mesma sensitividade para todas as informações visuais. Pela
limitação do olho humano em acompanhar as imagens que se movem rapidamente,
bem como a limitação do detalhe, alguma informação pode ser descartada,
resultando em uma compressão com perdas, essa propriedade pode ser explorada
pela quantização das intensidades das imagens, como mostra a Figura 2.5: (SILVA,
2007)

Figura 2. 5: Redundância Psicovisual

A imagem original a esquerda possui 256 tons de cinza, a do meio com uma
quantização uniforme em 16 níveis e a da direita foi realizada uma quantização IGS
(Improved Gray Scale – Escala de Cinza Melhorada) em 16 níveis. As duas imagens
à direita possuem uma taxa de compressão 4:1, porém a mais a direita possui uma
melhor qualidade.

27
Já na codificação entrópica, onde há representação da incerteza da fonte de
informação, produz um resultado máximo quando todos os símbolos são
equiprováveis e retorna uma cota inferior no numero de bits necessário para
codificar o sinal. (SILVA, 2007)
Os tipos de compressão mais importantes neste contexto serão explicitadas
abaixo.

2.1.4.1.

Compressão MPEG-4

O MPEG é um grupo da ISO/IEC, criado em 1988, e adotado como padrão
internacional

em

1992.

O

MPEG

é

responsável

em

padronizar

os

codificadores/decodificadores, processamento e a representação codificada de
vídeo, áudio e combinação destes. O desenvolvimento do MPEG foi baseado no
JPEG (desenvolvido pelo mesmo grupo ISO) e que possui uma boa base para seu
desenvolvimento. Ele utilizou a idéia de fotos compactadas separadamente e
apresentadas sequencialmente. (WIKIPEDIA, 2009)
O MPEG-4 é a evolução dos padrões MPEG-1 e MPEG-2, direcionada a
compressão de áudio e vídeo previamente digitalizados. Por esse motivo, pode ser
utilizado em vídeos transmitidos pela internet e telefone celular que utilizam imagens
e em sua versão AVC (Advanced Video Coding – Codificação de Vídeo Avançada)
pode ser utilizado em HDTV (High Definition Television – Televisão de Alta
Definição). (ALENCAR, 2007). Possui funcionalidades para arquivos orientados a
objeto, possibilidade de codificação de diferentes mídias, flexível a erros, entre
outros. Sua abrangência é maior na sua segunda versão, MPEG-4 ASP (Advanced
Simple Profile – Perfil Simples Avançado). (WIKIPEDIA, 2009).
Essas versões são um conjunto de diversos tópicos denominados partes,
onde cada uma dessas partes aborda o padrão sob um aspecto diferente. A parte 1
do MPEG-4 descreve a sincronização de áudio e vídeo, a parte 2, o processo de
compressão das imagens, a parte 3, o processo de compressão de áudio, a parte 4,
procedimentos para verificar a conformidade de determinada amostra com outras
partes do padrão e a parte 5, indica o software para demonstrar e ilustrar partes
específicas do padrão. A parte 10 surgiu com o avanço da parte 2 e por isso
recebeu o nome de AVC. (ALENCAR, 2007)
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Tal como suas versões em MPEG-1 e MPEG-2, ele é projetado para ser
utilizado em diferentes perfis de compressão de vídeo, porém sua faixa de valores
de perfil é muito maior do que a faixa de valores do MPEG-2, que possui qualidade
equivalente a de um DVD-Video (Digital Versatile Disc-Video – Disco Versátil DigitalVídeo). Por esse motivo o MPEG-4 é capaz de transmitir de forma satisfatória desde
transmissões via modem dial-up4 até as redes de alto desempenho como as de
gigabit ethernet. (WANDERLEY, 2009)
Outra

diferença

do

MPEG-2

é

a

possibilidade

de

enviar

cenas

separadamente e sendo posteriormente reagrupadas pelo decodificador (por isso
seu intenso uso em aplicações do tipo multimídia). Os objetos podem ser
codificados de modo independente gerando vários fluxos elementares e antes da
transmissão os fluxos MPEG-4 são sincronizados.
O primeiro passo para a codificação é amostrando e digitalizando os sinas de
vídeo. A semelhança entre as imagens são feitas com base na compensação de
movimento. Um método para regular a taxa de transmissão que foi empregado
nesse padrão é feito através do controle do processo de quantificação. Para isso um
buffer é colocado na saída do codificador e quando esse buffer estiver perto de
completar sua capacidade total, é ordenado ao sistema que o processo de
quantização diminua a resolução do vídeo. Há um preço a ser pago por essa
melhoria, esse preço é refletido no esforço computacional que é necessária para a
manipulação de vídeos no formato MPEG-4. (ALENCAR, 2007)

Principais Características

Como já foi abordado acima, o padrão MPEG-4, que foi idealizado e realizado
para aplicações de vídeo, suas características tendem abranger uma gama enorme
de características e consequentemente aplicações, tais como (ALENCAR, 2007):
 Eficiência na compressão de sequência de vídeo entrelaçado ou
progressivo - é dito como o princípio relativo ao MPEG-1 e MPEG-2
permitindo aplicações tais como TV Digital e DVD. A eficiência da
4

Uma conexão dial-up conecta você a uma rede ou à Internet usando um dispositivo que
utiliza a rede telefônica.
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codificação foi melhorada alcançando características, como por
exemplo, codificar múltiplos fluxos de dados simultâneos aumentando
a aceitação das aplicações baseadas no padrão MPEG-4;
 Codificação de objetos de vídeo - Cada objeto audiovisual pode ser
codificado em escala ou em uma única camada, dependendo da
aplicação, essas camadas são representadas pela camada de objetos
de vídeo. A Camada de Objeto de Vídeo fornece codificação escalar. A
definição

desejada

pode

ser

disponibilizada

ao

decodificador

dependendo dos parâmetros tais como a largura de banda disponível,
capacidade de processamento computacional e as preferências do
usuário;
 Controle efetivo da transmissão de dados – a boa qualidade é
mantidos mesmo em níveis de BER (Bit Error Rate – Taxa de Erro de
Bit) elevados, pois existem ferramentas de recuperação de erros que
dão essa dimensão ao decodificador. Essas ferramentas possuem
escabilidade nas transmissões;
 Codificação de objetos visuais animados - é uma cena MPEG-4
completa que pode conter todos os objetos naturais ou sintéticos 2-D
ou de 3-D e suas camadas de realce;
 Codificação para aplicações específicas – quando há a necessidade
da qualidade visual ser melhor que a eficiência de compressão, como
por exemplo, em um estúdio;
Para as aplicações, destacam-se: (ALENCAR, 2007)
 Transmissão em tempo real de vários tipos de mídia – as características que
fazem do MPEG-4 um padrão para transmissão em tempo real são:
o Em baixas taxas de transmissão, a compressão pode chegar até
24Kbps, já nas redes de banda larga, as aplicações podem usar o
mesmo conteúdo codificado em taxas maiores.
o A interatividade do padrão que consiste em codificar e representar
objetos dentro de cada quadro permite aplicações mais aprimoradas
em processamento de imagens além das aplicações multimídias
avançadas. Baseado na representação, edição de taxas de bits
eficiente dos objetos e manipulação, permitem novas experiências de
interação com o usuário.
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o A capacidade do escalonamento que permite que o mesmo conteúdo
seja transmitido para diferentes dispositivos em redes homogêneas.
 Transmissão em tempo real de vídeo para dispositivos móveis – por ter a
flexibilidade de transmitir por diferentes taxas e por diversas redes, é possível
utilizá-lo em canais com forte influência de ruídos. E justamente por obter
esse cenário, muito comum em ambientes móveis, que ele é capaz de prover
essa transmissão.
 TV interativa – ele abrange essa aplicação, pois oferece suporte a conteúdo
interativo de alta qualidade em redes de TV tradicionais ou TV a cabo.
 Compras interativas – graças à interatividade a pessoa poderá ter acesso aos
produtos pela TV.
 Ensino e treinamento à distância – como o conteúdo do MPEG-4 pode ser
transmitido via satélite para locais remotos, a disponibilidade do mesmo
conteúdo será possível em uma rede local distante da primeira.

2.1.4.2. Compressão H.264 (MPEG-4 AVC)

Introdução
O AVC ou H.264, ou ainda MPEG4 Parte-10, foi criado em 2003, pelo Grupo
MPEG, juntamente com a ITU-T. A idéia inicial era desenvolver um padrão com a
mesma qualidade do MPEG2 e do MPEG4, contudo com taxas menores de
transmissão e com uma implementação menos complexas tornando-o mais barato.
A idéia de melhoria era relativa à eficiência de compressão em pelo menos
duas vezes em relação ao MPEG2. Em julho de 2004, uma nova parte chamada
FRExt (Fidelity Range Extensions – Extensão do Alcance de Fidelidade) foi
adicionado ao padrão H.264/AVC. Essa parte especifica melhorias relativas à
eficiência de codificação (SILVA, 2007)

Perfis
O padrão H.264 possui sete configurações diferentes, que são chamadas de
perfis e são destinadas a aplicações especificas:
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 Baseline Profile (BP) – comumente utilizada em aplicações com baixa
taxa de bit rate;
 Main Profile (MP) – utilizado para broadcast5;
 Extended Profile (XP) – ideal para mídia do tipo stream, com alta taxa
de compressão;
 High Profile (HiP) – ideal para broadcast e armazenamento, muito
utilizado em HD DVD e Blu-Ray6;
 High 10 Profile (Hi10P) – é baseado no padrão anterior, porém com 10
bits por frame adicionais;
 High 4:2:2 Profile (Hi422P) – Desenvolvido pensando em vídeos
entrelaçados, este perfil tem por base o Hi10P com o suporte ao
formato 4:2:2;
 High 4:4:4 Predictive Profile (Hi444PP) – Baseado no perfil Hi422P,
mas utiliza o formato 4:4:4 e tem um maior número de bits para a
precisão na decodificação de imagem (14 bits). Este perfil ainda tem a
característica de no processo de compressão fazer o processo em três
cores separadas. (WIKEPEDIA, 2009)
Para a codificação desse padrão há a necessidade de fazer a distinção entre
a Camada de Codificação de Vídeo (VCL) e a Camada de Abstração de Rede
(NAL), a saída do codificador é uma sequência de bits que representam os dados
do vídeo codificado (VCL). O H.264 consiste dos seguintes módulos de predição:
Módulo de predição inter-quadros: São intrínsecos neste módulo, os módulos
de estimação de movimento e compensação de movimento dos blocos ou
macroblocos. A predição é feita através de um array7 retangular de pixels, que pode
ter 4x4, 4x8, 8x4, 8x8, 16x8, 8x16 e 16x16 de tamanho, que já foi previamente
codificado e escolhido através do vetor de movimento. Para a realização da
estimação de movimento é considerado apenas o componente de luminância do
5

Do Inglês, "transmitir" é o processo pelo qual se transmite ou difunde determinada
informação, tendo como principal característica que a mesma informação está sendo enviada para
muitos receptores ao mesmo tempo.
6
Também conhecido como BD (de Blu-ray Disc) é um formato de disco óptico da nova
geração de 12 cm de diâmetro (igual ao CD e ao DVD) para vídeo de alta definição armazenamento
de dados de alta densidade.ma informação está sendo enviada para muitos receptores ao mesmo
tempo.
7
Em programação de computadores, um array, também conhecido como vetor (para arrays
uni-dimensionais) ou matriz (para arrays bi-dimensionais), é uma das mais simples estrutura de
dados.
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macrobloco. Cada componente de crominância possui a metade da resolução
horizontal e vertical de cada vetor de movimento, são divididos por dois para serem
aplicados aos blocos de crominância. A compensação de movimento é o processo
de compensação para o deslocamento de objetos movidos de um quadro para
outro. O compensador de movimento é uma etapa precedida pela etapa de
estimação de movimento. É função da compensação de movimento, a partir do
vetor de movimento gerado na ME, localizar os blocos de melhor casamento na
memória de quadros anteriormente codificados (quadros passados e/ou futuros) e
montar o quadro predito. Este quadro será subtraído do quadro atual para gerar o
quadro de resíduos que passará pela transformada. (SILVA, 2007)
O módulo de predição de intra-quadro é realizado através da interpolação de
valores dos pixels das bordas de blocos espacialmente vizinhos que foram
anteriormente codificados. Esta interpolação ocorre em multimodos, cada um
empregado em uma direção espacial diferente. O padrão H.264/AVC define nove
modos diferentes de predição intra-quadro para blocos de luminância 4x4, a direção
espacial é indicada pela direção da seta. Contudo, ela pode ocorrer com blocos de
luminância com tamanho de 16x16 pixels, para tanto, quatro modos tornam-se
possíveis de realizar a predição. Os modos 0 e 1 são simples cópias na vertical ou
na horizontal das amostras reconstruídas das bordas. O modo 2 é o modo DC e é
formado por uma média simples dos elementos das bordas, cujo resultado é
copiado para todas as posições do bloco. O modo 3 aplica uma função linear que
considera as amostras horizontais e verticais das bordas. Em seguida a
transformada de cosseno é aplicada, a

quantização, codificação de entropia e

então é passado por um filtro.
A Figura 2.6 ilustra bem a eficiência de codificação do H.264, com um
comparativo existente entre algumas das principais compressões.
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Figura 2. 6: Comparativo entre as Compressões de Vídeo

No gráfico acima é possível verificar que para representar a mesma imagem,
a compressão H.264, possui uma qualidade superior na relação sinal ruído, assim
como uma menor quantidade de bits para representar essa mesma imagem.

2.1.5. Transmissão do vídeo digital
O vídeo após ser digitalizado, para ser transmitido necessita ser modulado. A
modulação é necessária, devido ás características dos enlaces de comunicação –
seja por cabo, ondas de rádio, satélite etc – que enfrentam problemas de atenuação
por perdas de energia do sinal transmitido, ruídos provocados por outros sinais, e
distorções de atraso.
A modulação é o processo no qual alguma característica de uma onda
portadora é alterada de acordo com o sinal da informação a ser transmitido. Essa
onda portadora é o sinal que possui uma faixa de frequência controlada de forma a
sofrer as menores interferências, distorções e atenuações possíveis durante uma
comunicação de dados.
A modulação oferece três benefícios (HAYKIN, 2001):
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1) Desloca o conteúdo espectral de um sinal de mensagens (dados e mídias
digitais, no caso da TV digital) para dentro da faixa de frequência
operacional de um enlace de comunicação;
2) Permite colocar o conteúdo do sinal de mensagens numa forma menos
vulnerável a ruído ou interferência;
3) Possibilita multiplexar o enlace de comunicação, ou seja, compartilhá-lo,
transmitindo simultaneamente dados oriundos de fontes independentes.
Existem diferentes tipos de modulação digital: ASK (Amplitude Shift Keying –
Modulação em Amplitude); FSK (Frequency Shift Keying – Modulação em
Frequência); PSK (Phase Shift Keying – Modulação em Fase); DPSK (Diferencial
Phase Shift Keying – Modulação de Fase Diferencial); QAM (Quadrature Amplitude
Modulation – Modulação em Amplitude e Fase).
No caso de transmitir via rede de pacotes, não é utilizado nenhuma
modulação. O vídeo comprimido será segmentado em pacotes, cada qual enviado
separadamente pela rede.

2.2. CARACTERÍSTICAS DE UMA REDE TCP/IP NA TRANSMISSÃO DE
VÍDEO
Projetar uma rede que transmita dados multimídia não é trivial. Dados de
áudio e vídeo precisam ser exibidos continuamente na mesma taxa em que foram
gerados. Se os dados não chegam a tempo, o processo de exibição para os ouvidos
e olhos humanos podem facilmente perceber tal falha. Além da latência,
congestionamentos na rede também têm efeitos sérios sobre o tráfego de temporeal. Se a rede estiver congestionada, o único efeito sobre um tráfego que não seja
tempo-real é que a transferência levará mais tempo para completar, mas dados de
tempo-real se tornam obsoletos e serão descartados se não chegarem a tempo. Se
nenhuma ação apropriada for tomada, a retransmissão dos pacotes perdidos
agravaria a situação e comprimiria a rede. Apenas aumentar a largura de banda não
resolverá o problema de transmissão em rajadas. Para a maioria das aplicações
multimídia, o receptor tem um buffer de tamanho limitado. Se nenhuma medida for
tomada para regular o fluxo de dados, ele pode gerar uma sobrecarga (ou um fluxo
leve demais) no buffer da aplicação. Quando os dados chegarem muito rápido, o

35
buffer irá sobrecarregar-se e alguns pacotes serão perdidos, resultando em uma
qualidade pobre. (TSCHOKE, 2001)
Quando os dados chegarem muito lentos, o buffer ficará ocioso e a aplicação
em espera. Como resolver esses problemas é um desafio que as redes multimídia
precisam encarar.
Para rodar multimídia sobre a Internet, várias questões precisam ser
resolvidas. Multimídia significa dados extremamente densos e tráfego pesado tendo
o hardware que fornecer largura de banda suficiente. A Internet é uma rede de
datagramas comutada por pacotes na qual eles são roteados independentemente
ao longo das redes compartilhadas. Tecnologias atuais não garantem que dados de
tempo-real alcancem seu destino sem serem desordenados ou perdidos. Novos
protocolos de transporte precisam cuidar de questões de temporização para que o
áudio e o vídeo sejam exibidos continuamente com a sincronização e a
temporização corretas. (TSCHOKE, 2001)

2.2.1. Protocolos de transporte TCP e UDP
Os protocolos de transporte se situam entre as camadas de aplicação e de
rede, como será apresentado na Figura 2.7. Esses protocolos são capazes de
fornecer uma comunicação lógica entre os processos de hosts8 diferentes. A internet
disponibiliza dois tipos de protocolos de transporte de rede: o protocolo UDP (User
Datagram Protocol – Protocolo de Datagrama de Usuário), provê serviço não
confiável e não orientado a conexão, e o protocolo TCP que ao contrario do
primeiro, oferece um serviço confiável e orientado a conexão. (KUROSE E ROSS,
2007).
O TCP definido originalmente na RFC 793 (Request For Comments –
Requisição de Comentário) além de oferecer um serviço de transferência confiável,
também oferece controle de fluxo e controle de congestionamento. O TCP é
orientado a conexão porque os processos de aplicações enviam dados para ajustar
os parâmetros entre os hosts de origem e destino. Após o estabelecimento da
conexão TCP os processos de aplicação poderão começar a enviar dados um para
8

Em informática, host é qualquer máquina ou computador conectado a uma rede.
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o outro. O TCP implementa uma transmissão full duplex9 entre a “porta” do cliente e
a “porta” do servidor. Os dados da aplicação são encapsulados em pacotes
chamados “segmentos”, cujo tamanho máximo é determinado pelo MSS (Maximum
Segment Size – Máximo Tamanho de Segmento), que por sua vez é limitado pelo
MTU (Maximum Transmission Unit – Máxima Unidade de Transmissão) do enlace,
visando evitar a fragmentação do datagrama IP (Internet Protocol – Protocolo de
Internet) na camada inferior. Após ter sido armazenado em buffer o TCP combina
porções de dados do cliente com um cabeçalho, formando os chamados segmentos
TCP, esses segmentos seguem pela camada de rede e são encapsulados de forma
separada dentro dos datagramas IP, estes por sua vez, são enviados para dentro da
rede. Na outra extremidade, quando há o recebimento de um segmento por parte do
TCP, os dados encapsulados são armazenado no buffer de recepção que
posteriormente serão lidos pelo processo de aplicação do receptor. Um exemplo é
ilustrado na Figura 2.7 a seguir: (KUROSE E ROSS, 2007).

Figura 2. 7: Transmissão e Recepção de Dados TCP/IP

O protocolo UDP, por ser não orientado a conexão e sem entrega garantida,
é um protocolo muito mais simples onde basicamente realiza a tarefa de pegar as
mensagens e passá-las adiante. O UDP acrescenta ao IP dois serviços: checagem
de erros através de checksum10, e demultiplexação através de “portas”. Estes dois
serviços também oferecidos pelo TCP. Por ser um protocolo mais simples não
possui também tanto atraso e então pode já ser visto com bons olhos a aplicações
multimídias. O UDP possui pequena sobrecarga de cabeçalho, mais precisamente,
9

Uma comunicação é dita full duplex quando temos um dispositivo Transmissor e outro Receptor, sendo
que os dois podem transmitir dados simultaneamente em ambos os sentidos (a transmissão é bidirecional).
10
É um código usado para verificar a integridade de dados transmitidos através de um canal com ruídos
ou armazenados em algum meio por algum tempo.
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8 bytes em contrapartida com os 20 bytes do TCP. Algumas aplicações multimídia
não são tolerantes, a perdas de pacotes, os quais são essencialmente ocasionados
devido a congestionamentos na rede. Contudo, é possível que algumas aplicações
implementem transferência confiável de dados utilizando UDP, desde que
embutindo mecanismos de reconhecimento e retransmissão na própria aplicação
através de protocolos específicos. (KUROSE E ROSS, 2007).

2.2.2. Serviço melhor esforço do protocolo IP
Segundo, a internet é a mais bem sucedida aplicação prática do conceito de
internetworking11, que consiste em conectividade de redes de tecnologia distintas;
essa conectividade foi conseguida pelo uso do conjunto de protocolos conhecido
como TCP/IP, que surgiu em 1975 na rede ARPANET. Suas especificações são
públicas e genéricas, o que permite a implementação por diversos fabricantes. A
arquitetura internet pode ser dividida em quatro camadas, ilustrada na Figura 2.8
sendo: camada de aplicação, camada de transporte, camada de rede e camada
física. (OSTROWSKY, 2008)

Figura 2. 8: Camadas OSI Simplificada

O protocolo IP tem a função de enviar dados segmentados em blocos que
são conhecido como pacotes ou datagramas, ele é o protocolo da camada de rede
do modelo Internet. Essa camada fornece um único modelo de serviço, o serviço
conhecido como melhor esforço ou Best effort. O serviço melhor esforço não da
garantias quanto à temporização entre pacotes, quanto à ordem de recebimento dos
11

Interligação de redes.
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pacotes, visto que ele não é um protocolo orientado a conexão. O roteamento de
pacotes é baseado no endereço do destinatário, com cada pacote seguindo de
maneira independente dos demais. As decisões em cada roteador são baseadas em
tabelas de roteamento, os quais podem ser construídas estaticamente por um
administrador ou geradores dinamicamente por protocolos de roteamento.
(OSTROWSKY, 2008) A Figura 2.9 mostra uma estrutura geral do protocolo TCP/IP.

Figura 2. 9: Estrutura geral do TCP/IP

No inicio da internet, onde o foco não era em aplicações que exigissem muito
do tráfego, o protocolo IP conseguia realizar suas funções com bastante eficiência e
rapidez. Tradicionalmente a abordagem em redes IP era ter os elementos internos
da rede mais simples, roteadores destinando-os a apenas determinar o próximo
salto, e deixar a complexidade para os elementos externos (hosts). (VASILOU,
2000).

2.2.3. Problemas na transmissão de mídia contínua, como o vídeo,
sobre rede de pacotes: atraso, perda e jitter12

Aplicações que requerem transmissão de vídeo em redes de computadores
apresentam um tráfego contínuo e também são caracterizados por exigirem que a
reprodução do sinal no destino seja feita a uma taxa constante. Deste modo, o
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retardo de transferência máxima tem grande importância e a variação estatística do
retardo deve ser compensada.
Para este tipo de aplicação, que se diferem das aplicações tipo
pedido/respostas como a Web (texto/imagem), e-mail, FTP, algumas características
precisam ser consideradas (KUROSE E ROSS, 2001).
 Restrição temporal – aplicações em vídeo são altamente sensíveis a
atrasos e as variações que podem ocorrer nesses atrasos (jitter);
 Tolerância a perda – perdas ocasionais podem ocorrer, porém são
facilmente manipuladas.
 Como as aplicações de mídia continua apresentam “restrições temporais”
e “toleram algumas perdas”, normalmente utilizam como protocolo de
transporte na internet o UDP, que oferece um transporte tipo “melhor
esforço”
Para (KUROSE E ROSS, 2001) as limitações do serviço “melhor esforço”
podem ser divididas em:
 Perda de pacotes – uma das causas das perdas de pacotes é o pacote
UDP chegar até um buffer do roteador, porém não conseguir ser tratado
por ele devido o fato destes buffers estarem lotados, fazendo com que o
datagrama seja descartado e por fim não conseguindo atingir seu destino.
Uma solução neste caso seria usar transmissão do tipo TCP, porém não é
recomendável retransmitir pacotes em aplicações de mídias continua, pois
além de aumentar o atraso fim-a-fim, também pode levar a uma não
inteligibilidade ao receptor. Há também de se considerar que perdas entre
(1 e 20)% são toleráveis em algumas aplicações e que podem ser
corrigidas por mecanismos de correção de erros como o FEC;
 Atraso fim-a-fim – é o acumulo de atrasos na transmissão fim-a-fim, que
quando são menores que 400 milissegundos são toleráveis, fazendo com
que o receptor descarte pacotes acima desse limite tolerável;
 Variação de atraso (Jitter) – é definido como o tempo de variação
intrínseco a cada pacote, ocasionados pelos atrasos aleatórios nas filas
dos roteadores. Caso o receptor ignore os atrasos de cada pacote, poderá
gerar de novo uma ininteligibilidade do dado transmitido, fato este
12

É uma variação estatística do retardo na entrega de dados em uma rede, ou seja, pode ser definida como
a medida de variação do atraso entre os pacotes sucessivos de dados.
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corrigido pela utilização dos números de sequência, marcas de tempo e
atraso de reprodução. Estes três mecanismos são realizados em conjunto
para tentar eliminar o jitter: preceder cada porção com um número de
sequência e com uma marca de tempo e atrasar a reprodução de porções
com uma marca de tempo. Esse atraso de reprodução deve ser
suficientemente longo para que a maioria dos pacotes sejam recebidos
antes de seu tempo de reprodução programado.
A taxa de erro devido às essas limitações esta intimamente ligada com a
aplicação. Para a maioria das aplicações de vídeo uma pequena taxa de erro de bit
é aceitável, uma vez que para essas aplicações não haverá problema se um pixel
de um quadro ficar azul ao invés de verde. A razão média de tráfego gerado por
uma fonte de vídeo varia de acordo com a qualidade do sinal e com os algoritmos
de codificação empregados. (KUROSE E ROSS, 2001)
Neste contexto cabe ressaltar que depender apenas do serviço de melhor
esforço oferecido pela camada de rede e transporte UDP não é o suficiente. Para
tanto, os serviços IP precisam ser incrementados agregando-se alguma inteligência
aos elementos internos da rede a fim de diferenciar o tráfego que passa pelos
mesmos, essa inteligência pode ser traduzida sobre forma de qualidade de serviço
QoS. A qualidade de serviço é a capacidade de fornecer a um elemento de rede
algum nível de segurança de que seus requisitos de tráfego e serviços serão
satisfeitos. Fornecer QoS não é uma tarefa trivial, sendo necessária a colaboração
de todos os elementos da camada de rede, ressaltado que o emprego dele não é
capaz de criar largura de banda, apenas administrá-la segundo a demanda das
aplicações e dentro de certos parâmetros de gerenciamento e desempenho de rede.
(VASILOU, 2000).

2.2.4. Protocolos para transmissão de vídeo

Existem dois pontos destacados no estudo de requerimento de serviços:
considerações sobre o tempo e tolerância à perda de dados. Tempo é importante
porque veremos que muitas aplicações são extremamente sensíveis ao atraso e um
pequeno atraso na chegada de um pacote pode acarretar inutilidade a todo o
processo já feito. Por outro lado, este tipo de aplicação é mais tolerante à perda de
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dados do que os serviços estáticos. Uma perda pode ser facilmente aliviada ou até
anulada, por certos mecanismos da aplicação.
Para (FERREIRA, 2007), há duas técnicas utilizadas para fornecer serviço de
vídeo:
 Download and play – como o próprio nome sugere esta técnica precisa
que todo o arquivo seja transferido para cliente e então seja possível sua
visualização, esta técnica possui a vantagem de ser visualizada, pausada,
avançada e retrocedida depois de armazenada, a qualquer momento;
 Streaming – aqui os dados são armazenados em buffer e são visualizados
na mesma medida em que vão chegando. Para esse tipo de transmissão
ser eficaz é necessário utilizar uma alta taxa de compressão, sendo o
MPEG a mais utilizada. Técnicas do tipo streaming podem ainda se dividir
em:
 Streaming de vídeo armazenado – neste caso o host cliente solicita
os dados que estão previamente armazenados em um servidor,
dando ao cliente a liberdade de manipular o vídeo, isto é, poder
pausar, retroceder, avançar, etc. Neste tipo de aplicação o
conteúdo só acontece sob demanda e pode existir mais que um
cliente conectado ao mesmo servido ao mesmo tempo.
 Streaming de vídeo ao vivo – baseado em transmissões do tipo
broadcast, os dados não são armazenados em um servidor,
fazendo com que o usuário não tenha a liberdade assumida acima.
A distribuição dessa transmissão pode ser do tipo unicast (conexão
ponto-a-ponto entre o cliente e o servidor onde cada cliente recebe
seu próprio stream) ou do tipo multicast (utilizado quando há o
desejo de preservar a banda fazendo com que todos os clientes
compartilhem o mesmo stream).
 Vídeo interativo em tempo real – objetiva agregar muito mais que
uma conversa entre duas pessoas, podendo ser expandida ao caso
de uma reunião através de uma videoconferência.
 Reprodução contínua - Uma vez que o playout começa, ele deve ocorrer
de acordo com o tempo original de gravação. O dado deve chegar ao
destino a tempo de ser vista corretamente pelo cliente.
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Protocolos que viabilizam os serviços de vídeo são apresentados a seguir:
(KUROSE E ROSS, 2001)

2.2.4.1. RTP (Real Time Protocol – Protocolo de Tempo Real):
Utilizado para transportar mídias continuas no formato PCM (Phase Coding
Modulation – Modulação por Código de Pulso), GSM (Global System for Mobile –
Sistema Global para Comunicações Móveis) e MP3 (MPEG Audio Layer-3 – MPEG
Áudio Camada-3) para som e MPEG e H.263 para vídeo. É otimizado para ser
utilizado em UDP e são limitados a aplicações unicast e multicast, são transparentes
aos roteadores e não fornecem nenhum tipo de mecanismo de QoS ou entrega
confiável de dados. Sendo assim ele simplesmente é definido como um cabeçalho
que contém campos que será traduzido pelo receptor sobre qual a forma mais
adequada de se decodificar a informação presente no datagrama que lhe foi
entregue. Os campos do cabeçalho do protocolo RTP incluem tipo de carga útil,
número de sequência, marca de tempo, identificador de sincronização da fonte e
outros campos. Os dados são encapsulados pelo RTP, depois em um segmento
UDP, que por sua vez são encapsulados em um datagrama IP, como mostra a
Figura 2.10: (KUROSE E ROSS, 2001)

Figura 2. 10: Estrutura datagrama IP

Um servidor de mídia contínua encapsula um “pedaço” da mídia num pacote
RTP, depois esse pacote é encapsulado num segmento UDP e então entregue ao
IP. O lado cliente extrai do UDP o pacote RTP, de onde extrai o pedaço da mídia e
passa para o media player. Se uma aplicação usa RTP em vez de outro esquema
proprietário para prover payload time13, timestamps14 ou números sequenciais, a
aplicação vai facilmente interoperar com outras aplicações multimídia. O RTP não
13

14

.

Tempo de carga util.
Informa ao receptor o momento exato de passar os dados ao usuário.
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provê mecanismos para certificar de que o dado chegará dentro da data prevista ou
outra qualidade de serviço. Nem garante a ordem da chegada dos dados, e nem
mesmo a entrega deles. Os roteadores não tem como saber se um datagrama IP
contém ou não um encapsulamento RTP. (KUROSE E ROSS, 2001)
O fato das aplicações RTP serem feitas na maioria das vezes em UDP/IP não
significa que RTP requer UDP e IP. Ao passar para camada de transporte a mídia
não comprimida é alocada em buffers que produzirão frames comprimidos de
acordo com o algoritmo de compressão definido, esses frames são carregados nos
pacotes RTP para envio e caso sejam muito grande eles poderão ser fragmentados
em vários pacotes. Após o pacote ter sido enviado o transmissor não poderá
descartar esses dados, pois talvez seja necessário para possíveis correções de
erros.
O receptor por sua vez faz a validação, correção e inserem os pacotes em
uma fila especifica de entrada, passando posteriormente a um buffer que é
ordenado pela marca de tempo e ali permanece até que um frame esteja completo,
então os frames são montados e decodificados. (KUROSE E ROSS, 2001)

2.2.4.2. RTCP (Control RTP – Protocolo de controle RTP):
O RTCP é um protocolo de transmissão a ser utilizado em conjunto com o
RTP, enviando de tempos em tempos dados estatísticos referentes a números de
pacotes enviados, perdidos e variação de atrasos. Essas informações podem ser
utilizadas pelos remetentes como forma a mudar suas taxas de transmissão e na
determinação da localização do problema onde há o atraso ou a perda de pacotes.
(KUROSE E ROSS, 2001)
Cinco tipos de pacotes RTCP são definidos pelo RTP:
 RTCP RR (Report Receiver RTCP – Relatório do Receptor RTCP) – O
relatório estatístico que é um pacote RTCP é gerada a cada corrente
RTP recebida e então o receptor envia àquele pacote para a arvore
multicast a qual ele esta conectado.
 RTCP SR (Sender Report RTCP – Relatório do Transmissor RTCP) –
São também informações estatísticas, contudo são enviadas pelo
transmissor.
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 RTCP SDES (Description of the Source RTCP – Descrição da Fonte
RTCP) – são pacotes que contém identificação do participante,
localização, e-mail etc.
 RTCP BYE (Gerenciamento de Membros) – esse pacote é gerado
quando um participante deixa a sessão.
 RTCP APP (Applications Packages RTCP – Aplicações de Pacotes
RTCP) – permite extensões definidas pela aplicação.

2.2.4.3. RTSP

O RTSP é um protocolo mais robusto para comunicação multimídia e controle
de sessões em relação aos apresentados anteriormente. Esse protocolo serve para
trocar informações do controle de reprodução, visto que aplicações de fluxo
continuo permitem ao usuário o controle da reprodução tal qual um aparelho de
DVD. Ele é chamado de protocolo “fora da banda”, pois suas mensagens são
enviadas fora da banda, pois utiliza dois pares de portas cliente/servidor. (KUROSE
E ROSS, 2001)
Seu funcionamento é baseado em streamming (transmissão) que segmenta
os dados em vários pacotes onde o tamanho depende da banda disponível entre
cliente e servidor, parâmetro avaliado através do parâmetro MTU da rede. A
aplicação recebe estes pacotes e recompõe os dados antes de descomprimir e
utilizar a informação inicial. Isto permite que fluxo seja ao vivo ou de dados
armazenados. O RTSP é considerado mais próximo à um datagrama devido a esta
característica de remontagem. A seleção dos canais de envio (UDP, TCP, IP
Multicast) e de mecanismos de transmissão é baseado em RTP, tanto para controlar
como para garantir a entrega do conteúdo em tempo real. O RTSP é também
utilizado com RSVP para solicitar e garantir banda para sessões.
Uma sessão RTSP não é amarrada a uma conexão do nível de transporte,
por isso um cliente pode abrir e fechar várias conexões de transporte com o
servidor. As mensagens trocadas são do tipo requisição e resposta que podem ser
representadas para o usuário como formas de setup (alocação de recursos e inicio
de sessão), play (inicio da transmissão de dados), pause (suspensão temporária do
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fluxo de transmissão) e teardown (libera recursos, encerrando a sessão), esses
comandos necessitam de um protocolo confiável como o TCP.
Entretanto o RTSP não define esquemas de compressão para áudio ou
vídeo, não define como a mídia é encapsulada nem os cabeçalhos. Isto é tarefa do
RTP, não restringe como o pacote deve ser transmitido (entre UDP ou TCP). não
restringe como o media player armazenará (em buffers) o arquivo; (KUROSE E
ROSS, 2001)

2.2.5. Arquitetura de uma aplicação para o servidor de imagens
Servidores Web podem abrigar as mídias de áudio e vídeo e entregar estas
mídias a um determinado cliente via requisição HTTP ou em um servidor de fluxo
contínuo com protocolos proprietários ou de padrões abertos.
Tais quais arquivos HTML (HyperText Markup Language – Linguagem de
Marcação de Hipertexto) e JPEG, essas mídias são tratadas como um objeto dentro
do servidor Web. Assim, o cliente para fazer uso dessa mídia necessita estabelecer
uma conexão TCP com o servidor, enviando uma requisição HTTP para o objeto. O
servidor Web, por sua vez, encapsula o arquivo de mídia em uma mensagem de
resposta HTTP, que já especifica no cabeçalho o tipo de codificação da mídia, e
devolve uma mensagem de resposta para a conexão TCP. O navegador cliente, por
sua vez, examina essa mensagem resposta e encaminha ao transdutor, que por fim,
reproduz o arquivo áudio/vídeo. (KUROSE E ROSS, 2001)
A descrição acima diz respeito a um tipo de transmissão em que o objeto de
mídia precisa ser inteiramente descarregado pelo browser antes de passar a uma
aplicação auxiliar. Neste sentido há um atraso muito grande na reprodução de
arquivos com tamanho moderado, para tanto é necessário, então, realizar uma
conexão direta entre o processo servidor e o processo transdutor, isto é, o arquivo,
como anteriormente, não precisa ser descarregado a priori. (KUROSE E ROSS,
2001).

2.2.6. Envio de multimídia de um servidor de fluxo continuo a uma
aplicação auxiliar
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Em casos de servidores de fluxo contínuo a mídia pode ser enviada por UDP
que utilizam protocolos de rede com uma melhor configuração para esse tipo de
aplicação. A transmissão por UDP requer uma arquitetura com dois servidores: um
servidor HTTP e um servidor de fluxo contínuo, que provê respectivamente, páginas
Web e arquivos de áudio/vídeo. As etapas de requisição de mídia é basicamente a
mesma daquela descrita anteriormente, com a diferença de que o servidor requisita
o arquivo de um fluxo contínuo, e não de um servidor Web, sendo que o servidor de
fluxo contínuo e o transdutor podem interagir com seus próprios protocolos. De uma
maneira especial, esses protocolos possuem adicionais para aplicações de mídia,
como por exemplo,quando a mídia é enviada através do UDP, é transmitida a uma
taxa constante ao receptor, taxa essa igual a taxa com que ela foi comprimida. Um
exemplo desta configuração pode ser vista na Figura 2.11: (KUROSE E ROSS,
2001).

Figura 2. 11: Envio de Multimídia de um Servidor de Fluxo Continuo a uma Aplicação Auxiliar
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3. EQUIPAMENTO ESTUDADO

3.1. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO EQUIPAMENTO

3.1.1. Principais características
O DVR estudado possui 16 entradas de alarme para dispositivos de sinalização
externa como, por exemplo, contato de portas ou detectores de movimento. Cada
entrada de alarme pode ser NO (Normally Open – Normalmente Aberta) ou NC
(Normally Closed – Normalmente Fechada), uma vez configurada, uma entrada de
alarme pode acionar diferentes atividades, incluindo o acionamento de um
dispositivo de relé, envio de alertas ou armazenamento do vídeo através do préalarme no DVR.
Adicionalmente pode se comunicar via RS232 com um PC (Personal Computer –
Computador Pessoal), e suporta a operação através do teclado VTN 1000 (Vídeo
Teclado Network – Teclado de Rede de Vídeo) da Intelbras ao invés de utilizar o
mouse e/ou as teclas de controle no painel frontal do DVR. Também possui uma
comunicação RS485 que ao receber um comando de controle de uma câmera, ele
irá transmitir o comando através de um cabo par trançado para o dispositivo PTZ
(Pan Tilt Zoom – Zoom Vertical Horizontal). A entrada RS485 é um protocolo de
direção única, o dispositivo PTZ não pode retomar quaisquer dados ao DVR. Esse
DVR suporta múltiplos protocolos, tais como Intelbras-1, Pelco-D e Pelco-P.
Possui detecção de mascaramento de câmera, isto é, se a lente for mascarada
maliciosamente, o sistema poderá alertá-lo para garantir a continuidade da gravação
do vídeo. Uma breve descrição na Figura 3.12:

Figura 3. 12: Parte Traseira de um DVR
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 1 – Entrada de rede elétrica (AC 110V – 240V 50/60 Hz)
 2 – Ventoinha.
 3 – Entrada e saída de vídeo: 16 entradas de vídeo e 2 saídas de
vídeo.
 4 – Saída VGA
 5 – Entrada RS232
 6 – 1 porta USB 2.0 (mouse ou dispositivos de backup).
 7 – 1 entrada de rede 10/100 Mbps.
 8 – Funções principais:
o NO1/C1 = Saída de alarme 1
o NO2/C2 = Saída de alarme 2
o NO3/C3 = saída de alarme
o NO4/C4 = Saída de alarme 4
o G = Ground (Terra)
o G = Ground
o NO5/C5-6/NC6 = saída de alarmes 5 e 6
o CTRL 12 V = saída controlável 12 V (saída +12 V para
controle de dispositivos externos, por exemplo, sensores de
fumaça).
o +12V = Duas entradas paralelas +12V/100 mA para fonte
externa (entrada +12V da fonte externa, corrente máxima
suportada de 100mA).
o G = Ground
o G = Ground
o RS485 (A e B) = Porta RS485
 9 – Botão (liga/desliga)
 10 – Saída de vídeo loop e matriz: 16 saídas de vídeo loop, 1 saída
de vídeo (matriz), 4 entradas de áudio, 1 saída de áudio e áudio
bidirecional
 11 – Funções principais:
o 1, 2, 3 e 4 = Entrada de alarme
o G = Ground
o 5, 6, 7 e 8 = entradas de alarme
o G = Ground
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o 9, 10, 11 e 12 = entradas de alarme
o G = Ground
o 13, 14, 15 e 16 = entradas de alarme
o G = Ground
A Figura 3.13 mostra a conexão a ser realizada:

Figura 3. 13: Cenário de Possíveis Conexões com o DVR.

3.2. DESCRIÇÃO DO FUNCIONAMENTO NA TRANSMISSÃO DE IMAGENS
EM REDE
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As câmeras captam as imagens do meio, transformando-os em sinais
elétricos, utilizando o padrão de vídeo analógico NTSC. Padrão esse utilizado pelo
sistema de TV americano e padrão adotado pelo mercado de segurança eletrônica
no Brasil. Esse sinal de vídeo analógico chega ao equipamento através de um fio
metálico e através de sua entrada de vídeo que se encontra na parte posterior do
equipamento, como mostra a Figura 3.14 abaixo:

Figura 3. 14: Entrada de Vídeo em um DVR

O equipamento ao receber o sinal analógico com o padrão NTSC. Realiza a
transformação do sinal analógico em digital, sendo que neste processo através de
um encoder15, realiza a detecção de movimento da imagem. Após esse primeiro
processo o sinal já digitalizado é comprimido utilizando o padrão de codificação
H.264. Ao realizar essa compressão o equipamento gera um stream de vídeo da
imagem capturada, contendo uma determinada taxa de bit. Esse stream de vídeo
será gravado em um disco rígido, sendo possível também a visualização do mesmo
pela rede, através de sua porta de rede.

3.2.1. Processo de visualização do equipamento através da rede

15

Componente que realiza a conversão do sinal analógico para digital.
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Para a visualização das imagens na rede é necessário a configuração do
equipamento na rede. Para isso é necessário a configuração do seu endereço IP,
máscara de sub-rede e do gateway. Por ser um sistema de segurança o
equipamento possui apenas duas portas de comunicação, que podem ser
configurados pelo usuário, uma para o servidor apache, que por padrão vem com a
porta 80, utilizado para disponibilizar a pagina Web do equipamento, assim como
para enviar os arquivos de controle Active X16 e o decoder17, para a decodificação
do sinal. Outra porta utilizada pelo equipamento é a porta de comunicação, que por
padrão vem com o número 37777, utilizada para a validação da conta de usuário,
assim como também para a transmissão dos stream de vídeos gerados pelo
equipamento. Abaixo segue Figura 3.15 ilustrativa da configuração do equipamento
na rede.

Figura 3. 15: Configuração do equipamento de rede

Para a visualização dos vídeos gerados pelo equipamento será necessário a
utilização do navegador Internet Explorer da Microsoft©. O cliente solicita o
estabelecimento da comunicação com o DVR, para o recebimento da pagina Web
16

Faz a definição de componentes de software reutilizáveis (conhecidos como controles) que
realizam uma função particular ou um conjunto delas de um modo que é independente da linguagem
de programação que as implementa.
17
Decodificador.
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do equipamento, abaixo segue Figura 3.16, com a visualização desta primeira
etapa, tendo em vista a arquitetura cliente servidor.

Figura 3. 16: Estabelecimento da comunicação com o DVR

Após o estabelecimento de comunicação, o cliente solicita o pedido para o
servidor da pagina Web, que por sua vez envia os arquivos de controle Active X,
(arquivos necessários para a realização da visualização das imagens) assim como o
decoder para a decodificação do sinal de vídeo codificado. Abaixo podemos
observar que tal processo é realizado pelo servidor Web, consequentemente pela
mesma porta HTTP, configurado no equipamento.
O equipamento em estudo, conforme informado possui um sistema
operacional embarcado Linux. Tendo assim configurações como permissionamento
de conta, filtragem por número IP dentre outras facilidades.
Para a visualização e configuração do equipamento remotamente, é
necessário ser usuário do sistema e ter privilégios para visualização e realização
das configurações do mesmo. Ao informar o nome de usuário e senha, o cliente irá
enviar ao servidor através da porta de serviço, configurado no equipamento e
utilizando o protocolo TCP/IP. A Figura 3.17 foi obtida através do programa
wireshark, que mostra o envio do pacote com usuário e senha ao servidor para a
sua autenticação.
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Figura 3. 17: Autenticação do servidor.

Podemos observar na Figura 3.17 acima, os três primeiros pacotes são
referentes ao estabelecimento de comunicação TCP, sendo o ultimo pacote o envio
do usuário e senha por parte do cliente, através da porta 2706 para o servidor, que
utiliza a porta de serviço configurada no equipamento que no exemplo é a porta
37755. Sendo que no pacote seguinte temos a confirmação de autenticação do
sistema. Após essa autenticação o servidor irá enviar ao cliente utilizando a mesma
porta de serviço, as configurações a interface para a visualização das imagens e
configuração do sistema, que após ser recebida pelo cliente será mostrada como a
Figura 3.18 abaixo:
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Figura 3. 18: Interface de Configuração para Visualização de Imagens.

Como mostra a Figura 3.18 o sistema não reproduz automaticamente a
visualização das imagens nas câmeras, pois o mesmo possui o sistema de
permissionamento da conta de usuário. Sendo assim só será possível a
visualização das imagens das câmeras caso o usuário tenha permissionamento
para a realização deste evento. Portanto o servidor mantém a conexão com o
cliente enviando e recebendo pacotes de dados, conforme observado, utilizando o
programa wireshark, mostrado na Figura 3.19 abaixo.
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Figura 3. 19: Troca de Pacotes entre Servidor de Imagens e Cliente com Permissão de Acesso

Ao selecionar a câmera desejada para a visualização da mesma, o cliente
envia um pacote de solicitação para o servidor, através do protocolo TCP/IP. Este
por sua vez verifica se o usuário tem direitos de visualização da câmera solicitada,
em caso positivo, o mesmo começa o envio das imagens para o cliente, conforme
Figura 3.20:
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Figura 3. 20: Envio de Imagens para o Cliente

A Figura acima mostra a solicitação de envio das imagens do cliente para o
servidor, utilizando as mesmas portas de comunicação da autenticação do usuário e
senha. Após esse processo o servidor começa o envio das imagens utilizando a
porta de serviço TCP.
Através da analise realizada com os pacotes capturados, através da função
Flow Graph, utilizada no wireshark, é possível visualizar a comunicação dos pacotes
transmitidos. Abaixo temos esse gráfico indicativo da transmissão das imagens.
Os pacotes capturados na transmissão de imagens foram:
O numero IP 10.1.21.173 é o cliente. Porta de comunicação 2707.
O numero IP 10.1.10.8 é o servidor. Porta de comunicação 37755.
O equipamento/Servidor envia os pacotes relativos aos dados do vídeo,
conforme Figura 3.21.

Figura 3. 21: Envio de Pacotes do Servidor
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O cliente solicita o envio do próximo pacote de dados, abaixo podemos
observar um pacote informando erro no checksum e solicitando o envio do próximo
pacote. O pacote solicitado tem o seu ACK sendo 2921, que nada mais é do que a
Seq 1461 + o tamanho desse pacote 1460, conforme Figura 3.22:

Figura 3. 22: Pacote de Dados

A porta de comunicação do cliente é diferente da utilizada para o envio do
usuário e senha e da solicitação do envio das imagens. Sendo assim a transmissão
das imagens é realizada por outra conexão.
Quando o cliente cancela a visualização das imagens, o mesmo envia uma
mensagem, pela mesma porta de autenticação da senha e da solicitação do envio
das imagens, conforme podemos visualizar na figura abaixo. O servidor por sua vez
cancela a transmissão das imagens para o cliente. Abaixo é possível observar a
solicitação de cancelamento da transmissão das imagens.

Figura 3. 23: Envio de Imagens do Servidor para a Porta 2707

Na Figura 3.23 o servidor envia imagens para a porta 2707 do cliente e logo
após a solicitação do próximo pacote de vídeo pelo cliente, o mesmo envia uma
solicitação de cancelamento da transmissão de imagens através da porta 1303
porta do cliente.
Para a realização da configuração do equipamento, remotamente através da
internet, o cliente solicita o envio das configurações do equipamento, tal
comunicação é realizada pela conexão de envio de senha e requisição de imagens,
conforme podemos observar na Figura 3.24 abaixo.

Figura 3. 24: Solicitação do envio de Configurações do Equipamento
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Sendo assim temos a arquitetura cliente servidor com uma conexão para a
autenticação do usuário e senha, solicitação e encerramento do envio das imagens,
assim como para a configuração do equipamento. A outra conexão é utilizada para
o envio das imagens.

3.3. PROBLEMA APRESENTADO

Com a arquitetura observada no capitulo anterior para a visualização e
configuração das imagens através da rede. Alguns usuários do equipamento
queixaram-se sobre a qualidade das imagens visualizadas através da rede. Com o
intuito de verificar, esses problemas na qualidade de serviço do equipamento
através da rede, foi realizado o comparativo entre o DVR com a compressão de
vídeo H.264, na qual estamos analisando, e um DVR com a compressão MPEG-4
parte 2, utilizada pela maioria dos equipamentos presentes no mercado de
segurança eletrônica. Para o experimento realizado foi utilizado os seguintes
equipamentos:
 Mini câmera Intelbras, com CCD ¼ da Sony.
 DVR, com compressão H.264
 DVR, com compressão MPEG-4
 Microcomputador Dell, memória RAM 2GB, placa de rede de
10/100Mbps.

3.3.1. O cenário

O cenário para teste esta mostrado na Figura 3.25, a mini-câmera, captura as
imagens transformando-o em sinal elétrico, esse por sua vez é enviado através de
um cabo coaxial para um distribuidor de vídeo, o distribuidor de vídeo, por sua vez,
distribui o vídeo um para o DVR, com compressão de vídeo H.264 e para outro com
compressão de vídeo MPEG4 parte 2. Os dois DVRs estão ligado na rede, por meio
de um switch. Portanto o mesmo vídeo é transmitido, para os dois DVRs e esses
DVRs, transmitem o vídeo pela rede cada um com a característica de compressão

59
para o qual foi configurado. O computador esta conectado ao switch e capta as
imagens dos dois DVRs.

Figura 3. 25: Simulação de um Enlace de um Usuário

No experimento foi realizado um estrangulamento da banda de transmissão
dos DVRs para uma taxa de 128Kbps. Taxa essa estabelecida de acordo com a
maioria da taxa comumente disponibilizada para os usuários.
Após os testes realizados, foi observado a mesma arquitetura de transmissão
de vídeos pelos DVRs utilizados. Sendo assim as únicas diferenças existentes,
entre os equipamentos é a compressão de vídeo. Como já foi informado nesta
monografia, à compressão H.264, possui uma qualidade superior na compressão
dos vídeos. Abaixo segue figura com o comparativo entre as vídeos transmitidos
com compressão MPEG4 parte 2 e H.264.
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Figura 3. 26: Análise de Transmissão de Vídeos do DVR H.264 x DVR MPEG-4

Na Figura 3.26, que mostra a taxa de bit enviada pelos equipamentos é
visível a vantagem do H.264 em relação ao MPEG-4, pois para a representação das
mesmas imagens a taxa de bit gerada pelo DVR com compressão H.264 é menor
se comparado com o DVR com compressão MPEG-4 parte 2. Porém pode se
constatar que mesmo obtendo uma qualidade superior aos DVRs utilizados no
mercado e que utilizam uma compressão inferior a sua, as imagens transmitidas
pelo DVR em estudo possuía uma qualidade no serviço não satisfatória, tendo
atrasos na visualização em tempo real das imagens geradas pelo equipamento e
em alguns determinados momentos uma descontinuidade dos vídeos gerados.
Outro problema reconhecido nos testes realizados foi o fato de ao abrir mais
de dez câmeras ao mesmo tempo, a visualização das imagens geradas pelo
equipamento possuía uma descontinuidade em todos as imagens requisitadas,
dando a impressão de travamento do sistema.

3.4. SUGESTAO DE MELHORIA NO EQUIPAMENTO
Com o objetivo de solucionar os problemas relatados no capitulo anterior,
foram realizadas modificações no software do equipamento, sendo inserido uma
nova função. Essa função inserida: Taxa de bit, será abordada com mais detalhes
no próximo capitulo. Porém para um bom entendimento desta função é necessário a
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explanação

de

algumas

características

na

realização

da

codificação

do

equipamento.
O sinal de vídeo de entrada em um codificador é um sinal CBR (Constant Bit
Rate – Taxa de Bit Constante), isto é, apresenta uma taxa de bits constante. Na
saída do compressor (parte do codificador) o sinal pode se tornar VBR (Variable Bit
Rate – Taxa de Bit Variável), devido a eliminação das redundâncias espaciais e
temporais que um sinal de vídeo possui. Quando existe muita mudança de cena, a
taxa de saída do compressor tende a ser maior do que quando as mudanças são
pequenas.
Alguns

codificadores

foram

projetados

para

utilizarem

sistemas

de

comunicação onde à taxa de bits contratada é fixa, para as redes comutadas por
circuito, desde simples LP (Line Private – Linha Dedicada) até a RDSI-FE (Rede
Digital de Serviços Integrados - Faixa Estreita) [ITU94]. No caso de um sinal VBR, a
taxa de bits, banda passante, contratada deveria ser a taxa de pico do sinal de
saída do compressor. Neste caso, quando o sinal VBR não estiver na taxa de pico,
banda passante estaria sendo desperdiçada. Para melhor aproveitar a banda
contratada, alguns codificadores implementam buffers na saída do compressor, de
forma a se poder contratar uma banda menor que a exigida pela taxa de pico.
Caso o buffer tenda a esvaziar, uma realimentação aumenta a qualidade,
diminui as perdas de compressão, do sinal de vídeo, aumentando a taxa de entrada
no buffer. Caso o buffer tenda a saturar, a qualidade do sinal de vídeo é deteriorada
de forma a diminuir a taxa de entrada no buffer. Agindo dessa forma, a saída do
codificador é CBR, embora a saída do compressor seja VBR. Como o buffer tende a
saturar quando são geradas muitas informações, isto é, quando há muita mudança
de cena no vídeo, tais codificadores CBR se aplicam melhor em vídeos com pouco
movimento, pouca mudança de cena. O que o DVR faz, é a limitação da taxa de
saída do compressor transformando-o de VBR para CBR e mantendo a taxa
definida pelo usuário. Abaixo segue o gráfico capturado em uma transmissão de
vídeo utilizando tipo de bit rate em constante e outro em variável, no gráfico,
representado pela Figura 3.27, é possível verificar no gráfico abaixo em vermelho o
DVR com o software anterior e em verde o novo software com a opção de
configuração da taxa de bit gerada pelo software. Em verde, temos uma queda
considerada na transmissão de bit, isso ocorre porque num primeiro estágio o DVR
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esta configurado para uma compressão CBR, onde os buffers são utilizados para
diminuir as perdas existentes devido à compressão e no segundo estágio, a
compressão utilizada é do tipo VBR onde a compressão do vídeo será realizada de
acordo com os movimentos e com as qualidades da imagem.

Figura 3. 27: Codificação CBR e VBR

3.4.1.

Teste com o bit rate do software do DVR

Com o intuito de diminuir os problemas ocasionados na visualização das
imagens, foi utilizado o controle da taxa de bit no encoder. Para que se possa
ter uma visualização em tempo real, sem grandes atrasos no vídeo
transmitidos. Ou seja, o vídeo gerado não terá mais um tamanho fixo definido
pelo codificador. Este tamanho até então era estabelecido automaticamente
pelo DSP (Digital Signal Processing – Processamento de Sinal Digital), com
base nos parâmetros de resolução, qualidade da imagem e taxa de frames.
Através dessa solução foi realizada a seguinte simulação;

3.4.1.1. Procedimento para teste
Conectamos a saída de uma placa de vídeo de um microcomputador a um
distribuidor de vídeo, jogamos a saída do distribuidor as entradas do DVR,
ocupando assim os 16 canais do DVR. Após esse procedimento, iniciamos um filme
no micro onde se encontra a placa de vídeo, com a realização desta configuração o
filme será recebido pelo DVR. Uma boa representação está representada da Figura
3.28.
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Figura 3. 28: Codificação CBR

Essa configuração de teste foi realizada com o objetivo de termos, imagens
em constante movimento nos canais de entrada do DVR, para observação do
processo de bit rate.
Após realizarmos essa conexão, iremos realizar a gravação das imagens dos
canais, sendo que cada um deles, terão uma taxa de bit diferente. Com isso iremos
comparar a qualidade de cada canal. As configurações da Taxa de Bit serão como
mostra a Tabela 3.1:
Canal

Taxa de Bit

Canal 1

64Kbps

Canal 2

128Kbps

Canal 3

160Kbps

Canal 4

192Kbps

Canal 5

224Kbps

Canal 6

256Kbps

Canal 7

320Kbps

Canal 8

448Kbps

Canal 9

512Kbps

Canal 10

640Kbps

Canal 11

896Kbps

Canal 12

1024Kbps

Canal 13

1280Kbps

Canal 14

1792Kbps

Canal 15

2048Kbps

Canal 16

720Kbps
Tabela 3. 1: Canal x Taxa de Bits.
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Todos os canais foram configurados com o tamanho CIF (Common
Intermediate Format – Formato Intermediário Comum) padrão de 352 x 288 pixels e
30fps.
Em uma rede local, conectamos ao DVR pela Web, e realizamos
observações quanto à qualidade de imagem e transmissão em tempo real.
Realizado esse procedimento, observamos que o canal que continha uma taxa de
bit inferior aos demais canais, possuía uma qualidade bem abaixo dos demais, em
contra-partida a transmissão em tempo real, foi relativamente boa. O canal que
continha a maior taxa de bit, suas imagens eram de grande qualidade, porém em
alguns momentos, foi observado que a continuidade do vídeo possuía falha.
Portanto temos uma relação direta em relação à qualidade do vídeo, quanto maior a
taxa de bit, maior será a qualidade da imagem e uma relação inversa da taxa de bit
e a transmissão, quanto menor for à taxa de bit, maior será a transmissão em tempo
real. Abaixo podemos visualizar uma imagem com a taxa de bit em 64Kbps e outro
com taxa a 256Kbps. È possível visualizar a diferença de qualidade entre as
imagens capturadas, como a Figura 3.29.

Figura 3. 29: Qualidade de Acordo com a Taxa de Bits

Nas imagens acima, podemos observar no lado esquerdo que a imagem
possui algumas distorções em virtude do controle da taxa de bit realizado pelo
codificador.
Uma prova disto são os arquivos gerados pela gravação com conexão pela
rede, o arquivo com menor taxa de bit, possui um tamanho menor de bits em
relação ao arquivo com maior taxa de bit. Conforme Tabela 3.2 abaixo:
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Taxa de Bit

Tamanho do Arquivo

64Kbps

40,7Mb

128Kbps

57,5Mb

160Kbps

436Mb

192Kbps

62,3Mb

224Kbps

428Mb

256Kbps

487Mb

320Kbps

606Mb

448Kbps

775Mb

512Kbps

837Mb

640Kbps

952Mb

896Kbps

1,12Gb

1024Kbps

1,21Gb

1280Kbps

1,37Gb

1792Kbps

320Mb

2048Kbps

1,70Gb

720Kbps

0,99Gb
Tabela 3. 2: Tamanho de arquivo X Taxa de Bits.

Podemos observar que há grande diferença do tamanho de bit do arquivo, do
canal com menor Taxa de bit e o canal a com maior Taxa de bit. Seguindo sempre a
relação (maior bit rate = maior qualidade = maior tamanho) e o tamanho (menos bit
rate = menos qualidade = menos tamanho). Como o tamanho está ligado
diretamente a velocidade de transmissão de dados pela rede, quanto menor o
tamanho do sinal, maior será a velocidade de transmissão. No gráfico abaixo segue
a transmissão pela rede, de um canal com o bit rate ilimitado e com o bit rate
limitado em 64Kbps. Na Figura abaixo podemos observar em verde a taxa de bit
enviada pelo equipamento sem o controle de bit, em vermelho podemos observar o
mesmo equipamento tendo a sua taxa de bit constante e a após a modificação da
taxa de bit para 64Kbps. No gráfico o fluxo de dados tem uma queda considerável
ao modificar a taxa de bit, sendo possível verificar a grande diferença de tráfego
gerado pelo equipamento, conforme podemos observar abaixo Figura 3.30.
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Figura 3. 30: Gráfico Tempo X Vídeo

Em relação à gravação local, foi observado uma pequena diferença entre o
canal com menor taxa de bit e o canal com maior taxa de bit na qualidade imagem.
O equipamento em estudo permite a conexão e comunicação através de uma
porta serial RS232, permitindo a visualização das configurações realizadas no
equipamento e sendo assim é possível verificar o real funcionamento da função taxa
de bit. A Figura 3.31 abaixo ilustra as conexões realizadas para a verificação da
taxa do encoder.

Figura 3. 31: Ligação de Comunicação Serial via RS232

Através do Programa NCOM, utilizado para a comunicação serial. Foi
possível a realização de configuração e observações sobre as configurações do
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equipamento. Configurando a velocidade de comunicação do equipamento via
RS232 e realizando a mesma configuração para o microcomputador, foi possível
observar todo o comportamento do sistema.
Tendo em vista que através da comunicação serial é possível observar toda a
configuração do equipamento, foi possível observar que ao estabelecer a taxa de
encoder no equipamento, através da interface do usuário o equipamento modifica os
valores de configuração do encoder conforme podemos observar na Figura 3.32
acima.

Figura 3. 32: Valores da Configuração Encoder

Após visualizar a grande diferença no tráfego gerado pela nova opção, foi
realizado testes desta taxa de bit tanto na transmissão das imagens na rede local
quando em uma simulação com um link configurado com a mesma taxa de bit
configurado no equipamento. Utilizando o mesmo cenário de teste, porém utilizando
num primeiro momento a transmissão sem o estrangulamento da banda e num
segundo momento utilizando o estrangulamento da banda, para a mesma taxa de
bit configurado no equipamento. Abaixo vemos que mesmo com a configuração de
taxa de bit o tráfego gerado é maior que o estabelecido na função de bit rate. Esse
fato pode ter ocorrido, devido a características da rede, da qual temos perdas de
pacotes, a inserção de mais bits ao pacote (bits dos protocolos de rede) e os
Códigos Corretores de Erros. Abaixo segue a Figura 3.33 e 3.34 do gráfico obtido,
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com a transmissão de um canal com taxa de bit de 64Kbps através de uma rede
local.

Figura 3. 33: Transmissão com um link de 64kbps

com uma LAN

Figura 3. 34: Transmissão com um link de 64kbps.

Um teste com um switch, em um ambiente de simulação que limita o link do
DVR, foi realizado, com diferentes links de transmissão. Após essas configurações,
foram realizadas algumas observações, sobre o bit rate e o comportamento do
mesmo.
Link

Taxa de bit

Visualização em tempo Real

Descontinuidade do Vídeo

64Kbps

64Kbps

O vídeo possui atraso entre 2 a
3 segundos

As imagens possuem uma
pequena descontinuidade

128Kbps

128Kbps

O vídeo possui atraso entre 2 a
3 segundos

As imagens possuem uma
pequena descontinuidade

128Kbps

64Kbps

Visualização sem atrasos
relativos

As imagens não possuem
descontinuidade

256Kbps

128Kbps

O vídeo possui atraso entre 2 a
3 segundos

As imagens possuem uma
pequena descontinuidade

256Kbps

256Kbps

O vídeo possui atraso entre 4 a
5 segundos

As imagens possuem
descontinuidade
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256Kbps

16 câmeras

Vídeos com atrasos relativos

As imagens possuem
descontinuidade elevada.

Tabela 3. 3: Comportamento do Bit Rate

É importante ressaltar que ao realizar a diminuição do link do DVR para
256Kbps, e utilizado a visualização das 16 câmeras, sendo que cada câmera possuí
uma configuração de bit rate diferente, foi observado que a câmera com bit rate
menor, possuí uma visualização em tempo real maior, porém com menor qualidade
de imagem. O sistema não travou, porém tem atrasos significantes na visualização
das imagens.

3.5. SUGESTÃO DE MELHORIAS AO TRAFEGO GERADO PELO
EQUIPAMENTO

Com o intuito de melhorar a qualidade na transmissão de imagens, podemos
sugerir melhorias na transmissão dos vídeos. Para tanto observamos o
funcionamento da arquitetura de transmissão de imagens conforme visto no capítulo
transmissão das imagens pela rede, a descrição do funcionamento do envio de
imagens pela rede.
O equipamento utiliza uma arquitetura com dois servidores, sendo um para o
servidor Web e outro para a transmissão do fluxo continuo e configuração do
equipamento. Conforme visto no capitulo Funcionamento do equipamento na rede, o
equipamento utiliza apenas duas portas de comunicação. Uma para o servidor web
e outra para as configurações e transmissão das imagens, sendo observado
também que o equipamento utiliza uma conexão para a autenticação do usuário e
senha e outra para o envio das imagens.
Observado essa arquitetura é possível realizar melhorias na arquitetura de
transmissão das imagens, utilizando os protocolos RTP e RTCP em conjunto com o
protocolo da camada de transporte UDP. Com a inclusão desses protocolos, o
equipamento possuiria mais duas portas de comunicação.
Com a inserção destas portas de comunicação ao equipamento, o mesmo
possuirá agora, uma porta para o servidor web utilizando o protocolo HTTP, uma
outra porta para a configuração do equipamento e autenticação do usuário no
sistema, as outras duas portas seria utilizada uma para o envio das imagens
utilizando o protocolo RTP em conjunto com o protocolo UDP e outra porta para o
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recebimento dos relatórios da conexão através do protocolo RTCP. Aplicando essas
modificações ao equipamento, o mesmo manterá a segurança no envio das
informações de configuração do equipamento e na autenticação do usuário. No
envio das imagens utilizará o protocolo RTP em conjunto com o protocolo UDP,
diminuindo assim problemas de jitter, atrasos e descontinuidade de vídeo. Abaixo na
figura 3.35, uma figura ilustrativa sobre o funcionamento dessa melhoria.

Figura 3. 35 Arquitetura utilizada para a transmissão das imagens

Outra melhoria que pode ser inserida no equipamento é a inserção do modo de
transmissão em multicast, onde o servidor envia um único pacote para múltiplos
clientes, evitando assim o congestionamento no link do equipamento. Abaixo temos
Figura 3.36 que mostra a diferença do funcionamento da transmissão via unicast e
via multicast.

Figura 3. 36: Transmissão Unicast e Multicast Respectivamente

Porém é importante salientarmos que o equipamento tem como objetivo
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principal ser um equipamento de segurança, portanto não é um servidor de vídeo
onde vários usuários possam ficar visualizando as imagens como entretenimento. O
equipamento permite o monitoramento remoto e a conexão de alguns usuários ao
mesmo tempo, porém esse não é o foco. Contudo o modo de transmissão via
multicast, seria uma importante melhoria, porém não fundamental para que o
equipamento possa transmitir as imagens com uma boa qualidade de serviço.
Com o intuito de verificar o funcionamento dessa arquitetura proposta, foram
realizados testes com uma Câmera IP, sendo que esses testes serão demonstrados
abaixo.
3.5.1. Exemplo de equipamento que utiliza para transmissão de mídias
os protocolos RTP e RTCP

Para a verificação do funcionamento do protocolo RTP na transmissão de
imagem, foi utilizado uma câmera IP transmitindo para um computador utilizando o
protocolo RTP por um link configurado com uma taxa de 128Kbps.
Abaixo, na Figura 3.37, podemos observar que a câmera IP configurada com o
IP 10.0.0.96 envia o vídeo para o destino 10.0.0.10, utilizando o protocolo RTSP,
para a solicitação do envio das imagens.

Figura 3. 37: Envio de Vídeo Utilizando o Protocolo RTP.

Na Figura 3.26 é possível visualizar a solicitação do envio das imagens para a
câmera IP que no exemplo é o nosso servidor. Após esse processo a troca de
mensagens para o envio das imagens não será mais necessário, pois o servidor irá
ficar enviando as imagens até que uma nova solicitação seja enviada, seja ela para
parar, pausar ou realizar outra operação conforme visto no capítulo Protocolo RTSP.
Após essa solicitação de envio das imagens o servidor começa o envio das
mesmas, utilizando o protocolo RTP, sobre o protocolo da camada de transporte
UDP, conforme podemos visualizar na Figura 3.38 abaixo:
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Figura 3. 38: Envio de Mensagens pelo Servidor Utilizando o Protocolo RTP

Na Figura acima, conseguimos visualizar o envio das imagens do servidor para
o cliente, sem que ocorra a confirmação ou até mesmo a solicitação e retransmissão
de um pacote, por isso teremos apenas o fluxo em um único sentido. Podemos
avaliar também as marcações existentes nos pacotes conforme o campo Seq. Tal
característica permite a camada de aplicação que realize a reordenação dos
pacotes, caso os mesmo estejam em ordem diferentes e até mesmo realizar a
diminuição do jitter entre um pacote e outro, melhorando assim a descontinuidade
do vídeo. Após o envio das imagens para o cliente através do protocolo RTP, é
importante observamos a utilização do protocolo RTCP, que informa para o servidor
as características do tráfego recebido pelo cliente, permitindo assim que o servidor
modifique algumas características no envio das imagens, diminuindo ou
aumentando o mesmo. Abaixo podemos visualizar a Figura 3.39 que mostra a
transmissão do protocolo por parte do cliente ao servidor de vídeo.

Figura 3. 39: Cliente Transmitindo Protocolo RTCP

Essas primeiras características, servem para o servidor de fluxo continuo,
utilizando assim os protocolos RTP, RTCP e RTSP.
Para a configuração do equipamento a arquitetura de funcionamento
permaneceria a mesma, utilizando o protocolo da camada de transporte TCP, sendo
essa arquitetura também utilizada para a Câmera IP.
Outra melhoria sugerida à transmissão das imagens via multicast pode ser
observada também no funcionamento da Câmera IP, após a configuração do
endereço IP de classe D, utilizada para a transmissão via multicast, foi possível
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visualizar o funcionamento do mesmo através do programa wireshark, conforme
Figura 3.40:

Figura 3. 40: Funcionamento da Câmera IP Através do Wireshark

Sendo essas as melhorias propostas e tendo em vista que todo o estudo sobre
o funcionamento do equipamento, as suas características e os problemas, foram
abordados por esse documento, chegamos ao fim do mesmo.
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4. CONCLUSÕES

Este trabalho teve como intuito estudar e analisar as funcionalidades de um
equipamento de segurança eletrônica, mais precisamente na área de Circuito
Fechado de TV. O objetivo foi verificar e observar os passos realizados pelo
equipamento, desde o recebimento do vídeo analógico, transformando-o para
digital, observando o funcionamento das técnicas de compressão e suas
características de arquitetura de transmissão de imagens pela rede mundial de
computadores, realizando a comparação deste equipamento com os existentes no
mercado e observando a qualidade de serviço presente no equipamento. Após
todos os processos de estudos, testes e analise, foi feita uma sugestão de
melhorias para o equipamento.
Houve grande aprendizado teórico e prático (através de simulações) sobre o
funcionamento de um equipamento de segurança eletrônica com o foco nas
transmissões de vídeo online. Com a analise realizada no equipamento, foi possível
colocar em prática os estudos adquiridos durante o curso de graduação em
sistemas de telecomunicações, com o foco nos eixos temático Sinais e Sistemas,
Redes de Computadores e Redes de Multimídias, adquirindo conhecimentos na
área de compressão de vídeo e de arquiteturas utilizadas para a transmissão de
vídeos.
Através das simulações e estudos realizados, foi possível observar a importância
de uma boa compressão de dados para a qualidade de serviço no equipamento
estudado, assim como também a utilização de protocolos específicos para a
transmissão de vídeo na rede.
Como trabalho futuro, fica então a sugestão para a aplicação das sugestões
relatadas neste trabalho, utilizando assim um servidor de vídeo no meio entre a
conexão de servidor cliente.
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