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Resumo
As empresas de telecomunicações estão a investir para oferecer aos seus clientes serviços de triple-play
e algumas já começam a pensar na integração com serviços móveis. Isto faz com que haja uma
convergência ao nível da rede para o protocolo IP, de forma a oferecer vários serviços. Numa rede ALLIP, serviços personalizados e interactivos podem ser oferecidos muito facilmente. O IPTV é uma das
tecnologias responsáveis por essa convergência e com base nessa tecnologia novas oportunidades de
negócio surgirão.
Esta dissertação propõe um estudo à área do IPTV, com foco nas arquitecturas de redes, codificadores,
protocolos, serviços e garantias de serviço em IPTV. Com base neste estudo, desenvolveu-se uma nova
Framework para “Personal TV”. Este novo sistema tem como principal objectivo fornecer ao utilizador
novos serviços personalizados. Na arquitectura desta Framework existem três elementos principais:
Clientes, Agregadores e Produtores. O elemento mais importante é o Agregador, que fornece ao Cliente
todos os conteúdos audiovisuais vindos dos Produtores. O Cliente tem a possibilidade de criar o seu
próprio canal que é enviado para a rede através do seu agregador e também pode criar canais
personalizados que podem ser visualizados por outros clientes, entre outras funcionalidades.
A arquitectura preconizada e desenvolvida com base em conceitos novos e estudados foi testada de
forma a comprovar e analisar o seu desempenho e tirar conclusões sobre a sua escalabilidade, com base
nos testes funcionais, de compatibilidade e de desempenho.
Com o IPTV, a televisão irá evoluir mais nos próximos cinco anos do que evoluiu nos últimos vinte.

Palavras-Chave
IPTV, IP, Televisão, Serviços, Personalização, Disponibilidade
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Abstract
The telecommunications companies are investing in a way to offer its customers triple-play services and
some of them are starting to think about integration with mobile services. This means that there is a
convergence at the network for IP (Internet Protocol), to offer the different services. In an ALL-IP network,
personalized and interactive services can be provided very easily. IPTV is the technology responsible for
this convergence and this technology will bring various new business opportunities.
This dissertation proposes a study of the IPTV world, focusing on network and system architectures, video
codecs, network protocols, services and quality assurance service in IPTV. Based on this study, a new
framework for Personal TV was developed. This new system is designed primarily to provide new
personalized services to the user. In the architecture of this framework there are three main elements:
Customers, Aggregators and Producers. The most important element is the aggregator that provides all
video contents from the producers to its clients. The Client has the ability to create his own channel that is
sent to the network through its aggregator, to create customized channels that can be viewed by other
customers and other features.
The designed and developed architecture is based on new and studied concepts. It was tested to prove its
viability, to analyze its performance and to draw conclusions about its scalability, based on functional
tests, compatibility tests and performance tests.
With IPTV, television will evolve more over the next five years than it evolved in the last twenty years.

Keywords
IPTV, IP, Television, Services, Personalization, Availability

vi

Índice

Agradecimentos ....................................................................................................................................... iii
Resumo ................................................................................................................................................... v
Palavras-Chave ................................................................................................................................... v
Abstract ................................................................................................................................................... vi
Keywords ............................................................................................................................................. vi
Índice...................................................................................................................................................... vii
Lista de Figuras ....................................................................................................................................... x
Lista de Tabelas .................................................................................................................................... xiii
Lista de Abreviações.............................................................................................................................. xiv
CAPÍTULO 1 Introdução .......................................................................................................................... 1
1.1 Enquadramento.............................................................................................................................. 1
1.2 Objectivos e Motivação .................................................................................................................. 1
1.3 Organização................................................................................................................................... 2
CAPÍTULO 2 Estado da Arte .................................................................................................................... 3
2.1 Internet Protocol Television ............................................................................................................ 3
2.2 Arquitecturas de Redes/Sistemas ................................................................................................... 5
2.2.1 Visão do ITU-T ........................................................................................................................ 5
2.2.2 Visão do BSF .......................................................................................................................... 7
2.2.3 Content Delivery Network ........................................................................................................ 9
2.3 Codificação de Vídeo ................................................................................................................... 11
2.3.1 H.264 AVC ............................................................................................................................ 11
2.3.2 VC-1...................................................................................................................................... 14
2.3.3 Comparações ........................................................................................................................ 15
2.4 Protocolos de Redes .................................................................................................................... 17
2.4.1 Transporte de Vídeo .............................................................................................................. 17
2.4.1.1 MPEG-2 Transport Streams ............................................................................................ 17
2.4.1.2 Real Time Protocol (RTP) ............................................................................................... 18
2.4.1.3 Comparação ................................................................................................................... 20
2.4.2 IP Multicast ............................................................................................................................ 21
2.4.3 Real Time Streaming Protocol ............................................................................................... 23
2.4.4 Session Announcement Protocol ........................................................................................... 24
2.4.5 Session Initiation Protocol...................................................................................................... 25
2.4.6 Session Description Protocol ................................................................................................. 26
vii

2.5 Serviços IPTV .............................................................................................................................. 27
2.6 Garantias da Qualidade de Serviço .............................................................................................. 28
2.6.1 Gestão para Garantias de Serviço ......................................................................................... 28
2.6.2 Qualidade de Serviço ............................................................................................................ 29
2.6.3 Qualidade de Experiência ...................................................................................................... 31
2.7 Potencialidades e Limitações ....................................................................................................... 32
CAPÍTULO 3 Arquitectura da Solução.................................................................................................... 35
3.1 Descrição do Sistema................................................................................................................... 35
3.2 Agregador em Detalhe ................................................................................................................. 37
3.2.1 Personal TV Management (PTvM) ......................................................................................... 38
3.2.2 Modelo de Dados .................................................................................................................. 39
3.2.3 Consola de Administração ..................................................................................................... 40
3.2.4 Sistema de Ficheiros ............................................................................................................. 40
3.2.5 Alta Disponibilidade ............................................................................................................... 40
3.2.6 Servidor de Streaming ........................................................................................................... 42
3.3 Cliente.......................................................................................................................................... 42
3.4 Visão do Sistema ......................................................................................................................... 43
CAPÍTULO 4 Análise de Aplicações ....................................................................................................... 47
4.1 Servidores.................................................................................................................................... 47
4.2 Clientes ........................................................................................................................................ 49
4.3 APIs ............................................................................................................................................. 49
4.4 Codificadores ............................................................................................................................... 50
4.5 Outras Ferramentas ..................................................................................................................... 50
4.6 Conclusão .................................................................................................................................... 50
CAPÍTULO 5 Implementação ................................................................................................................. 51
5.1 Introdução .................................................................................................................................... 51
5.2 Protótipo em Detalhe.................................................................................................................... 52
5.2.1 Agregador ............................................................................................................................. 52
5.2.1.1 Personal TV Management (PTvM) .................................................................................. 52
5.2.1.2 Alta Disponibilidade ........................................................................................................ 54
5.2.2 Cliente ................................................................................................................................... 55
5.3 Diagramas de Comunicação......................................................................................................... 55
CAPÍTULO 6 Testes e Avaliações .......................................................................................................... 61
6.1 Introdução .................................................................................................................................... 61
6.2 Testes .......................................................................................................................................... 61
viii

6.2.1 Ambiente de Testes ............................................................................................................... 61
6.2.2 Testes de Funcionalidades .................................................................................................... 62
6.2.3 Testes de Compatibilidade..................................................................................................... 64
6.2.4 Testes de Desempenho ......................................................................................................... 65
6.2.4.1 Tempo de Execução das Funcionalidades ...................................................................... 65
6.2.4.2 Desempenho do Cliente.................................................................................................. 66
6.2.4.3 Desempenho do Agregador ............................................................................................ 68
6.2.4.4 Comunicações entre Agregadores .................................................................................. 72
6.2.4.5 Recuperação a Falhas .................................................................................................... 74
6.2.4.6 Codificadores de Vídeo ................................................................................................... 76
6.3 Escalabilidade .............................................................................................................................. 77
6.4 Conclusões .................................................................................................................................. 78
CAPÍTULO 7 Conclusão ........................................................................................................................ 79
7.1 Conclusões .................................................................................................................................. 79
7.2 Trabalho Futuro............................................................................................................................ 80
Bibliografia ............................................................................................................................................. 81
ANEXO A Interface do Cliente ............................................................................................................... 85
ANEXO B Interface Web do HAProxy .................................................................................................... 86
ANEXO C Interface Web do Cacti .......................................................................................................... 87
ANEXO D Interface do TOP ................................................................................................................... 88
ANEXO E Testes de Desempenho no Cliente ........................................................................................ 89
ANEXO F Testes de Desempenho do Agregador ................................................................................... 91

ix

Lista de Figuras

Figura 2-1 - Convergência das Telecomunicações para o Triple-Play ....................................................... 3
Figura 2-2 - Domínios funcionais do IPTV segundo a ITU-T [7] ................................................................ 6
Figura 2-3 – Framework da Arquitectura Funcional IPTV [7] ..................................................................... 6
Figura 2-4 – Arquitectura IPTV segundo o BSF [8] ................................................................................... 7
Figura 2-5 – Arquitectura completa da Cisco para IPTV [9]....................................................................... 8
Figura 2-6 – Exemplo de uma Arquitectura CDN ...................................................................................... 9
Figura 2-7 - Plano de dados da arquitectura Prism [10] .......................................................................... 10
Figura 2-8 – Estrutura de um codificador H.264/AVC. [21] ...................................................................... 12
Figura 2-9 – Arquitectura de codificação do H.264. [20].......................................................................... 13
Figura 2-10 - Comparação do desempenho do MPEG-2, MPEG-4 ASP e H.264. [25] ............................ 16
Figura 2-11 - Camadas do modelo OSI e do modelo TCP/IP .................................................................. 17
Figura 2-12 – MPEG-2 TS, multiplexagem de vídeo, áudio e informação do programa [29] .................... 18
Figura 2-13 - Formato do cabeçalho RTP [30] ........................................................................................ 19
Figura 2-14 - Operação comum usando o IGMPv3 [39] .......................................................................... 22
Figura 2-15 - Mensagens de Setup do RTSP [42]................................................................................... 24
Figura 2-16 - Formato de um pacote SAP [43]........................................................................................ 24
Figura 2-17 - Exemplo de estabelecimento de uma sessão SIP [44] ....................................................... 25
Figura 2-18 – Formato de uma mensagem SIP (INVITE) sem SDP [44] ................................................. 26
Figura 2-19 – Exemplo da descrição do SDP [45]................................................................................... 26
Figura 2-20 – Modelo da camada QoE/QoS [50] .................................................................................... 31
Figura 3-1 – Arquitectura Simples .......................................................................................................... 36
Figura 3-2 – Agregador em detalhe ........................................................................................................ 37
Figura 3-3 – Diagrama de classes do PTvM ........................................................................................... 38
Figura 3-4 – Módulo de Domínio ............................................................................................................ 40
Figura 3-5 – Solução de Alta Disponibilidade ......................................................................................... 41
Figura 3-6 – Diagrama de classes do Cliente ......................................................................................... 43
Figura 3-7 – Exemplo de uma possível Rede ......................................................................................... 44
Figura 3-8 – Exemplo da Arquitectura proposta para Portugal Continental ............................................. 45
Figura 4-1 - Solução de VideoLan Streaming [60]................................................................................... 48
Figura 5-1 – Agregador em detalhe ........................................................................................................ 52
Figura 5-2 – Implementação da Solução de Alta Disponibilidade ............................................................ 54
Figura 5-3 - Pedido da Lista de Canais e Visualização Multicast............................................................. 56
Figura 5-4 - Visualização HTTP.............................................................................................................. 56
x

Figura 5-5 - Comunicação inicial de um agregador ................................................................................. 57
Figura 5-6 - Novo Canal Pessoal ............................................................................................................ 58
Figura 5-7 - Novo Canal Personalizado .................................................................................................. 59
Figura 5-8 - Novo Canal Personalizado por Categoria ............................................................................ 59
Figura 6-1 – Ambiente de Teste ao nível físico ....................................................................................... 62
Figura 6-2 – Cenários de testes funcionais 1 .......................................................................................... 63
Figura 6-3 – Cenários de testes funcionais 2 .......................................................................................... 64
Figura 6-4 – Tempo de Resposta das Funcionalidades .......................................................................... 65
Figura 6-5 – Tráfego de Rede no Cliente................................................................................................ 66
Figura 6-6 – Processamento no Cliente.................................................................................................. 67
Figura 6-7 – Carga Média do Sistema (Load Average) ........................................................................... 67
Figura 6-8 – Memória Ocupada pela Aplicação do Cliente...................................................................... 68
Figura 6-9 – Cenário de Testes de Desempenho do Agregador ............................................................. 69
Figura 6-10 – Processamento no Agregador em Unicast ........................................................................ 69
Figura 6-11 – Tráfego de Rede no Agregador em Unicast ...................................................................... 70
Figura 6-12 – Processamento no Agregador em Multicast ...................................................................... 70
Figura 6-13 – Tráfego de Rede no Agregador em Multicast .................................................................... 70
Figura 6-14 – Tráfego de Rede no Agregador em Multicast .................................................................... 71
Figura 6-15 – Agregadores em Série...................................................................................................... 72
Figura 6-16 – Agregadores em Paralelo ................................................................................................. 73
Figura 6-17 – Tempo de partilha de informação entre Agregadores ........................................................ 73
Figura 6-18 – Cenários do teste de tempo de recuperação do cliente ..................................................... 74
Figura 6-19 – Tempo de Recuperação do Cliente a Falha no Agregador ................................................ 75
Figura 6-20 – Classificação dos Codificadores de Vídeo (0-5) ................................................................ 76
Figura 6-21 – Estimativa do Processamento vs Número de Produtores .................................................. 77
Figura 6-22 – Estimativa da Memória Ocupada por Clientes .................................................................. 78
Figura A-1 – Interface do Cliente ............................................................................................................ 85
Figura B-1 – Interface Web do HAProxy ................................................................................................. 86
Figura C-1 – Interface Web do Cacti ...................................................................................................... 87
Figura D-1 – Interface do TOP ............................................................................................................... 88
Figura E-1 – Processamento no Cliente ................................................................................................. 89
Figura E-2 – Tráfego de Rede no Cliente (Download)............................................................................. 89
Figura E-3 – Carga Média do Sistema (Load Average) ........................................................................... 90
Figura E-4 – Memória Total Usada ......................................................................................................... 90
Figura F-1 – Processamento no Agregador em Unicast.......................................................................... 91
Figura F-2 – Tráfego de Rede no Agregador em Unicast ........................................................................ 91
xi

Figura F-3 – Processamento no Agregador em Multicast........................................................................ 92
Figura F-4 – Tráfego de Rede no Agregador em Multicast...................................................................... 92
Figura F-5 – Memória Total Usada em Unicast com 20 produtores ......................................................... 92
Figura F-6 – Memória Total Usada em Multicast com 20 produtores....................................................... 93

xii

Lista de Tabelas

Tabela 2-1 – Tecnologias DSL e débitos oferecidos (Mbps) [1] ................................................................ 8
Tabela 2-2 – Perfis do H.264 e comparação com o MPEG-2 [18] ........................................................... 13
Tabela 2-3 – Principais funcionalidades do MPEG-2, H.264 e VC-1. [19]................................................ 15
Tabela 2-4 – Cabeçalhos dos pacotes (em Bytes) [29] ........................................................................... 20
Tabela 2-5 - Tamanho do cabeçalho como percentagem do payload do vídeo/áudio para cada método de
transporte [29]........................................................................................................................................ 20
Tabela 2-6 - Esquemas de Encaminhamento ......................................................................................... 21
Tabela 2-7 – Possíveis classificações de QoS para Serviços IPTV. [52] ................................................. 30
Tabela 2-8 – Serviços IPTV por classes de QoS. [52]............................................................................. 30
Tabela 4-1 – Detalhes dos Servidores de Vídeo ..................................................................................... 47
Tabela 4-2 – Protocolos suportado pelos Servidores .............................................................................. 48
Tabela 4-3 - Detalhes de implementações de Codificadores .................................................................. 50
Tabela 6-1 – Tempos de execução das funcionalidades sem Concorrência (segundos) ......................... 65
Tabela 6-2 – Memória Ocupada em MBytes pela Aplicação do Cliente................................................... 67
Tabela 6-3 – Memória Ocupada em MBytes pela Aplicação do Agregador ............................................. 71
Tabela 6-4 – Comunicação entre Agregadores (segundos) .................................................................... 73
Tabela 6-5 – Recuperação do Cliente a Falha no Agregador (segundos) ............................................... 75
Tabela 6-6 – Classificação dos Codificadores de Vídeo (0-5) ................................................................. 76

xiii

Lista de Abreviações

AAA
AAC
ADSL
AFS
API
ASM
ASP
ATSC
AVC
AVS
BSF
BSR
BSS
CAS
CDDL
CDN
CPU
CRM
DRM
DSL
DVB
DVMRP
EPG
FRExt
FTTB
FTTH
GPL
HD
HomePNA
HTTP
IETF
IGMP
IMS
IP
IPTV
ITU
ITU-T
JSA
JVT
JWSDP
mCDN
MOSPF
MPEG
MSQ

Authentication, Authorization and Accounting
Advanced Audio Codec
Asymmetric DSL
Andrew File System
Application Programming Interface
Any Source Multicast
Advanced Simple Profile
Advanced Television Systems Committee
Advanced Video Coding
Audio Video Standard
Broadband Service Forum
Broadband Services Router
Business Support System
Conditional Access System
Common Development and Distribution License
Content Delivery Network
Central Processing Unit
Customer Relationship Management
Digital Right Management
Digital Subscriber Line
Digital Video Broadcast
Distance Vector Multicast Routing Protocol
Electronic Program Guide
Fidelity Range Extensions
Fiber to the Building
Fiber to the Home
General Public License
High Definition
Home Phoneline Networking Alliance
HyperText Transfer Protocol
Internet Engineering Task Force
Internet Group Management Protocol
IP Multimedia Sub-System
Internet Protocol
Internet Protocol Television
International Telecommunication Union
ITU-Telecommunication
Java Streaming Assembly
Joint Video Team
Java Web Services Developer Pack
Multimedia CDN
Multicast Open Shortest Path First Protocol
Moving Picture Experts Group
Mean Square Error
xiv

MVC
NAL
NFS
NGN
OSI
OSS
P2MP-LP
P2P
PES
PIM
PIM-SM
PIM-SSM
PLC
PON
PSNR
PTvM
PTvSS
QoE
QoS
RAM
RDT
RSVP
RTCP
RTMP
RTP
SAP
SD
SDP
SDV
SIP
SLA
SLA
SMPTE
SQL
SSM
STB
SVC
TCP
TS
TV
UDP
URL
VCL
VDSL
VGEG
VMOS
VoD
VoIP
VPN

Multiview Video Coding
Network Abstraction Layer
Network File System
Next Generation Network
Open Systems Interconnection
Operation Support System
Point-to-Multipoint - Label Switch Paths
Peer-to-Peer
Packetized Elementary Streams
Protocol Independent Multicast
PIM - Sparse-Mode
PIM - Source Specific Multicast
Power Line Connection
Passive Optical Network
Peak Signal-to-noise ratio
Personal TV Management
Personal TV Streaming Server
Quality of Experience
Quality of Service
Random Access Memory
Real Data Transport
Resource Reservation Protocol
Real Time Control Protocol
Real Time Messaging Protocol
Real Time Protocol
Session Announcement Protocol
Standard Definition
Session Description Protocol
Switched Digital Video
Session Initiation Protocol
Service Level Agreements
Service Level Assurance
Society of Motion Picture and Television Engineers
Structured Query Language
Single Source Multicast
Set-Top Box
Scalable Video Coding
Transport Control Protocol
Transport Stream
Televisão
User Datagram Protocol
Uniform Resource Locator
Video Coding Layer
Very High Speed DSL
Video Coding Experts Group
Video Mean Opinion Score
Video-on-Demand
Voice over IP
Virtual Private Network
xv

VQM
WMV
MMS
HTTP

Video Quality Metrics
Windows Media Video
Multimedia Messaging Service
Hypertext Transfer Protocol

xvi

CAPÍTULO 1
Introdução
1.1 Enquadramento
Com base no crescimento no número de utilizadores de IPTV (Internet Protocol Television) e também de
VoIP é expectável que se assista a uma crescente migração das tecnologias actuais para a tecnologia IP.
Com esta convergência, novos serviços e novas oportunidade de negócio podem surgir.
A oferta actual não é integrada, os serviços (Internet, televisão e telefone) apesar de oferecidos sobre a
mesma rede de acesso, são acedidos através de equipamentos diversos e sem qualquer interacção entre
equipamentos, serviços e redes. A integração, interactividade e personalização são conceitos chaves. A
união dos serviços de Internet, televisão (IPTV) e do telefone (VOIP) leva a que hoje em dia, haja
integração, ao nível da rede (All-IP) e equipamentos, e que ao nível dos serviços essa integração é mais
facilitada.
O IPTV surge como o futuro da televisão, seja móvel ou fixa. Muitas das operadoras de todo o mundo
estão a investir milhões nesta tecnologia para rentabilizar a sua rede e para poderem competir com os
seus concorrentes na oferta de um maior número de serviços. Existem outras empresas a investirem na
InternetTV que é baseada nos mesmos conceitos do IPTV.

1.2 Objectivos e Motivação
Hoje em dia o que vemos no actual mercado dos serviços de IPTV, é que cada fornecedor tem a sua
própria rede e não partilha conteúdos com outros fornecedores, nem há nenhuma interacção externa ao
nível dos conteúdos.
A filosofia desta dissertação é investigar e estudar os protocolos e conceitos envolvidos nesta área com o
objectivo de abrir novos horizontes e desenhar uma framework para conteúdos de “Personal TV”, isto é,
serviços personalizados de televisão, onde o utilizador é um peça chave em toda a arquitectura.
O utilizador além de visualizar canais de televisão poderá ter o seu próprio canal e fazer a sua emissão
para a rede. Na arquitectura existem três elementos principais: Clientes, Agregadores e Produtores. Os
agregadores formam entre si uma rede de agregadores que deverá distribuir os conteúdos por todos os
clientes, através da comunicação entre os vários agregadores. Sistemas de tolerância a falhas e de
balanceamento de carga serão mais-valias para o funcionamento da arquitectura. Esta arquitectura
1

deverá funcionar sobre uma rede privada, ou sobre a Internet, onde a largura de banda encontra-se mais
limitada e onde o multicast não está disponível.
A arquitectura desenvolvida será testada, e os resultados recolhidos serão analisados para se tirar
conclusões do desempenho e da funcionalidade do sistema.

1.3 Organização
Ao longo desta dissertação será apresentada não só a solução do sistema de IPTV, mas também se
apresenta todo o enquadramento necessário à contextualização e à sua compreensão. Esta dissertação
encontra-se organizada em sete capítulos. O próximo capítulo, o segundo capítulo, descreve o estado da
arte da área da dissertação, isto é, os conceitos, protocolos, arquitecturas e tecnologias utilizados em
IPTV.
No terceiro capítulo apresenta-se a arquitectura da solução para framework a novos serviços de
“Personal TV”. Descreve-se todos os requisitos da solução e todos os componentes que compõem o
sistema.
No quarto capítulo apresenta-se algumas aplicações de streaming que foram estudadas e testadas com o
objectivo de escolher as melhores a serem utilizadas na solução preconizada.
O quinto capítulo descreve como foi implementada a solução desenhada no terceiro capítulo, com base
nas aplicações de streaming seleccionadas no quarto capítulo. Apresentam-se as ferramentas utilizadas,
linguagens de programação utilizadas e como foram implementados os requisitos deste trabalho.
No sexto capítulo são descritos todos os testes efectuados, assim como apresentados os seus resultados
e conclusões. Foram efectuados testes de funcionalidade, testes de compatibilidade e testes de
desempenho. Apresenta-se também um estudo de escalabilidade do sistema com base em estimativas.
Finalmente, no último capítulo apresenta-se uma conclusão global do trabalho realizado e ainda
possíveis trabalhos futuros com base no trabalho desenvolvido.
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CAPÍTULO 2
Estado da Arte
Este capítulo dá uma perspectiva dos conceitos, protocolos e trabalhos mais importantes relacionados
com a área desta dissertação. A primeira secção apresenta uma introdução ao IPTV. Nas restantes
secções descrevem-se algumas arquitecturas de redes e sistemas para IPTV, normas de codificação de
vídeo, protocolos de rede, alguns serviços de IPTV, garantias da qualidade de serviço, e por fim uma
conclusão sobre quais as potencialidades e limitações do IPTV.

2.1 Internet Protocol Television
As empresas de telecomunicações, incluindo empresas de TV por cabo, acesso à Internet e telefónicas
estão preparadas ou a preparar-se para competir no mesmo território, oferecendo triple-play1, como se
pode ver na Figura 2-1. Podendo com parcerias com operadores móveis oferecer o chamado quadrupleplay2, isto é, combinar a oferta de serviços de triple-play com serviços móveis.
Em resposta à grande competitividade do mercado, grupos de telecomunicações de todo o mundo estão
a investir muito a actualizar as suas infra-estruturas para Next-Generation Networks (NGN) baseadas em
IP (Internet Protocol), de forma a oferecer serviços convergentes com menor custo. [1]

Figura 2-1 - Convergência das Telecomunicações para o Triple-Play

1

Triple-play - é um serviço que combina voz (telefone), dados (Internet) e vídeo (televisão, etc.) sobre um único canal
de comunicação de banda larga.
2
Quadruple-play – combina os serviços de triple-play com serviços móveis.

3

A motivação para a utilização do IP é clara: em redes IP pode-se oferecer uma variedade de serviços,
como correio electrónico, acesso web, telefone, vídeo-conferência e outros novos serviços interactivos e
personalizados.
O IPTV é uma das tecnologias fulcrais na convergência das comunicações. A principal diferença entre
IPTV e a televisão normal em broadcast é a possibilidade de haver bidirecionalidade nas comunicações e
multicast. Nos sistemas broadcast, todo o tráfego da rede vai do operador até ao cliente e todos recebem
o mesmo conteúdo, é o exemplo, da televisão digital por cabo/satélite/terrestre que utilizam o sistema
DVB (Digital Video Broadcast) e também da televisão analógica. Com o IPTV, há comunicação do cliente
para o operador, logo é possível enviar conteúdos televisivos diferentes para diferentes utilizadores. É
aqui que entra a possibilidade de interactividade, com um grande número de serviços a poderem ser
oferecidos ao cliente.
Tem havido algum debate sobre qual a definição correcta de IPTV. Pode-se definir “IPTV” como uma
plataforma de transmissão de televisão, conteúdos de vídeo e serviços multimédia sobre uma rede
dedicada e segura, isto é, com garantias de serviço, onde os consumidores recebem a informação
através de uma set-top box, de um computador ou de um dispositivo portátil, ligado por uma rede de
banda larga IP ao fornecedor do serviço [2] . É o exemplo do serviço prestado por muitos fornecedores
no mundo inteiro. Em Portugal temos o exemplo da Portugal Telecom que recentemente lançou o MEO e
da Clix que tem o serviço de IPTV disponível há mais de dois anos. [3] [4]
A Internet TV tem muitas semelhanças com o chamado IPTV. Além de poder utilizar as mesmas normas
de codificação e os mesmos protocolos de rede, é suportado pela Internet, que é um meio sem garantias
de serviço, nem garantias de uma boa experiência de visualização para o utilizador e onde o multicast ao
nível do IP é bloqueado pelos demais prestadores de serviço de Internet. [5]
Nos dias de hoje é insuficiente oferecer simplesmente múltiplos canais de televisão. Os serviços de IPTV
devem diferenciar-se com ofertas avançadas, como portais pessoais, Real VoD (Video-on-Demand) e
outros serviços personalizados [6]. E para tornar as coisas piores, não existe um ecossistema real de
produtos IPTV, muito por culpa da falta de interoperabilidade e da falta de normas. É neste tipo de
problemas que grupos como o ISMA3 e IPTV Focus Group4 trabalham.

3

ISMA (Internet Streaming Media Alliance) – é uma aliança de várias empresas com o objectivo de promover a
adopção de normalizações para o streaming em redes IP.
4
IPTV Focus Group – é um grupo do ITU-T (International Telecommunication Union – Telecommunication Sector
Standardization Sector) responsável pelo estudo e normalização do IPTV.
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2.2 Arquitecturas de Redes/Sistemas
Existem várias formas de visualizar Televisão utilizando o protocolo IP. Uma delas é baseada nas
arquitecturas cliente-servidor, das quais podem-se referir dois tipos: download-and-play, onde o utilizador
pode fazer o download do vídeo para depois o visualizar e streaming, onde o utilizador está a ver o
conteúdo em tempo real, isto é, ao mesmo tempo (com o atraso da ligação) que o servidor lhe envia o
conteúdo. Temos ainda uma terceira forma muito utilizada hoje em dia na Internet, conhecida por P2P TV
(Peer-to-Peer TV), baseada em redes cooperativas, onde os consumidores estão ligados entre si e além
de estarem a receber streaming de um servidor, estão a partilhar esse conteúdo com outros utilizadores.
Nesta secção apresentam-se várias visões sobre as arquitecturas de IPTV. Em primeiro lugar é
apresentada uma arquitectura funcional, de seguida apresenta-se uma arquitectura prática com um
exemplo de uma solução end-to-end. Por último, dá-se um destaque às CDNs (Content Delivery Network)
e às redes cooperativas (Peer-to-Peer, P2P) como possíveis utilizações para as redes de IPTV.
2.2.1 Visão do ITU-T
A arquitectura funcional do IPTV pode ser baseada nos componentes e na tecnologia de redes
existentes, ou numa arquitectura NGN5 (Next Generation Network). Isto conduz a três possíveis opções
de arquitecturas IPTV [7]:
Arquitectura funcional de IPTV para componentes de redes non-NGN (incluindo as redes
existentes);
Arquitectura funcional de IPTV baseada numa arquitectura NGN, mas não baseada em IMS6 (IP
Multimedia Subsystem);
Arquitectura funcional de IPTV baseada numa arquitectura NGN e IMS.
Os quatro domínios funcionais do IPTV, conforme ilustrado na Figura 2-2, são os seguintes:
Prestador de Conteúdos: A entidade que possui ou está licenciada para vender os conteúdos.
Prestador do Serviço: A entidade que fornece o serviço de IPTV para o utilizador final.
Tipicamente, adquire ou licencia os conteúdos de um prestador de conteúdos e coloca-os num
pacote como um serviço para o consumidor.
5

NGN (Next Generation Network) - é um termo amplo para descrever algumas das mais importantes evoluções das
arquitecturas de telecomunicações que serão implementadas nos próximos anos.
6
IMS (IP Multimedia Subsystem) - é uma plataforma para controlar serviços multimédia, que combina serviços em
tempo real, como voz e vídeo, com outros serviços, independentemente da tecnologia física usada. É uma
normalização do 3GPP.
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Prestador de Rede: A entidade que liga o utilizador ao prestador de serviço. O Prestador de
Serviço e o Prestador de Rede podem ser a mesma organização.
Utilizador: A entidade que consome e paga pelos conteúdos IPTV.

Figura 2-2 - Domínios funcionais do IPTV segundo a ITU-T [7]
Baseada nos quatro domínios funcionais, sete diferentes funções básicas foram identificadas conforme
ilustrado na Figura 2-3: funções do utilizador, funções das aplicações, funções de distribuição de
conteúdos, funções de controlo dos serviços, funções de gestão, funções de aprovisionamento e funções
de transporte e controlo. As várias funções da arquitectura interagem entre si para que os serviços sejam
fornecidos aos clientes.

Application Functions

End-User
Functions
Service Control Functions

Content Delivery Functions

Management
Functions

Content
Provider
Functions

Network Functions

Figura 2-3 – Framework da Arquitectura Funcional IPTV [7]
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2.2.2 Visão do BSF
7

Segundo o BSF (Broadband Services Forum), um sistema IPTV pode ser construído com base em
quatro elementos principais: Video Headend, Rede Core, Rede de Acesso e Rede Domestica. [8]

Figura 2-4 – Arquitectura IPTV segundo o BSF [8]
Os elementos de rede IPTV combinam-se para formar uma arquitectura conhecida como Switched Digital
Video (SDV). O SDV é uma arquitectura de distribuição de TV na qual só os canais seleccionados são
distribuídos até casa do cliente final.
O Video Head End é o ponto da rede onde os sinais televisivos e outros conteúdos são recebidos de
forma a serem preparados para a sua distribuição na rede. A principal função deste elemento é codificar
os conteúdos num formato de vídeo digital (por exemplo, em H.264), e encapsulá-los posteriormente em
pacotes IP, usando por exemplo o protocolo RTP (Real Time Protocol).
A Rede Core IP será responsável pelo transporte eficiente dos conteúdos de vídeo ao longo da rede pelo
que é necessário que forneça mecanismos de Qualidade de Serviço (QoS). Esta rede pode ser, como
descrito pela ITU-T, baseada numa NGN.
A Rede de Acesso é responsável pela ligação da rede do fornecedor de serviço até casa de cada cliente.
Muitas vezes chamada como “the last mile”, esta ligação pode ser feita usando várias tecnologias como
por exemplo, DSL (Digital Subscriber Line) (ex. ADSL ou VDSL) ou mesmo tecnologia de fibra óptica
como PON (Passive Optical Network), FTTH (Fiber-to-the-Home) ou FTTB (Fiber-to-the-Building). Os
recentes avanços verificados nas tecnologias usadas nesta rede foram essenciais para a oferta de novos
serviços. Por exemplo, a tecnologia DSL teve uma grande evolução oferecendo ao cliente débitos de
acesso muito elevado, como se pode verificar pela tabela seguinte.

7

BSF (Broadband Services Forum) – é um forum internacional com o objectivo de discutir e desenvolver novas
ideias e ferramentas na área das Telecomunicações.
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Tecnologia DSL

Débito máximo de Débito máximo de
downstream
upstream

ADSL

8

1.0

ADSL2

12

3.5

ADSL2+

24

3.5

VDSL

52

12

VDSL2

100

100

Tabela 2-1 – Tecnologias DSL e débitos oferecidos (Mbps) [1]
A rede doméstica distribui o serviço de IPTV pela casa. É necessária uma rede robusta e de grande
débito. Podemos ter redes com fios (Ethernet, PLC (Power Line Connection), HomePNA (Home
Phoneline Networking Alliance) ou Cabo Coaxial) e redes sem fios (Wireless 802.11, por exemplo). As
redes sem fios tem sido uma solução abandonada em zonas urbanas nos últimos anos porque causa das
interferências rádio entre vizinhos.
A figura seguinte é um exemplo de uma solução IPTV completa da Cisco Systems, que divide a
arquitectura em três domínios: definição, preservação e realização. No domínio “definição” temos a
aquisição do vídeo, processamento do vídeo, gestão do conteúdo vídeo, o sistema de entrega de
conteúdos e o servidor de DRM/CA (Digital Rights Management/Conditional Access). Na “preservação”
temos todo o sistema responsável pela distribuição dos conteúdos até ao cliente. O último domínio
representa a rede e sistemas em casa do cliente necessários para o acesso aos serviços de IPTV. [9]

Figura 2-5 – Arquitectura completa da Cisco para IPTV [9]
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2.2.3 Content Delivery Network
As redes de distribuição de conteúdos (Content Delivery/Distribution Network, CDN) são uma boa forma
de alargar as redes IPTV para além dos operadores, de forma a escalar a rede e por consequência
alargar as ofertas de canais e serviços. Isto porque não existe nenhum mecanismo que permita o
multicast ao nível do IP (IP Multicast) ser usado numa escala de milhões, como a Internet. As redes CDN
utilizam “multicast” na camada da aplicação, visando não depender das infra-estruturas de rede. A figura
seguinte representa um exemplo de uma arquitectura CDN.

Figura 2-6 – Exemplo de uma Arquitectura CDN
A Prism (Portal Infrastructure Streaming Media) [10] é uma arquitectura CDN que suporta a transmissão
de conteúdos audiovisuais. Este sistema tem funções de armazenamento e distribuição de fluxos de
vídeo de alta qualidade em redes IP, além de oferecer algumas das funcionalidades semelhantes às
encontradas no sistema de TV convencional.
Os três componentes básicos da arquitectura e responsáveis pela transferência de dados pela rede
(Figura 2-7) são:
Live Source (Fonte ao Vivo), que recebe o conteúdo e realiza as etapas necessárias de
codificação e posterior distribuição de conteúdos dentro da rede;
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Portal, que recebe o conteúdo das fontes e de outros portais e transmite para o cliente ou portais.
Podem armazenar e arquivar os conteúdos para posterior visualização dos clientes (por exemplo,
VoD).
Cliente, que recebe o conteúdo de um portal e os mostra aos utilizadores finais. São
considerados

como

clientes

os

dispositivos electrónicos (por

exemplo,

set-top

box,

computadores).

Figura 2-7 - Plano de dados da arquitectura Prism [10]
Além do plano de dados temos ainda o plano de controlo do qual os elementos atrás descritos também
fazem parte, em conjunto com os três principais componentes: Gestão de conteúdos, descoberta de
conteúdos, encaminhamento de pedidos. Existe um gestor de conteúdos primário, o qual dispõe de
informação sobre os tipos de serviços, níveis de serviços (Service Level Agreements, SLA), políticas de
utilização, carga do servidor, entre outros. Além deste, existe um ou mais gestores por zona, de forma a
garantir uma correcta entrega do conteúdo aos clientes.
Além do Prism existe outro sistema para distribuição de conteúdos multimédia chamado mCDN
(Multimedia CDN) [11]. Existem também várias plataformas comerciais baseadas em CDN, como por
exemplo, o Akamai [12], CastUP [13], CDNetworks [14], entre outros.
Estes tipos de arquitecturas baseiam-se em redes P2P, onde a cooperação entre os vários elementos é
essencial de forma a reduzir o custo da distribuição dos conteúdos. Com base neste tipo de redes, cada
nó da rede pode actuar como cliente e servidor, e o cliente pode estar a receber o conteúdo e a enviá-lo
para outro cliente simultaneamente. O utilizador pode também receber segmentos separados de um
ficheiro de vários servidores/utilizadores [1]. Existem vários protocolos de P2P como por exemplo,
BitTorrent [15], eDonkey [16], PDTP (Peer Distributed Transfer Protocol) [17], entre outros.
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2.3 Codificação de Vídeo
A codificação do vídeo é dos principais factores para que se possa oferecer o IPTV, dadas as limitações
ao nível da rede. As normas de codificação actualmente disponíveis conseguem reduzir a largura de
banda ocupada pelos conteúdos de vídeos mantendo uma elevada qualidade, de forma a oferecer ao
cliente a melhor experiência de visualização. Os codificadores encontram-se no video headend e os
descodificadores estão em casa dos clientes, por exemplo nas set-top box.
Nesta secção apresentam-se as principais normas de codificação/compressão de vídeo utilizadas no
IPTV. Em primeiro lugar aborda-se a norma de codificação mais utilizada, o H.264. De seguida
apresenta-se uma breve visão da norma VC-1, que é uma alternativa à anterior. Por fim, faz-se uma
comparação das várias normas.
2.3.1 H.264 AVC
O H.264 é a norma de compressão de vídeo que está a ser adoptada nas soluções IPTV. Também
conhecida por MPEG-4 Part 10 ou MPEG-4 AVC (Advanced Video Coding). Foi escrita pelo Joint Video
8

9

Team (JVT), que foi formado por peritos do MPEG e do VCEG . A norma foi finalizada em 2003 e
fornece o dobro da compressão em relação ao MPEG-2. O MPEG-2 é uma norma de codificação
utilizada ainda em muitos sistemas de IPTV e também nos sistemas DVB, mas tende a ser substituído.
[18] [19]
Existem duas camadas na codificação H.264, a NAL (Network Abstraction Layer) e a VCL (Video Coding
Layer), como se pode ver na Figura 2-8. A VCL, a qual é descrita mais à frente, é especificada para
representar eficientemente os conteúdos de vídeo. A NAL serve para formatar os dados e fornecer um
cabeçalho informativo, de forma a adaptar a codificação ao meio de transmissão ou de armazenamento.
[20]

8

MPEG (Moving Picture Experts Group) é um grupo de trabalho do ISO/IEC (International Organization for
Standardization/International Electrotechnical Commission) que desenvolve normas de codificação de vídeo e áudio.
9
VCEG (Video Coding Experts Group) é um grupo de trabalho da ITU-T que desenvolve normas de codificação de
vídeo/áudio, responsável pelas normas H.26x.
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Figura 2-8 – Estrutura de um codificador H.264/AVC. [21]
A camada de codificação de vídeo (VCL) do H.264 é semelhante à de outras normalizações, como por
exemplo, a do MPEG-2. Esta camada trabalha sobre macroblocos (MB) e considera imagens no espaço
de cores YCbCr. Estes macroblocos são classificados de acordo com o modo de codificação ao qual são
submetidos, podendo ser do tipo I (Intra), P (Predictive) e B (Bi-predictive). Os slices, estruturas que
agrupam os macroblocos, também são classificados, podendo ser dos tipos I (Intra), P (Predictive), B (Bipredictive), SP (Switching P) ou SI (Switching I).
As inovações no H.264 em relação ao MPEG-2 são [19] [22]:
Compensação de movimento – a dimensão e a forma dos blocos podem variar, a estimação do
vector de movimento é mais precisa (1/4 de pixel) e usa até 16 tramas de referência (em cada
direcção) para a estimação do movimento.
Redução da redundância espacial – usa uma transformada inteira (em vez da DCT usada no
MPEG-2) que reduz a influência dos erros.
Quantização – tem um maior número de níveis de quantização, 52 níveis contra 31 do MPEG-2.
Codificação entrópica – usa uma codificação mais complexa, a qual é mais eficiente em
comparação com a codificação estática incluída no MPEG-2.
Filtro de de-blocking – usa um filtro adaptativo com o objectivo de reduzir o efeito bloco que
degrada seriamente a qualidade final da imagem no MPEG-2.

A figura seguinte apresenta da camada VCL responsável pela codificação dos macroblocos.
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Figura 2-9 – Arquitectura de codificação do H.264. [20]
A parte de áudio usa o AAC (Advanced Audio Codec), que é definida na parte sete do MPEG-2 e na
parte três do MPEG-4. Esta norma consegue uma melhor qualidade sonora comparada com o MP3 com
o mesmo ritmo binário. O AAC suporta múltiplos canais (por exemplo canais 5.1 ou 7.1), e até 48 canais
de áudio, tem uma baixa complexidade computacional e cobre uma vasta gama de aplicações. [18]
O H.264 tem sete perfis, os três primeiros perfis a surgirem são comparados ao MPEG-2 na tabela
seguinte.

Perfil

Baseline
Extended
Main

Tipos de aplicações
Baixo atraso,
vídeo chamadas
Móveis, streaming
Aplicações de vídeo
entrelaçado, broadcast

Complexidade do descodificador Melhoramento estimado
em relação ao MPEG-2

em relação ao MPEG-2

2.5 vezes mais complexo

1.5 vezes melhor

3.5 vezes mais complexo

1.75 vezes melhor

4 vezes mais complexo

2 vezes melhor

Tabela 2-2 – Perfis do H.264 e comparação com o MPEG-2 [18]
Posteriormente foram adicionados mais quatro perfis, designados extensões “profissionais”, ou FRExt
(Fidelity Range Extensions), para codificações de alta qualidade: High profile, High 10 profile, High 4:2:2
profile, High 4:4:4. O perfil High foi adoptado por aplicações de alta definição, em especial pelos
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sucessores do DVD (o HD-DVD e o Blue-Ray) e ainda para as transmissões de televisão de alta
qualidade (HDTV). [19]
Existem várias extensões para o H.264 que podem ser usadas de forma a escalar a oferta de IPTV em
diferentes dispositivos, e ainda melhorar a forma como vemos televisão. O SVC (Scalable Video Coding)
tem como objectivo codificar um stream de vídeo com diferentes camadas de qualidade. Assim, em
função da capacidade do dispositivo receptor e do débito de transmissão da rede, podem ser transmitidas
mais camadas ou menos camadas, cada uma delas representando diferente número de imagens por
segundo, taxas de compressão ou dimensão de imagem. O MVC (Multiview Video Coding) é outra
extensão, ainda em desenvolvimento, que permite ter várias vistas do mesmo cenário, isto é, existem
vários fluxos de vídeos sincronizados que capturam a mesma cena de diferentes pontos de vista,
permitindo ao utilizador escolher uma câmara ou várias. Com o MVC também é possível criar visões 3D
do cenário, tendo o utilizador de ter um dispositivo que suporte a tecnologia 3D. [23]
2.3.2 VC-1
O VC-1 é uma norma de compressão de vídeo/áudio normalizada pelo SMPTE10 e implementada pela
Microsoft, com o Microsoft Windows Media Video (WMV) 9. Esta norma é uma alternativa ao H.264 e
também um avanço face ao MPEG-2.
A funcionalidade básica do VC-1 envolve compensação de movimentos baseada em blocos e um
esquema de transformação espacial similar ao que é usado noutras compressões de vídeo, como o
MPEG-1 e o H.261. Contudo, o VC-1 inclui um número de inovações e optimizações que o distinguem,
resultando numa excelente qualidade e eficiência comparado com o MPEG-2. [24] Das inovações
destaca-se: adaptação do tamanho dos blocos da transformada, compensação de movimento mais
precisa (1/4 de pixel), transformada inteira (com quatro diferentes tamanhos), filtro de de-blocking, entre
outras. [22]
O VC-1 tem três perfis [19]:
Simple – utilizado em ligações de baixo ritmo e em aplicações com baixa complexidade como
comunicações móveis.
Main – utilizado em ligações Internet com elevado ritmo, TV/VoD sobre IP;
Advanced – utilizado para distribuição de TV digital, HD DVD, HDTV. Este é o único que suporta
conteúdos entrelaçados e que pode ser encapsulado sobre MPEG-2 TS ou PS.
10

SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers) é uma associação internacional e profissional
de engenheiros que trabalham na indústria audiovisual.
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2.3.3 Comparações
Algumas das mais importantes funcionalidades das normas abordadas são comparadas na seguinte
tabela.

Tabela 2-3 – Principais funcionalidades do MPEG-2, H.264 e VC-1. [19]
Comparações efectuadas entre o MPEG-2, MPEG-4 ASP (Advanced Simple Profile) e o H.264, com base
em vídeo com uma qualidade de DVD, comprovaram o melhor desempenho do H.264. Como se pode ver
na figura seguinte, o débito requerido pelo H.264 é quase três vezes menor que o MPEG-2 e
consideravelmente menor que o MPEG-4 ASP. Em termos de armazenamento o desempenho do H.264
AVC é muito melhor face às outras normas. Considerando uma ligação de 700 kbps, o download do
vídeo codificado em H.264 demorou cerca de 139 minutos, e do vídeo em MPEG-2 demorou cerca de
386 minutos.
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Figura 2-10 - Comparação do desempenho do MPEG-2, MPEG-4 ASP e H.264. [25]
As várias comparações efectuadas entre o H.264 e o VC-1 mostram que estas duas normas apresentam
resultados semelhantes, tanto a nível de qualidade de imagem como da complexidade da sua
implementação. A melhor aplicação de cada uma das normas pode depender do tipo de conteúdo e da
implementação. Deste modo, estas duas normas podem coexistir em arquitecturas IPTV. [22]
Existem outros codificadores, que podem ser adoptados, como por exemplo, o RealVideo [26]
desenvolvido pela RealNetworks e baseado no H.263, o AVS (Audio Video Standard) [27] que tem na
China um grande uso, o Sorenson [28] que é utilizado pelo QuickTime (Apple) e pelo Flash
(Macromedia), entre outros.
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2.4 Protocolos de Redes
Nesta secção abordam-se os principais protocolos de transporte de vídeo e de informação necessários
para o funcionamento de um sistema de IPTV, sendo que outros protocolos poderão ser utilizados. Os
protocolos a seguir descritos encontram-se na camada de aplicações do modelo TCP/IP, como podemos
ver na figura seguinte, e são utilizadas nas plataformas de IPTV.

Aplicação
Apresentação
Sessão

Aplicação

Transporte

TCP/UDP

Rede

IP

Ligação de Dados

Ligação de Dados

Física

Física

.
Figura 2-11 - Camadas do modelo OSI e do modelo TCP/IP

2.4.1 Transporte de Vídeo
O transporte do vídeo/áudio codificado em redes IP pode ser realizado com base em várias tecnologias,
das quais se destacam: RTP e MPEG-2 TS, que serão descritas de seguida. Estes protocolos podem ser
utilizados sobre TCP (Transport Control Protocol) ou UDP (User Datagram Protocol), dependendo do tipo
de aplicação.
2.4.1.1 MPEG-2 Transport Streams
Uma vez que as primeiras soluções de IPTV se basearam na norma MPEG-2, foram utilizadas para o
transporte as tramas MPEG-2 encapsuladas na pilha de protocolos IP. O MPEG-2 TS [29], ilustrado na
figura seguinte, tem um cabeçalho de 4 bytes e um payload de 184 bytes. Quer o codificador de áudio
quer o de vídeo produzem Packetized Elementary Streams (PES), que são multiplexados em conjunto
com a informação de programa em tramas de transporte de 188 bytes.
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Figura 2-12 – MPEG-2 TS, multiplexagem de vídeo, áudio e informação do programa [29]
Cada datagrama UDP contém vários pacotes TS, consoante o MTU (Maximum Transmission Unit), que
enchem o seu payload. O MPEG-2 TS é usado para distribuição de vídeo/áudio pelos sistemas broadcast
DVB e ATSC (Advanced Television Systems Committee), oferecendo, por exemplo, correcção de erros.
2.4.1.2 Real Time Protocol (RTP)
A partir do momento em que se utilizam redes IP, ao contrário dos sistemas de broadcast baseados em
MPEG-2, é possível tirar partido da bidirecionalidade da comunicação, para que cada cliente possa pedir
os conteúdos pretendidos. Desta forma, parte das opções do MPEG-2 TS tornam-se desnecessárias
(como por exemplo, a multiplexagem de diferentes canais).
O protocolo RTP [30] [29] foi desenvolvido para transportar dados em tempo real e interactivos sobre as
redes IP, incluindo áudio e vídeo. Este protocolo inclui reconstrução no tempo e detecção de perdas com
base no número sequencial, identificação dos conteúdos para descrever tipo de codificação usada,
identificação da fonte (em sessões multicast) e timestamping para compensação do jitter em pacotes do
mesmo stream. O protocolo RTP trata do transporte de dados, estando-lhe associado outro protocolo
para tratar da parte de controlo, chamado RTCP (Real Time Control Protocol).
O RTCP [30] [31] fornece informação adicional aos participantes na sessão, como por exemplo:
Feedback sobre a qualidade de serviço - os receptores indicam a qualidade da recepção
relativa a cada emissor (número de pacotes perdidos, jitter e round-trip delay), os emissores podem usar
esta informação (no caso de aplicações adaptativas) para ajustar os débitos de codificação e outros
parâmetros;
Sincronização entre meios - por razões de flexibilidade, pacotes de áudio e vídeo são
muitas vezes transportados em streams separados, que necessitam de ser sincronizados no receptor
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(por exemplo para garantir lip synch); a informação de sincronização entre fontes (mesmo se em
servidores diferentes) é fornecida pelo RTCP;
Identificação dos participantes na sessão - com nome, endereço electrónico, número de
telefone, entre outros;
Controlo da sessão - devido ao número de participantes numa sessão ser variável e
eventualmente muito elevado, torna-se necessário evitar que o número de pacotes RTCP cresça
linearmente com a dimensão do grupo multicast. O período entre pacotes RTCP deve ser ajustado
dinamicamente à dimensão do grupo, procurando-se que o tráfego RTCP consuma uma percentagem
sensivelmente constante do tráfego total (geralmente 5%).
Embora o RTP seja normalmente usado sobre UDP/IP, muitos esforços foram feitos para que este fosse
um meio de transporte independente da plataforma de suporte. Sendo assim, pode ser usado sobre TCP,
protocolos Novell IPX ou outros protocolos. O RTP não adiciona qualquer reserva de recursos ou controlo
de QoS (o RTCP é que apenas recolhe e envia informações de QoS do receptor para o emissor, a acção
de controlo fica para a aplicação). A reserva de recursos pode ser realizada através do protocolo RSVP
(Resource Reservation Protocol) [32], que permite que as aplicações requisitem QoS para os seus fluxos
de dados, aos elementos da rede.
O pacote RTP é formado por um cabeçalho e payload. O cabeçalho (Figura 2-13) tem no mínimo 12
bytes e contém vários campos, entre os quais: sequence number (usado para detecção de pacotes
perdidos), timestamp (informação de tempo, usado para a sincronização dos streams), tipo de payload
(identifica o tipo de codificação do conteúdo), marker bit (detectar o final de um conjunto de pacotes
relacionados), source identifiers (sincronização e contribuição).

Figura 2-13 - Formato do cabeçalho RTP [30]
Como referido na secção sobre Codificação, o H.264 define uma camada abstracta (NAL), permitindo ao
RTP tirar partido das funcionalidades que o NAL disponibiliza. [33]
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2.4.1.3 Comparação
A tabela seguinte sumariza os tamanhos dos cabeçalhos dos pacotes, que irão ser usados para
comparação dos diferentes métodos de transporte do vídeo/áudio.
Pacotes Bytes no cabeçalho
IP

20

UDP

8

RTP

12

TS

4

Tabela 2-4 – Cabeçalhos dos pacotes (em Bytes) [29]
Existe ainda outro método que utiliza o RTP para transportar os pacotes MPEG-2 TS, especificado na
norma de DVB-IP do ETSI [34]. Utilizando este encapsulamento temos, por exemplo, 7 pacotes TS (cada
um com 4 bytes de cabeçalho) sobre RTP/UDP/IP (40 bytes de cabeçalho), o que dá um total de 68 bytes
de cabeçalhos utilizados para transferir 1288 bytes de vídeo (7x184 bytes (payload do PES)). Se
utilizarmos MPEG-2 TS sobre UDP/IP, temos um cabeçalho de 56 bytes para transferirmos a mesma
quantidade de informação. Utilizando apenas o RTP como meio de transporte (sobre UDP/IP), temos 40
bytes de cabeçalhos. No caso de áudio, é necessário transmitir cabeçalhos adicionais com tamanho
dependente do tipo de transporte utilizado. A tabela seguinte, mostra a percentagem de overhead gasto
por cada um dos mecanismos de transporte. Conclui-se que o RTP é mais eficiente. [29]
Overhead
Áudio
Vídeo

RTP/UDP/IP

TS/RTP/UDP/IP

40
2%
7 184
40 2 7 2
4.3%
7 184

68
5.2%
7 184
68 7 7
9%
7 184

TS/UDP/IP

56
7 184
56 7 7
7 184

4.3%
8.2%

Tabela 2-5 - Tamanho do cabeçalho como percentagem do payload do vídeo/áudio para cada método de
transporte [29]
A utilização nativa do RTP tem várias vantagens em relação ao MPEG-2 TS [6]:
Preservação de banda larga / maior eficiência – O MPEG-2 TS ao contrário do RTP, foi
criado para redes unidireccionais (sem interactividade) não aproveitando as vantagens das redes IP e
consome mais banda do que o RTP;

20

Flexibilidade na selecção dos streams A/V – Flexibilidade em enviar apenas o que o
cliente necessita. Pode-se ter diferentes streams, com diferentes prioridades para melhorar a experiência
do utilizador;
Melhor resistência a erros – O RTP suporta vários mecanismos de resistência a erros
que são suportados sobre as redes IP;
Rede melhorada – Boa integração com outros protocolos da Internet; O feedback da
qualidade de recepção é normalizado pelo RTCP;
Serviços melhorados – O RTP permite adicionar conteúdos sincronizados com a
distribuição de vídeo.
2.4.2 IP Multicast
O conteúdo televisivo pode ser enviado para o cliente, utilizando diferentes formas de encaminhamento,
como podemos ver na tabela seguinte. O broadcast é geralmente utilizado em meios partilhados (por
exemplo rádio, cabo partilhado), onde todos recebem as transmissões de todos. Este método é utilizado
nos dias de hoje na televisão analógica e na televisão digital através dos sistemas DVB. A solução para a
distribuição de televisão sobre as redes IP é o multicast, para que a rede seja escalável e não haja
duplicação de conteúdos.
O multicast é usado ao nível do IP, com os protocolos de IP Multicast, que se baseiam na construção de
árvores de encaminhamento, que podem ser partilhadas pelo grupo ou baseadas no servidor de origem.
Os principais protocolos são: DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol) [35], PIM (Protocol
Indepentent Multicast) [36], MOSPF (Multicast Open Shortest Path First Protocol) [37], IGMP (Internet
Group Management Protocol) [38], entre outros.
anycast

broadcast

multicast

unicast

Um para o melhor (ou
mais próximo ou o
primeiro a responder de

Um para um grupo ou

Um para todos.

conjunto de destinos.

um grupo)

Tabela 2-6 - Esquemas de Encaminhamento
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Um para um.

O IGMP [38] [39] foi o protocolo de gestão de grupos escolhido para o IPTV. Nos sistemas IPTV são
usadas a versão 3 ou a versão 2. Apesar de as mensagens diferirem entre as duas versões, as funções
mantém-se. As diferenças existentes prendem-se pelo tipo de rede e pela possibilidade de agrupar as
mensagens. A versão 3 utiliza uma rede SSM (Single Source Multicast), na qual só os aparelhos
específicos podem enviar dados, ao contrário da versão 2, que utiliza uma rede ASM (Any Source
Multicast), onde qualquer dispositivo pode enviar dados para a rede, podendo causar problemas. As
mensagens, na versão 3, podem ser agrupadas de forma a eliminar o overhead existente nas mensagens
da versão 2 (por exemplo, no envio de um leave seguido de um join, envia-se apenas uma mensagem).
No IGMP, a STB (Set-Top Box) é um cliente do IGMP e o BSR (Broadband Services Router) é um router
IGMP. Ambos interagem, como ilustrado na Figura 2-14, na troca das mensagens:
JOIN – o cliente indica que conteúdo deseja receber, tornando-se membro de um grupo;
LEAVE – o cliente faz um pedido para abandonar um grupo, do qual estava a receber
fluxos;
QUERY – o router pergunta ao cliente quais os grupos a que ele pertence. Este é um
método para verificar condições de erros. Por exemplo, uma STB é desligada da rede, logo não envia a
mensagem LEAVE.

Figura 2-14 - Operação comum usando o IGMPv3 [39]
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O IP Multicast geralmente não pode ser utilizado na Internet, isto porque muitas das infra-estruturas
11

bloqueiam o seu tráfego de forma a não congestionar a rede (o Mbone é uma excepção). O multicast na
camada de aplicação é cada vez mais considerado como alternativa ao IP Multicast na Internet. Visando
não depender de dispositivos multicast na rede, a técnica fornece a funcionalidade de encaminhamento
dos fluxos para todos os nós do grupo, enviando uma cópia para cada destinatário, o que naturalmente é
muito menos eficiente.
O protocolo PIM-SM (Protocol Independent Multicast - Sparse-Mode) [36] pode ser usado para a
12

distribuição e encaminhamento multicast dos grupos entre os routers. O RESIP

[40] recomenda o uso

dos protocolos PIM-SSM (Protocol Independent Multicast - Source Specific Multicast) [41] ou P2MP-LSPs
(Point-to-multipoint Protocol - Label Switch Paths) para serviços IPTV, o invés do PIM-SM. O P2MP-LSP
[40] é uma solução baseada em MPLS e é menos dinâmica do que as soluções PIM, isto porque,
basicamente o edge router tem sempre ligações multicast activas.
2.4.3 Real Time Streaming Protocol
O RTSP (Real Time Streaming Protocol) [42] é outro protocolo importante usado no IPTV para o Videoon-Demand (VoD). Tecnicamente, quando um cliente selecciona um filme, uma ligação ponto-a-ponto é
estabelecida entre o servidor de VoD e a set-top box. A sinalização para as funcionalidades de playback
(pausa, voltar a trás, slow-motion, etc.) é assegurada pelo RTSP.
O protocolo RTSP foi desenvolvido pelo IETF e é usado em servidores de streaming de vídeo/áudio,
permitindo o controlo remoto. Frequentemente é usado em conjunto com o RTP, que faz o streaming do
conteúdo. O protocolo tem uma sintaxe e operação idêntica ao HTTP/1.1. As mensagens podem ser
transferidas sobre TCP ou UDP. [31]
Os comandos do protocolo RTSP são: DESCRIBE, ANNOUNCE, GET_PARAMETER, OPTIONS,
PAUSE, PLAY, RECORD, REDIRECT, SETUP, SET_PARAMETER, TEARDOWN. O exemplo seguinte,
mostra a sequência de mensagens trocadas entre o servidor e o cliente para negociação do pedido,
através do comando SETUP.

11

Mbone (Multicast Backbone on Internet) [70] – é uma extensão para a Internet suportar tráfego IP Multicast. O
Mbone foi criado para ligar infra-estruturas de redes existentes da Internet capazes de utilizar o IP Multicast. Estas
redes podem ser usadas para conferências ou partilha de recursos.
12
RESIP (RESilient IP) – Era um grupo de trabalho da antiga Siemens (agora, NokiaSiemens), que estudava novas
arquitecturas baseadas em IP para voz, vídeo e dados.
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C->S: SETUP rtsp://example.com/foo/bar/baz.rm RTSP/1.0
CSeq: 302
Transport: RTP/AVP;unicast;client_port=4588-4589
S->C: RTSP/1.0 200 OK
CSeq: 302
Date: 23 Jan 1997 15:35:06 GMT
Session: 47112344
Transport: RTP/AVP;unicast;
client_port=4588-4589;server_port=6256-6257

Figura 2-15 - Mensagens de Setup do RTSP [42]
2.4.4 Session Announcement Protocol
O SAP (Session Announcement Protocol) [43] [31] permite anunciar sessões multimédia multicast. Um
anunciante SAP envia periodicamente pacotes a anunciar a sessão para um endereço multicast e porta
conhecidos. O anúncio é divulgado no mesmo contexto (scope) da sessão anunciada, que deve ser
conhecido dos receptores (por exemplo usando o Multicast-Scope Zone Announcement Protocol). Os
receptores escutam no endereço e porta SAP correspondente ao contexto das sessões em que estão
interessados, tomam conhecimento das sessões anunciadas e podem juntar-se-lhes. Não existe qualquer
mecanismo de rendez-vous, isto é, o anunciante não tem qualquer conhecimento da existência de
potenciais ouvintes SAP. O anúncio contém uma descrição da sessão e pode conter um cabeçalho de
autenticação. O SAP usa tipicamente o SDP como formato para descrição da sessão. O formato de um
pacote SAP está ilustrado na figura seguinte.

Figura 2-16 - Formato de um pacote SAP [43]
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2.4.5 Session Initiation Protocol
O SIP (Session Initiaion Protocol) [44] [31] é um protocolo de sinalização usado para controlar sessões
(criar, modificar e terminar sessões) entre utilizadores, garantindo: serviço de tradução de nomes e de
localização de utilizadores, estabelecimento de chamadas (associações entre participantes), gestão dos
participantes na chamada e negociação e alteração de atributos da sessão. O protocolo segue o modelo
cliente-servidor, sendo semelhante ao HTTP do ponto de vista sintáctico e semântico. Uma sessão SIP
corresponde a uma sessão RTP que transporta dados (vídeo e áudio), não definindo o tipo de
sessão/serviço estabelecido (jogo interactivo, conferência audiovisual, ensino à distância, etc.).
O SIP foi definido como protocolo de sinalização do 3GPP e um elemento permanente da arquitectura
IMS. Este protocolo implementa muitas das mais avançadas funcionalidades presentes no protocolo de
sinalização SS7 (Signaling System 7), usado nas PSTN (Public Switched Telephone Network).
O SIP tem, entre outros, os seguintes métodos: INVITE, BYE, OPTIONS, STATUS, ACK, CANCEL,
REGISTER. A Figura 2-17 descreve o estabelecimento de uma chamada utilizando o protocolo SIP e a
Figura 2-18 descreve o formato da mensagem SIP (INVITE).

Figura 2-17 - Exemplo de estabelecimento de uma sessão SIP [44]
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INVITE sip:bob@biloxi.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP
pc33.atlanta.com;branch=z9hG4bK776asdhds
Max-Forwards: 70
To: Bob <sip:bob@biloxi.com>
From: Alice <sip:alice@atlanta.com>;tag=1928301774
Call-ID: a84b4c76e66710@pc33.atlanta.com
CSeq: 314159 INVITE
Contact: <sip:alice@pc33.atlanta.com>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 142

Figura 2-18 – Formato de uma mensagem SIP (INVITE) sem SDP [44]
2.4.6 Session Description Protocol
O SDP (Session Description Protocol) [45] [31] é apenas um formato para descrição de sessões, não
inclui qualquer protocolo de transporte, podendo ser usado com diferentes protocolos – SAP, SIP, RTSP,
HTTP, entre outros. Usa uma sintaxe baseada em texto e descreve sessões multimédia (conferência ou
distribuição) para efeito de anúncio, convite ou outras formas de início de sessão. Inclui informações, por
exemplo, sobre: streams (número e tipo (áudio, vídeo, etc.), protocolos (RTP/UDP/IP, etc.), formatos
(H.264, MPEG-2, etc.)) endereços de destino (unicast ou multicast) e portas (para envio e/ou recepção),
tempos de início e fim da sessão, originador (nome e forma de contacto). A figura seguinte, exemplifica a
utilização do SDP.

v=0
o=jdoe 2890844526 2890842807 IN IP4
10.47.16.5
s=SDP Seminar
i=A Seminar on the session description
protocol
u=http://www.example.com/seminars/sdp.pdf
e=j.doe@example.com (Jane Doe)
c=IN IP4 224.2.17.12/127
t=2873397496 2873404696
a=recvonly
m=audio 49170 RTP/AVP 0
m=video 51372 RTP/AVP 99
a=rtpmap:99 h263-1998/90000

Figura 2-19 – Exemplo da descrição do SDP [45]
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2.5 Serviços IPTV
Todos os protocolos e arquitecturas apresentadas anteriormente têm como objectivo oferecer ao cliente a
visualização de conteúdos televisivos, mas não só de televisão falamos quando abordamos o termo
IPTV, pois muitos outros serviços podem ser oferecidos com base neste sistema.
Além da simples distribuição de televisão, pode ser acrescentada informação suplementar e
interactividade usando a bidirecionalidade da ligação. Pode ainda ser visualizada televisão como se
estivesse a ver um DVD, isto é, com opções de playback (de pausa, repetição de cenas, etc.), através de
sistemas de PVR (Personal Video Recorder) ou NVR (Network Video Recorder).
De seguida, é apresentada uma lista de alguns dos muitos serviços que se pode disponibilizar com este
sistema [46] [47]:
Serviços Broadcast: Televisão simples, TV com opções playback, TV com múltiplas
vistas, pay-per-view13, EPG14;
Serviços a pedido: vídeo (VoD15), música (MoD16), jogos interactivos e serviços a pedido
com múltiplas vistas;
Serviços de publicidade: serviços de publicidade tradicional, segmentada, interactiva e a
pedido;
Serviços de interesse público: comunicações de emergência (112, etc.), informações,
notícias;
Teleserviços: aprendizagem, medicina, monitorização;
Serviços interactivos: informação (noticias, meteorologia, transportes, etc.), comércio
(compras, acesso ao banco, etc.), comunicações (e-mail, SMS, VoIP, vídeo conferências, etc.),
entretenimento (jogos, karaoke, álbuns de fotografias, blogs, etc.);
Serviços de Presença: estado do utilizador (online, offline, ocupado, etc.);
17

Televisão e conteúdos HDTV ;

13

Pay-per-view (pagar para ver) - os utilizadores têm que pagar para ver/receber os respectivos conteúdos.
EPG (Electronic Program Guide) – é um guia de programação dos conteúdos televisivos, permitindo ao utilizador
navegar, seleccionar, e ter uma lista dos conteúdos pelo horário, título, género, canal, etc.
15
Vídeo a pedido (vIdeo-on-demand, VoD) – permite aos utilizadores seleccionar os conteúdos de vídeo que
pretende visualizar, por exemplo, um filme.
16
Música a pedido (music-on-demand, MoD) – é um serviço idêntico ao VoD, permitindo aos utilizadores seleccionar
e ouvir conteúdos musicais.
17
HDTV (High-definition Television) – é um sistema de transmissão de televisão e conteúdos de vídeo de alta
definição/resolução, superior aos sistemas tradicionais.
14
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O IPTV é o primeiro sistema a poder oferecer o “verdadeiro” VoD, também designado por Real VoD.
Além deste, existem mais dois tipos: Near VoD, Push VoD. No Real VoD, o cliente visualiza os conteúdos
televisivos no momento pretendido, ao contrário do Near VoD, onde existem canais de distribuição de
conteúdos, estando os clientes sujeitos à calendarização dos canais. Este género é o que os
distribuidores de televisão broadcast utilizam. O Push VoD é um serviço de download de conteúdos de
vídeo, onde o cliente selecciona o conteúdo pretendido e este é-lhe enviado para a set-top box e
guardado em disco (com o sistema PVR); quando finalizado o envio, o cliente pode visualizar o vídeo.
[47]

2.6 Garantias da Qualidade de Serviço
Para se garantir os serviços enunciados anteriormente é necessário ter as melhores arquitecturas, os
melhores codificadores de vídeo e protocolos de transporte eficientes. Além disso, existem métodos
específicos para garantir a qualidade de serviço aos utilizadores finais. Nesta secção são apresentados
os conceitos mais importantes para garantir a qualidade dos serviços de IPTV. Em primeiro lugar abordase conceitos de gestão para garantias de serviço. De seguida aborda-se a Qualidade de Serviço e por fim
a Qualidade de Experiência.
2.6.1 Gestão para Garantias de Serviço
Como em outros meios de distribuição de TV, o IPTV tem que ter gestão de utilizadores, controlo dos
direitos de autor dos conteúdos e da qualidade de imagem. Todos estes factores terão mais destaque
devido aos serviços personalizados e interactivos que o IPTV disponibiliza. A qualidade de serviço na
rede IP tem de ser garantida, em analogia com os serviços de dados e de VoIP, mas com maior
prioridade, dada a sensibilidade das compressões de vídeo à perda de pacotes.
Uma arquitectura de IPTV, para gerir a qualidade de serviço tem que ter em conta os seguintes aspectos
[48]: gestão de subscritores e de conteúdos, aprovisionamento para gestão da capacidade da
rede/sistemas, monitorização dos níveis de serviço, métricas para a qualidade de visualização,
monitorização e teste da rede.
A autorização de visualização de certos canais é garantida através de um sistema de Acesso
Condicionado (Conditional Access System, CAS). A gestão dos direitos de autor dos conteúdos é
garantia através da utilização de um sistema de DRM (Digital Right Management). Este sistema coloca
uma marca de água na imagem que é invisível para o telespectador de forma a controlar possíveis
cópias. O acesso ao sistema de VoD requer autenticação, autorização e contabilização, isto é, um
28

sistema AAA (Authentication, Authorization and Accounting), como por exemplo, Radius ou Diameter.
Para controlar a facturação é necessário um sistema BSS (Business Support System) e para controlar a
operação da rede é necessário um sistema OSS (Operation Support System). Outros sistemas poderão
ser necessários, como por exemplo, CRM (Customer Relationship Management), Order Management
(gestão de pedidos), Network Inventory (inventário de rede), Service Activation (activação de serviço),
entre outros. [49] [48]
2.6.2 Qualidade de Serviço
O termo Qualidade de Serviço (Quality of Service, QoS) é muito usado nos dias de hoje, especialmente
em serviços multimédia baseados em IP. As redes e os sistemas estão gradualmente a ser desenhados
tendo em consideração o desempenho requerido pelas aplicações. [50] Para assegurar a qualidade de
serviço, a negociação de QoS pode ser realizada dinamicamente, como uma negociação de um SLA
(Service Level Agreement), através do protocolo RSVP ou do protocolo SIP como explicado em [51].
Como o IPTV é oferecido em conjunto com outros serviços (voz e dados), é necessário separar os vários
serviços e diferenciar as suas prioridades. Além disso, existem vários serviços de IPTV, os quais têm
diferentes requisitos de QoS. A seguinte tabela mostra as possíveis categorias de serviços de IPTV
classificadas, segundo as classes de QoS para IP.
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Categoria do Serviço
de IPTV
Serviços de multicast
e unicast em temporeal (MUTR)

Serviços de
tempo-real interactivos
(TRI)

Serviços interactivos
(I)
Serviços com poucas
perdas (PP)
Serviços melhor
esforço (best effort)
(ME)

Aplicações (exemplos)

Classe
de QoS
IPTV

IPTD18

Grande ritmo binário, muito
poucas perdas ou erros
(emissão de TV sobre IP)

Classe
6

100ms

Grande ritmo binário, muito
poucas perdas ou erros

Classe
7

400ms

Classe
0

100ms

Classe
1

400ms

Trocas de dados, grande
interacção (sinalização)

Classe
2

100ms

Trocas
interacção

Classe
3

400ms

Só poucas perdas

Classe
4

1s

Aplicações tradicionais em
redes IP

Classe
5

U

Tempo-real, sensível ao
jitter, grande interacção
(VoIP, VTC)
Tempo-real, sensível ao
jitter, interacção

de

dados,
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IPDV19

IPLR20

IPER21

50ms

1 x 10

-5

1 x 10

50ms

1 x 10

-3

1 x 10

-4

U

U

1 x 10-3

1 x 10-4

U

U

1 x 10-3

1 x 10-4

U

U

U

U

U

-6

IPRR22

-6

1 x 10

Tabela 2-7 – Possíveis classificações de QoS para Serviços IPTV. [52]
A seguinte tabela mostra alguns dos serviços de IPTV classificados segundo as categorias da tabela
anterior.

Serviços IPTV
TV (audio, video and data)
Conteúdos Pagos (Pay Per View)
Vídeo a Pedido (Video on Demand, VoD)
Push VoD
Near VoD
Informações (noticias, tempo, transito, etc.)
Comercio (bancos, lojas, etc.,)
Comunicações (e-mail, SMS, etc.)
Comunicações (messenger, canais de conversação)
Comunicações (VoIP)
Comunicações (vídeo conferência, etc.)

Categoria do Serviço de IPTV/Classe de QoS
MUTR
TRI
I
PP
ME
6
7
0
1
2
3
4
5












Tabela 2-8 – Serviços IPTV por classes de QoS. [52]
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IPTD (IP Packet Transfer Delay) – atraso na transferência dos pacotes IP.
IPDV (IP Packet Delay Variation) – variação do atraso dos pacotes IP.
20
IPLR (IP packet Loss Ratio) – taxa de pacotes IP perdidos.
21
IPER (IP packet Error Ratio) – taxa de erros nos pacotes IP.
22
IPRR (IP Packet Reordering Ratio) – taxa de reordenação dos pacotes IP.
23
U (Unspecified) – não especificado
19
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2.6.3 Qualidade de Experiência
Os serviços IPTV exigem uma abordagem de gestão de qualidade mais abrangente, de forma a garantir
que o utilizador tenha uma óptima experiência de visualização. A percepção do utilizador está muito para
além dos aspectos da rede, sobre os quais se aplica os mecanismos de QoS [50]. A definição para
Qualidade de Experiência (Quality of Experience, QoE) é “a aceitabilidade global de uma aplicação ou
serviço, percebida subjectivamente pelos utilizadores finais”. Isto significa que o termo QoE é um
conceito mais complexo comparado com o QoS, que analisa aspectos objectivos, como por exemplo,
débitos, atrasos, perdas, latências [53]. É importante compreender que o QoE para os serviços de IPTV
não está só limitado à qualidade de imagem, mas também aos seguintes aspectos [50]:
Fidelidade da informação: qualidade da imagem e do áudio;
Usabilidade: manipulação da interface com o utilizador;
Receptividade: rápido tempo de resposta depois de um pedido do utilizador;
Segurança: autenticação do utilizador e protecção das fontes de vídeo;
Fiabilidade / Disponibilidade: serviços sempre disponíveis para o utilizador.
Estes aspectos encontram-se no domínio do QoE, mas são afectados pelos aspectos do domínio do
QoS. Como se pode ver na figura seguinte, no domínio do QoS encontra-se a camada de aplicação,
responsável pelos parâmetros de vídeo (resolução, ritmo, codificação, etc.) e a camada de
rede/transporte, responsável pelos parâmetros de desempenho da rede (atraso, jitter, pacotes perdidos,
etc.). A camada de serviço é a que está exposta ao utilizador e onde o QoE é medido, com base em
métricas de qualidade. [50]

Figura 2-20 – Modelo da camada QoE/QoS [50]
Para avaliar a percepção do utilizador à qualidade da imagem foram desenvolvidas métricas de
qualidade, VQM (Video Quality Metrics). O exemplo mais comum de uma métrica subjectiva designa-se
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por Video Mean Opinion Score (VMOS) e é obtida pela média de pontuações de um conjunto de
telespectadores. A pontuação é dada numa escala de 1 a 5, em que 1 corresponde a má qualidade e 5
corresponde a uma óptima qualidade subjectiva. Num cenário de operação, este tipo de métricas são
pouco práticas. Desde modo, utilizam-se métricas mais objectivas, como por exemplo, MSQ (Mean
Square Error) para medir a taxa de erros ou PSNR (Peak Signal-to-noise ratio) para medir a relação
sinal/ruído de pico entre o vídeo reproduzido e o original. [48]

2.7 Potencialidades e Limitações
Com o IPTV, a televisão e a forma como a vemos irá mudar mais nos próximos anos do que mudou nos
últimos vinte anos. A interactividade que um sistema deste tipo proporciona, os novos serviços e a
possível evolução de forma a oferecer serviços inovadores e nunca antes possíveis de oferecer com as
plataformas usadas anteriormente é um aspecto diferenciador. A possibilidade de cada utilizador receber
um conteúdo personalizado e diferente do que qualquer outro utilizador é outro aspecto diferenciador.
Os modelos de negócio aplicados no mundo da televisão vão ter que ser revistos e evoluir de forma a
rentabilizar o investimento despendido nas infra-estruturas necessárias para uma rede deste tipo, onde a
qualidade de serviço é um dos pontos principais a ter em consideração. Com a grande diversidade de
serviços e conteúdos que podem ser oferecidos, aumenta a diversidade de modelos de negócio que
poderão existir.
O IPTV pode-se tornar o “braço direito” do triple-play para as operadoras com rede de acesso baseadas
em DSL, que com o crescimento dos débitos oferecidos com esta tecnologia podem comercializar
televisão e outros serviços audiovisuais com base no IPTV, tendo assim outro meio de rentabilizar a sua
rede. Além das redes de acesso fixas, também poderão ser usadas em redes móveis (como por exemplo,
UMTS) para disponibilizar o IPTV aos clientes através dos dispositivos móveis, como por exemplo,
telemóveis. Esta convergência “fixa-móvel”, conhecida por Quadruple-play, vai ser uma aposta nos
próximos anos. Mas para que o serviço seja mais eficiente, terá de haver um grande investimento ao
nível da rede de transporte, de forma a aguentar o enorme tráfego que os serviços de IPTV produzem. O
multicast ao nível do IP vem ajudar a que esse problema seja minimizado e que a duplicação de
conteúdos na rede não exista, mas mesmo assim, serão necessários mecanismos para garantir a
qualidade do serviço, para que haja uma qualidade audiovisual óptima em casa do cliente.
A Internet pode ser outro meio de disponibilizar TV e serviços audiovisuais, com base na Internet TV que,
sem as garantias de qualidade de experiência do IPTV, está a ter um grande crescimento na oferta de
serviços/conteúdos, paralelamente ao crescimento dos débitos oferecidos pelos operadores.
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Temos que pensar numa rede de IPTV para a próxima geração, em que 10000 canais podem ser
oferecidos ao cliente, em que os conteúdos são quase ilimitados e onde todo o mundo pode estar ligado.
A personalização de conteúdos é um forte do IPTV/Internet TV, mas para isso têm que ser desenvolvidas
aplicações que ofereçam serviços desse tipo, como por exemplo, canais personalizados, onde cada
cliente pode criar o seu próprio canal, com base num tema, ou numa selecção de conteúdos, por
exemplo.
Novos desenvolvimentos esperam-se, sejam ao nível de serviços ou ao nível da rede de suporte a esses
serviços.
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CAPÍTULO 3
Arquitectura da Solução
Este capítulo apresenta a arquitectura preconizada para a Framework de “Personal TV”. Começa-se por
descrever o sistema e os requisitos de cada um dos seus componentes. De seguida explica-se em maior
detalhe os módulos da arquitectura. Por último faz-se uma visão global do sistema.

3.1 Descrição do Sistema
A solução desenhada tem por base uma arquitectura end-to-end, com o objectivo de fornecer novos
serviços de IPTV. Este sistema assenta numa rede de agregadores responsáveis pela distribuição dos
conteúdos audiovisuais aos clientes. Esta plataforma de IPTV permite a gestão de múltiplas fontes de
dados por parte de uma operadora.
A arquitectura pressupõe a existência de três entidades: Agregadores, Clientes e Produtores. E foi
construída com base na visão da ITU-T e nas redes de distribuição de conteúdos (CDN).
Os Agregadores recebem streams dos Produtores e são servidores de distribuição para todos os clientes.
Os agregadores podem servir um grande número de clientes e numa zona deve existir mais do que um
agregador a servir os mesmos clientes para haver tolerância a falhas. Existe comunicação entre os
Agregadores para que os conteúdos sejam partilhados entre eles. As informações dos utilizadores, dos
conteúdos multimédia, pedidos efectuados, estatísticas e de controlo do sistema são armazenadas numa
base de dados persistente. Os agregadores podem ter funções de transcoding, isto é, receber um stream
numa codificação do produtor e passar para outra codificação. São os principais constituintes deste
sistema, os quais formam uma rede de agregadores que tem como principal objectivo a distribuição de
conteúdos em tempo real até ao cliente.
Os Clientes ligam-se a um agregador na sua zona que lhe disponibiliza os vários serviços de IPTV. Isto é,
são os clientes que disponibilizam aos utilizadores o acesso aos diversos conteúdos audiovisuais
disponibilizados pelos produtores através da rede de agregadores. Os clientes também têm a
funcionalidade de poder produzir um canal pessoal e fazer a sua emissão para a rede através do
agregador a que está ligado.
Os Produtores são servidores que enviam um único sinal de vídeo para um ou mais agregadores, isto é,
são os Video Head-End Servers. Responsáveis pela codificação do vídeo e do áudio, podem usar
normas de codificação diferentes, sendo que um dos objectivos é concluir sobre qual o codificador mais
eficaz.
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A transmissão dos conteúdos multimédia pode ser realizada por multicast ou unicast seja qual for a
entidade que esteja a transmitir. Ambas as formas de transmissão podem coexistir na mesma rede.
Sendo que a lógica é que dos agregadores para os clientes os fluxos serão preferencialmente em
multicast e podendo variar entre agregadores e dos produtores para os agregadores. Como o multicast
pode não estar disponível em todas as redes, com é o caso da Internet, deverá existir a possibilidade
destes serem enviados por unicast. Todas estas variantes serão alvo de avaliações.
A seguinte arquitectura representa melhor como o sistema deverá funcionar. Inclui-se nesta arquitectura
o Utilizador, o qual interage com o sistema através do Cliente (PC, Set-top box e TV, etc.).

Produtor

Produtor

Produtor

Produtor

Agregador

Cliente
Cliente

Cliente

Cliente

Utilizador
Utilizador
Utilizador

Utilizador
Utilizador

Utilizador

Figura 3-1 – Arquitectura Simples
O agregador é o elemento mais importante do sistema, o qual além de distribuir os conteúdos para outros
agregadores, oferece os seguintes novos serviço de IPTV ao cliente:
Canais Pessoais – permitem ao utilizador criar um canal pessoal e consequente emissão em
tempo-real para a rede. A distribuição do canal pela rede é assegurada através da rede de
agregadores que faz com que seja possível a qualquer cliente ver o canal emitido. Esse canal
pessoal pode ser realizado através de uma webcam, ou pela selecção de vídeos feita pelo
utilizador.
Canais de TV Personalizados – permitem ao cliente criar canais personalizados no agregador,
com base nos produtores. Este serviço pode ser transmitido por unicast ou por multicast para os
clientes subscritores. O cliente pode escolher quais os produtores que compõem o canal ou
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deixar para o agregador a composição por categoria segundo algum algoritmo, por exemplo
aleatório, por ordem de qualidade, ou por ordem cronológica;
Além da arquitectura funcional e dos respectivos serviços, um dos principais objectivos é testar a
arquitectura e tirar conclusões sobre o desempenho, capacidade e eficiência da mesma, concluir sobre
as normas de codificação e métodos de transporte, entre outros aspectos importantes.

3.2 Agregador em Detalhe
O Agregador é formado por vários componentes dos quais se destacam: o Gestor/Controlador do
Agregador (Personal TV Management), Servidor de Fluxos Audiovisuais (Personal TV Streaming Server),
Base de Dados (Database), Consola de Administração (Personal TV Console Administration) e um
Servidor de Ficheiros (File Server). A figura seguinte apresenta a ligação entre os componentes do
Agregador e as entidades externas.
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Produtor

Outras Fontes

Agregador
Figura 3-2 – Agregador em detalhe
Como já foi referido, um das entidades mais importantes é o Agregador. De seguida detalha-se os
componentes que fazem parte desta entidade.
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3.2.1 Personal TV Management (PTvM)
O Personal TV Management, que será designado “PTvM”, é o componente principal do Agregador e é
responsável por toda a gestão e controlo do mesmo. As principais funcionalidades são:


Comunicação com os outros Agregadores;



Controlo do Servidor de Streaming (PTvSS);



Comunicação com os clientes;



Gestão da Base de Dados;



Controlar os pedidos;



Criar/Remover/Alterar Canais Personalizados;



Adicionar/Remover/Alterar Produtores;



Comunicação com sistemas de facturação (billing) e adaptado para sistemas de segurança
(security).

Core

Configurações

Sistemas de
Fault Tolerance

Interfaces
Interface
Agregador

Controlo
Canais

Interface
Cliente

Interface
Administrador

Interface
Outros
sistemas

cliente

consola de
administração

entidade exterior

Controlo
Dominio

Controlo
Streaming
Server

Streaming
Server

Legendas:
agregador

Elemento que poderá
não ser implementado
Elemento exterior ao
Cliente

Figura 3-3 – Diagrama de classes do PTvM
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A figura anterior representa os vários blocos do PTvM e respectivas ligações entre eles. O core é a
classe que controla todas as restantes classes. Existem várias interfaces para comunicações com
elementos exteriores: uma interface para a comunicações com os agregadores, para trocar informações
de conteúdos/serviços, outra para a comunicação com os clientes, outra ainda para a comunicação com
os administradores do sistemas e poderão existir ainda mais, como por exemplo, para sistemas de
facturação (billing). Existe um controlo dos canais, para os vários tipos de canais: simples,
personalizados e pessoais. O controlo de canais por sua vez tem acesso ao controlo do domínio e
controla o servidor de fluxos audiovisuais. O PTvM também faz a comunicação com outros agregadores
para trocas de informações de conteúdos.
3.2.2 Modelo de Dados
O Domínio representa as identidades base da informação persistente que será guardada numa base de
dados. Desenhou-se um modelo de dados simples, de forma a responder às funcionalidades a
desenvolver. As identidades que compõem o modelo de dados são as seguintes:
Clientes – informação dos clientes do serviço, os quais são os responsáveis pelo serviço perante
o operador;
Utilizadores – cada cliente pode ter vários utilizadores, que acedem ao serviço de IPTV. Cada
utilizador tem um perfil individual;
Pedidos – pedidos dos utilizadores, de forma a se saber quais as preferências dos mesmos e
fazer estatísticas de acesso;
Canais Personalizados – canais personalizados criados pelos clientes, contendo a informação
detalhada sobre esse canal e o conjunto de programas associados;
Programas – cada canal personalizada é composto por vários programas, cada programa tem um
nome, uma descrição, uma data de início de uma data de fim, entre outras informações e está
associado a um produtor,
Produtores – produtores a que o agregador tem acesso, conjunto de informação necessária para
efectuar as ligações aos produtores;
Canais – cada produtor pode dar a origem a um canal que será disponibilizado pelo agregador;
Administradores – são os indivíduos que fazem a gestão e controlo dos agregadores, tendo
acesso a toda a informação;

A figura seguinte representa o diagrama da base de dados (ou Domínio).
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Figura 3-4 – Módulo de Domínio
3.2.3 Consola de Administração
A consola de administração é um simples programa que se liga ao agregador, mais especificamente ao
PTvM. Através desta consola é possível introduzir, apagar e consultar qualquer informação. A utilização
desta consola é apenas permitida a administradores, os quais têm permissões para realizar as funções
de gestão/controlo dos agregadores.
3.2.4 Sistema de Ficheiros
Numa implementação distribuída, podíamos ter um sistema de ficheiros baseado em AFS (Andrew File
System) ou NFS (Network File System), por exemplo.
Os módulos do agregador estarão todos na mesma máquina, sendo a sua implementação e configuração
feita para que possa funcionar de forma distribuída, isto é, cada componente num servidor.
3.2.5 Alta Disponibilidade
Para resolver o problema da redundância dos agregadores e do balanceamento de carga, resolveu-se
introduzir na arquitectura uma solução de Alta Disponibilidade (High Availability).
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Em cada zona existem vários Agregadores disponíveis. O cliente em vez de se ligar directamente a um
Agregador, liga-se a um servidor (Servidor de Balanceamento) que reencaminha o pedido para o
Agregador que esteja ligado e com menor carga.
Existem dois servidores de balanceamento, um actua como master, o outro está em stand-by. Quando o
master fica inactivo, o outro servidor de balanceamento assume o comando passando a controlar o
serviço. Para que isto seja possível, são trocadas menagens de heartbeat, entre os dois servidores. Pode
existir mais do que um servidor em stand-by.
A figura seguinte exemplifica o funcionamento da solução.

Agregador

Endereço
IP Virtual

Servidor de
Balanceamento 1
Agregador

...

Cliente
Servidor de
Balanceamento 2

Agregador

Figura 3-5 – Solução de Alta Disponibilidade
A disponibilidade dos serviços é também ser assegurada com tolerâncias a falhas (Fault Tolerance) e
com mecanismos de recuperação a falhas caso estas aconteçam. Caso haja problemas no servidor de
streaming, estes deverão ser rapidamente resolvidos para que o serviço não fique indisponível durante
muito tempo. Ou caso o fluxo de vídeo ainda não esteja disponível o cliente deverá ser informado desse
facto, ou ainda caso haja algum problema com o produtor ou com a ligação do agregador ao produtor
deverá ser enviado para o cliente um fluxo de vídeo com a mensagem indicativa do problema. Por
exemplo, com a mensagem tradicional: “o programa segue dentro de momentos”.
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3.2.6 Servidor de Streaming
O Personal TV Streaming Server (PTvSS), é o servidor de fluxos audiovisuais, que envia e recebe
conteúdos, do cliente e de outros agregadores. É com base neste servidor que se disponibiliza os
conteúdos audiovisuais aos clientes. Este elemento deverá suportar vários protocolos de transporte e
várias codificações, para que se consiga maior interoperabilidade com outros sistemas. Deverá também
permitir o envio/recepção em unicast e em multicast.
No capítulo seguinte será apresentado um estudo sobre quais os melhores servidores de streaming
baseados em software, de forma a integrar com a arquitectura idealizada.

3.3 Cliente
O Cliente é uma identidade simples, com uma interface com o utilizador e um visualizador de conteúdos
audiovisuais, permitindo ao utilizador usar todas as funções disponibilizadas pelo agregador a que está
ligado. O visualizador de conteúdos (Vídeo Player) deverá permitir que o cliente possa enviar fluxos de
vídeo para a rede, para que seja possível oferecer o serviço de TV Pessoal. Este serviço de “Personal
TV” irá permitir que cada utilizador através do cliente possa criar um canal pessoal através da emissão
para a rede de conteúdos audiovisuais, feitos através de uma câmara de filmar ou de uma selecção de
vídeos que tenha armazenado no cliente.
O esquema seguinte representa os módulos do cliente.
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Figura 3-6 – Diagrama de classes do Cliente
Também em relação ao Video Player (visualizador de conteúdos audiovisuais), no próximo capítulo será
apresentado um estudo de forma a concluir qual a melhor solução para integrar no cliente. Este elemento
deverá suportar vários protocolos de transporte, codificações de vídeo e recepção e envio de fluxos em
multicast e unicast.

3.4 Visão do Sistema
Este sistema que tem como principais entidades os agregadores, os quais formam uma rede de
agregadores, responsável pela distribuição dos conteúdos pela rede. Os clientes ligam-se a uma zona de
agregadores que através do balanceamento de carga distribui os clientes pelos agregadores da
respectiva zona.
Os agregadores serão separados por zonas, formando uma rede de agregadores em cada zona, que
estará ligada a outras zonas de agregadores. Em cada zona poderá haver mais do que um agregador
para que se consiga satisfazer o número de clientes da operadora. Existem serviços que podem ser
diferentes de zona para zona, isto é, podem ser oferecidos numa zona e noutra não. As zonas estão
ligadas entre si de forma a poderem partilhar serviços e conteúdos, por exemplo, os produtores ligados a
uma zona de agregadores podem ser acedidos de outra zona, ou caso a operadora queira pode bloquear
esse acesso, ficando só acessível aos clientes da zona em que o produtor está ligado. Outro exemplo é
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os fluxos de vídeo enviados pelos clientes: caso a operadora queira, esses fluxos de vídeo só poderão
ser acedidos na zona em que o cliente está ligado.
Não haverá nenhuma implementação feita ao nível dos produtores, estes apenas enviam fluxos de vídeo
para os agregadores. Os produtores obtêm os fluxos de vídeo através de qualquer rede IP, com ou sem
garantias da qualidade de serviço, ou através de satélite (DVB-S), ou gerar o fluxo a partir de ficheiro ou
DVD.
A figura seguinte exemplifica a arquitectura com as várias entidades.
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...
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Utilizador
Utilizador

Cliente

Utilizador

Utilizador

Figura 3-7 – Exemplo de uma possível Rede
A figura seguinte mostra uma possível implementação da rede de agregadores em Portugal Continental.
Existem várias redes de agregadores, localizadas estrategicamente no país inteiro, para cobrir melhor a
população. Como podemos verificar pela figura, em Lisboa e Porto, devem ficar localizados uma rede de
agregadores de forma a cobrir correctamente a densidade populacional que estas duas cidades têm. Ao
contrário destas zonas com grande densidade populacional, para a região do Alentejo uma rede de
agregadores deve ser suficiente. Uma zona de agregadores poderá ser maior ou menor, dependendo das
necessidades de cada zona. Isto é apenas um exemplo, sendo que poderão ser necessárias mais zonas
de agregadores em cada parte do país.
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Figura 3-8 – Exemplo da Arquitectura proposta para Portugal Continental
A usabilidade não é um dos objectivos principais desde trabalho. Desde modo, a interface com o
utilizador tanto no cliente, como na consola de administração do agregador, será muito simples. A
segurança informática no sistema também não é um foco deste projecto. Esta pode ser realizada através
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de uma VPN (Virtual Private Network) com base em certificados e/ou através de um sistema de tokens
com base em Kerberos. Estas são opções que podem ser adoptadas como mecanismos de autenticação
e autorização na infra-estrutura. Para aumentar o nível de segurança na autenticação devem ser
consideradas os seguintes aspectos: A chave de sessão deverá poder ser alterada num determinado
intervalo definido pelo operador; essa mudança deve ser suave, isto é, transparente para os utilizadores;
por último, o token deve ter um carimbo de tempo (time-stamp) para evitar ataques de repetição.
A arquitectura preconizada será implementada de forma a poderem ser facilmente acrescentadas novas
funcionalidades, assim como novas melhorias, como por exemplo ao nível da usabilidade e da
segurança. Esta solução apenas engloba serviços em tempo real, mas pode-se implementar em futuras
actualizações serviços a pedido. Além disso, a implementação deverá ser baseada em aplicações de uso
livre.

46

CAPÍTULO 4
Análise de Aplicações
Neste capítulo apresentam-se várias aplicações de Streaming de vídeo, servidores, clientes,
implementações de codificadores e APIs (Application Programming Interface) de Streaming e outras
ferramentas importantes. Este estudo tem como objectivo encontrar as melhores aplicações de streaming
de vídeo que serão usadas na implementação da solução preconizada no capítulo anterior. Algumas das
aplicações apresentadas foram testadas, sendo desta forma dada uma opinião pessoal das mesmas.

4.1 Servidores
Existem inúmeros servidores de streaming de conteúdos multimédia. Alguns com funções extras, como
produção de fluxos, isto é, alteração da codificação, ritmo binário, resolução, entre outros parâmetros do
vídeo e áudio. A tabela seguinte ilustra vários servidores, sendo que algumas das aplicações livres foram
testadas. A maior parte das aplicações são de uso livre e de código aberto, algumas suportam multicast,
outras têm como objectivo único serviços de VoD.

Nome

Organização

Sistema (s)
Operativo (s)

Livre

Código
Aberto

Funcionalidades

Multicast

Adobe Flash Media
Streaming Server 3 [54]

Adobe

Linux/Windows

Não

Não

Produtor, Servidor,
outras funcionalidades

Não

Darwin Streaming
Server [55]

Apple

Linux/Windows/
Mac OS

Sim

Sim

Servidor e Proxy
(com interface Web)

Sim

Feng [56]

Politecnico
di Torino

Linux

Sim

Sim

Servidor (só RTSP,
com funções Trick Play)

Não

Helix DNA Producer/
Server [57]

Helix
Community

Linux/Windows/
Mac OS/Solaris/Unix

Sim

Sim

Produtor, Servidor,
outras funcionalidades

Sim

Live 555 Media
Server [58]

Live 555

Linux/Windows/
Mac OS/Unix

Sim

Sim

Servidor (só RTSP,
com funções Trick Play)

Não

MPEG4IP [59]

MPEGIP

Linux/Windows/
Mac OS/Solaris

Sim

Sim

VLC [60]

VideoLan

Linux/Windows/
Mac OS/Solaris/Unix

Sim

Sim

Windows Media
Server [61]

Microsoft

Windows

Não

Não
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Player, Servidor de
Streaming (só para Linux),
outras funcionalidades
Player, Produtor,
Servidor de Streaming,
outras funcionalidades
Produtor, Servidor,
outras funcionalidades

Sim

Sim

Sim

Tabela 4-1 – Detalhes dos Servidores de Vídeo
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Esta aplicação não estava disponível, na altura em que os testes foram efectuados. No site oficial indicava que a
aplicação estava corrompida e que iriam corrigir esse erro. Desde modo não foi possível testar esta aplicação.
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Das aplicações testadas (sublinhadas na tabela anterior), as que merecem maior destaque são: VLC,
Live 555 Media Server e Darwin Streaming Server. Isto porque além da sua fácil utilização e
configuração, produzem um streaming de boa qualidade. O VLC destaca-se por ser o mais robusto
destes três, por ter maior número de funcionalidades e suportar um maior número de protocolos e
codificadores. Além disso foi o que melhor qualidade visual conseguiu produzir nos testes efectuados. O
VLC tem vários modos de acesso, sendo que um dos mais interessantes é o acesso por telnet, com o
qual se pode configurar todo o servidor em tempo real. A figura seguinte apresenta as funcionalidades do
VLC.

Figura 4-1 - Solução de VideoLan Streaming [60]
Da análise das aplicações, com base nas funcionalidades, foi construída a seguinte tabela comparativa
dos protocolos suportados pelos vários servidores.

Protocolos
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Adobe Flash Media Streaming Server 3
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RTP RTCP RTSP

HTTP

Tabela 4-2 – Protocolos suportado pelos Servidores
48

RTMP


O servidor da Adobe usa um protocolo proprietário chamado RTMP (Real Time Messaging Protocol) para
o streaming dos dados (vídeo/áudio). O projecto da comunidade Helix usa também um protocolo
proprietário chamado RDT (Real Data Transport) desenvolvido pela RealNetworks. A maioria dos
servidores tem suporte para RTP/RTCP e RTSP (usado em aplicações de vídeo a pedido). A descrição
dos conteúdos e serviços é realizada com base em SDP e alguns dos servidores têm suporte para SAP.
Em relação aos codificadores não suportados de raiz pelos servidores, podem existir extensões de forma
a adicionar esse suporte. Este assunto é abordado na secção Codificadores.

4.2 Clientes
Em relação aos clientes, existem uma grande variedade de escolhas, cada um suportando vários
protocolos de streaming. O cliente (player) que se mostrou mais robusto foi o VLC, isto porque suporta
uma variedade grande de protocolos de streaming além de já incorporar uma vasta gama de
codificadores. Além deste, foram testados outros clientes, como por exemplo, Mplayer, Totem Movie
Player, Windows Media Player e Real Player. Este último permite a leitura de ficheiros/streaming em
formato Real Media (proprietário da Real Networks). De uma forma geral, todos os leitores de streaming
de vídeo permitem adicionar extensões de forma a suportar novos codificadores. Para os fluxos de dados
enviados por servidores da Adobe (Flash Media Streaming Server) será necessário ter um cliente Flash
para se visualizar o conteúdo.

4.3 APIs
Além dos servidores e clientes de streaming já existentes é possível fazer um programa personalizado
através de APIs (Application Programming Interface) construídas para facilitar o trabalho dos
programadores. Para os programadores de Java, linguagem multi-plataforma, existem duas APIs de
destaque: JSA (Java Stream Assembly) [62] e JMF (Java Media Framework) [63]. Estas APIs são pouco
utilizados, porque são implementadas através de linguagens de alto nível. Existem também APIs que
utilizam o núcleo de programas escritos em linguagens de baixo nível, como por exemplo: GStreamer
Java (utiliza o núcleo do GStreamer) [64] e o Java VLC (utiliza o núcleo do VLC) [62].
As APIs foram testadas de forma a compreender se a sua utilização era fiável. Em relação às primeiras
duas, encontrou-se dificuldade em encontrar informação recente, além de não suportarem as mais
recentes normas de codificação e protocolos. As outras duas APIs, que estão ainda em desenvolvimento,
tem actualmente muitos erros, e com acessos desactivados às funções principais dos programas.
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4.4 Codificadores
Os codificadores são parte importante de uma plataforma de streaming. Os codificadores de referência
são baseados nas normalizações: MPEG-2, MPEG-4, H.264 e VC-1. Destaca-se os codificadores x264
baseados na normalização H.264; DivX e Xvid baseados nas normalizações do MPEG e ainda WMV
baseado na normalização VC-1.
A tabela a seguir mostra várias implementações de codificadores existentes, com alguns detalhes [65].

Codificador

Criador

Primeira
Publicação

Custo

Licença

Normalização

DivX

DivX, Inc.

2001

Livre/Pago (versão Pro)

Proprietário

MPEG-4 ASP

2000

Livre

GNU LGPL

MPEG-1, MPEG-2,
MPEG-4 etc.

Xiph.org

2002

Livre

BSD-style

VP3

wmv

Microsoft

1999

Livre

Proprietário

VC-1

x264

x264 team

2003

Livre

GNU GPL

H.264

Xvid

Xvid team

2001

Livre

GNU GPL

MPEG-4 ASP

FFmpeg
FFmpeg team
(libavcodec)
Theora

Tabela 4-3 - Detalhes de implementações de Codificadores

4.5 Outras Ferramentas
O ffmpeg [66] e transcode [67] são duas ferramentas importantes para a produção de conteúdos vídeo.
Ambas as ferramentas conseguem codificar e descodificar vários formatos de vídeo/áudio e suportam
uma vasta gama de codificadores. O VideoLan, por exemplo, utiliza estas duas aplicações para fazer
transformações (mudança de codificação, ritmo binário, resolução, etc.) no streaming.

4.6 Conclusão
Com base na análise realizada às aplicações, decidiu-se usar o VLC como servidor de streaming e
também como cliente na arquitectura preconizada no capítulo anterior. Esta escolha deveu-se a vários
factores, entre eles: a flexibilidade de se poder efectuar alterações à medida da solução a desenvolver, a
inexistência de custos com licenças, a compatibilidade com várias plataformas na qual se inclui o Linux,
um sistema operativo de uso livre. Outro aspecto tido em conta foi o número de actualizações e
correcções que a equipa de desenvolvimento faz, permitindo constantes melhorias e um aumento das
funcionalidades das soluções implementadas em seu redor. Este programa tem uma licença de software
livre, General Public Licence (GPL) [68].
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CAPÍTULO 5
Implementação

Neste capítulo apresenta-se como foi implementado o protótipo da arquitectura desenhada no Capítulo 3,
para oferecer novos serviços de “Personal TV”. Começa-se por fazer uma breve introdução, onde se
apresenta os objectivos e ferramentas utilizadas na implementação da solução, depois entra-se em maior
detalhe na implementação e por último apresentam-se alguns diagramas de comunicação da
arquitectura.

5.1 Introdução
O protótipo desenvolvido tem como base aplicações livres. A maioria das aplicações está sobre a licença
GPL (General Public Licence), a qual facilita imenso o seu uso não sendo necessário qualquer licença.
Além disso, tencionou-se criar um sistema multi-plataformas.
Para desenvolver as componentes da arquitectura (Agregador e Cliente), utilizou-se a linguagem de
programação Java. O Java é uma linguagem de programação orientada a objectos bastante popular,
devido à sua independência da plataforma, que se consegue pelo facto dos seus programas serem
executados sobre uma máquina virtual. Das várias vantagens do Java, destaco as seguintes: linguagem
de alto nível que simplifica a especificação, sendo distribuída com um vasto número de bibliotecas,
suporta a criação de programas distribuídos e multi-tarefas e permite a libertação de memória automática
através de um processo colector de lixo (garbage collector). Contudo pelo facto de ser executado sobre
uma máquina virtual necessita de mais processamento, maior memória e maior tempo de execução.
Como base no estudo efectuado e apresentado no capítulo anterior, escolheu-se como servidor e cliente
o VLC pelas razões já enumeradas. Ambos foram integrados com a solução desenvolvida.
A base de dados foi implementada num sistema de gestão de base de dados MySQL, que utiliza a
linguagem SQL (Structured Query Language - Linguagem de Consulta Estruturada) como interface. Este
sistema de gestão é actualmente um dos mais utilizados e está sobre uma licença GPL e uma licença
comercial, sendo que foi utilizada a versão de uso livre. O MySQL é um sistema multi-plataformas,
reconhecido pelo seu desempenho e robustez e também por ser multi-tarefa e multi-utilizador.
O desenvolvimento foi realizado tendo como suporte o sistema operativo Linux, Ubuntu. Sendo que a
plataforma desenvolvida deverá funcionar em outros sistemas, como por exemplo, Windows e Mac OS X.
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5.2 Protótipo em Detalhe
Com base nas ferramentas apresentadas, desenvolveu-se um protótipo de um sistema de IPTV. De
seguida explica-se como foram implementados os principais elementos do sistema, Agregador e Cliente.
5.2.1 Agregador
No Agregador, o principal elemento é o Personal TV Management, que é responsável pela gestão e
controlo de todo sistema de IPTV no agregador. Este elemento controla o servidor de streaming, a base
de dados e ainda um servidor de ficheiros. Desenvolveu-se também uma consola de administração
(Personal TV Console Administration) para que o utilizador pudesse gerir e administrar remotamente o
agregador. O esquema seguinte apresenta o agregador, com as ligações entre os vários elementos e
com os respectivos protocolos utilizados.

http

sq

l

Personal TV Management

telne

t

p
htt

Personal TV
Console Administration

Utilizador

Cliente
Utilizador

http

/ rt
p

DataBase

File Server
http / rtp

http / rtp

Personal TV Streaming Server

/ mms / e

Produtor

tc
Outras Fontes

Agregador
Figura 5-1 – Agregador em detalhe
5.2.1.1 Personal TV Management (PTvM)
Este servidor aplicacional gere tudo o que se passa no agregador.
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A configuração e controlo do servidor de streaming é realizada através de telnet, isto porque é das
interfaces disponibilizadas pelo VLC a que melhor se enquadra com as necessidades do trabalho.
Utilizou-se um pacote java da Apache Commons designado Apache Commons Net [69] que implementa
o lado do cliente para vários protocolos de Internet, no qual se inclui o protocolo telnet
(org.apache.commons.net.telnet). Esta framework de telnet facilitou muito o desenvolvimento da
comunicação com a interface do servidor de streaming. As duas aplicações, PTvM e o servidor de
streaming, podem não estar na mesma máquina, neste caso para garantir uma comunicação segura,
pode-se utilizar uma VPN para o estabelecimento de uma ligação segura entre os dois servidores.
Desenvolveu-se uma classe de controlo do servidor de streaming que através da framework de telnet
realiza a configuração e controlo do servidor. Através desta classe é possível: criar, modificar e apagar
transmissões de vídeo, calendarizar transmissões, iniciar e terminar as transmissões e verificar o estado
global do servidor, isto é, transmissões activas, desactivas ou não efectuadas devido a algum problema.
Esta classe será futuramente disponibilizada na Internet para a comunidade de programadores utilizar,
como framework para o VLC.
As interfaces para componentes externas foram realizadas através de web-services. Utilizou-se a API da
Sun, JWSDP (Java Web Services Developer Pack) [70] para implementar estas interfaces. O JWSDP é
um kit de desenvolvimento de uso livre que está sobre a licença CDDL (Common Development and
Distribution Licence). Utilizou-se o servidor aplicacional Apache Tomcat [71], como suporte à execução
dos web-services. Desde modo, a comunicação entre o cliente e o PTvM é realizada por HTTP, assim
como a ligação da consola ao Agregador. Para automatizar o processo de compilação utilizou-se o
Apache Ant [72], que é uma aplicação similar ao make, mas é implementada usando a linguagem Java e
é uma das melhores plataformas para produzir projectos Java. Esta ferramenta utiliza XML para
descrever o processo de compilação e suas dependências. Ambas as aplicações estão sobre a licença
da Apache e são de utilização livre.
O controlo da base de dados persistente é também realizado pelo PTvM. Para facilitar o desenvolvimento
aplicacional, utilizou-se uma biblioteca de ligação com a base de dados, chamada Hibernate [73]. O
Hibernate é uma framework para o mapeamento de objecto-relacional desenvolvida em várias
linguagens. Esta biblioteca facilita o mapeamento dos atributos entre uma base de dados tradicional e o
modelo de objectos do Java, mediante o uso de anotações em XML. Esta biblioteca cria o SQL que é
introduzido automaticamente no sistema de gestão de base de dados.
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5.2.1.2 Alta Disponibilidade
A solução de Alta Disponibilidade implementada é baseada no projecto LVS (Linux Virtual Server) [74] e
no proxy HAProxy [75]. Com base no projecto LVS foram utilizadas as seguintes aplicações: Keepalived
[76] e Heartbeat [77].

HAProxy
Agregador

Endereço
IP Virtual

Servidor de
Balanceamento 1

Heartbeat
Agregador

keepalived

...

Cliente

HAProxy
Servidor de
Balanceamento 2
Agregador

Figura 5-2 – Implementação da Solução de Alta Disponibilidade
Consideremos que o servidor 1 é o principal e o servidor 2 é o secundário. A aplicação Keepalived é
responsável pela configuração do endereço virtual, enquanto a aplicação Heartbeat é responsável pela
verificação do estado do outro servidor de balanceamento, que em caso de falha do servidor principal
(master), o servidor secundário (slave) assume o balanceamento, sendo configurado nele o endereço
virtual, através do Keepalived.
O HAProxy faz o redireccionamento dos pedidos para os agregadores que estão em funcionamento e
que estão com menor carga. Os pedidos efectuados pelos clientes são realizados por http para os web
services dos agregadores. Desde modo é fácil fazer o balanceamento dos pedidos.
Caso haja algum problema com o agregador a que o cliente está ligado, o servidor de balanceamento
reencaminha os pedidos para outro servidor que esteja disponível, sendo que este processo é
transparente para o cliente.
Este proxy apresenta através de uma interface web informações respeitante aos pedidos e ao
encaminhamento para os diferentes servidores (ver ANEXO B).
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5.2.2 Cliente
O cliente foi desenvolvido também com base na linguagem de programação Java e no visualizador de
vídeo VLC. Foi desenvolvida uma interface com o utilizador baseada em linha de comandos, visto não
ser um foco deste trabalho a usabilidade. Também foi utilizada o JWSDP para programar a interface de
comunicação com o web-service dos agregadores.
Foi utilizado o visualizador de vídeo VLC, que é chamado pelo cliente para visualizar os fluxos de vídeos
recebidos e também para transmitir fluxos para o agregador, através da funcionalidade de criação de um
canal pessoal.
O sistema de fault tolereance desenvolvido baseou-se em verificar a conectividade do cliente ao
agregador, que em caso de falha faz um novo pedido, que é encaminhado pelo sistema de alta
disponibilidade para outro agregador, que de imediato envia o streaming pretendido ao cliente.
Muitos parâmetros podem ser alterados no cliente de forma a modificar o funcionamento do mesmo,
como por exemplo, tipo de codificação utilizada e ritmo para a criação do canal pessoal e ainda tipo de
modo de envio (unicast ou multicast, se a rede suportar).

5.3 Diagramas de Comunicação
Nesta secção são apresentados alguns dos pontos mais importantes da implementação da comunicação
entre os vários componentes do sistema. Apresentam-se vários diagramas que representam a
comunicação entre os seguintes componentes da arquitectura: Cliente, Agregador (PTvM e Servidor de
Streaming).
Como descrito anteriormente, a comunicação entre o Cliente e o Agregador e entre Agregadores foi
desenvolvida através de web-services e a comunicação entre o PTvM e o Servidor de Streaming através
de Telnet. De seguida descreve-se os vários casos de comunicação.
A figura seguinte representa o pedido da lista de canais e respectivo pedido de canal. O Cliente pede a
lista de canais ao agregador (PTvM) que responde com a lista de canais (simples, pessoais e
personalizados) disponíveis. O cliente escolhe um desses canais e o PTvM responde-lhe com o URL
(Uniform Resource Locator) do canal. De seguida através do visualizador é feita a ligação com o servidor
de streaming e o cliente recebe o conteúdo.
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Agregador
Cliente

Servidor de
Streaming

PTvM
Canais?
Lista de Canais
Play Channel1
Channel1_Url

Join “Channel1” (igmp)
“Channel 6” (rtp/udp) (multicast)

Figura 5-3 - Pedido da Lista de Canais e Visualização Multicast

A figura seguinte representa um pedido de um canal só que este é enviado por unicast, ao contrário da
figura anterior em que o canal é enviado por multicast. A ligação unicast é feita utilizando o protocolo
aplicacional HTTP, que está sobre o protocolo de transporte TCP. Por este motivo haverá retransmissões
em caso de perdas de pacotes e serão utilizados os buffers do sistema operativo para guardar a
informação recebida.
Agregador
Cliente

PTvM

Servidor de
Streaming

Play Channel1
Channel1_Url

Get Channel1_Url (http)
“Channel 6" (http/tcp) (unicast)

Figura 5-4 - Visualização HTTP
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Quando um agregador se inicia, contacta todos os agregadores a que está ligado, apresentando-se a
eles e cada um dos agregadores contactados responde com os seus dados de identificação (nome,
descrição, endereço, entre outros). De seguida, o agregador envia a lista de conteúdos disponíveis a
partilhar com outros agregadores e recebe a mesma informação dos agregadores a que está ligado. A
figura seguinte representa essas ligações.

Agregador X

Agregador Y

PTvM

PTvM

Hello
Hello

...

...
Lista de Canais
Lista de Canais

...

...

Figura 5-5 - Comunicação inicial de um agregador

Quando o cliente cria um Canal Pessoal, envia um pedido ao agregador. O agregador configura o
servidor de streaming para se ligar ao cliente de forma a receber a emissão do canal do cliente. Essa
emissão poderá ser realizada através de multicast ou unicast, sendo que o cliente e o servidor suportam
as duas opções. Depois desta primeira fase, o agregador, através do PTvM, contacta todos os
agregadores a que está ligado, a alertar da existência de um novo canal. O diagrama seguinte representa
a criação de um canal Pessoal.
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Agregador X
Cliente

PTvM

Agregador Y

Servidor de
Streaming

PTvM

Servidor de
Streaming

Novo Streaming
Novo Streaming
Unicast (http)

Pede Streaming

“Streaming" (http/tcp) (unicast)
Multicast (rtp)

Join “Streaming” (igmp)
“Streaming” (rtp/udp) (multicast)

Novo Streaming
Novo Streaming

…

…

Figura 5-6 - Novo Canal Pessoal
Na criação de um Canal Personalizado, o cliente envia os dados necessários (nome do canal, descrição,
horário de inicio da emissão) ao PTvM e os respectivos programas e duração. O PTvM recebe os dados
e configura o servidor de streaming para disponibilizar esse canal ao cliente. Se o cliente pretender esse
canal poderá ser disponibilizado a todos os clientes da sua zona ou a todos os clientes da operadora.
Para começar a visualizar o streaming o cliente terá que fazer um pedido ao servidor. Assim como na
criação de um canal pessoal, na criação de um canal personalizado, caso o cliente queira que outros
clientes possam ver o seu canal, a informação é enviada para outros agregadores. Pode também ser
criado um canal personalizado aleatoriamente com base na escolha de uma categoria. A figura seguinte
apresenta o diagrama para a criação de um canal personalizado com base na escolha de programas do
cliente. A Figura 5-7 apresenta as diferenças em relação à figura seguinte para a criação de um canal
personalizado por categoria.
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Agregador X
Cliente

Servidor de
Streaming

PTvM
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Programas do Canal Personalizado
Novo Canal

Agregador Y
PTvM

Servidor de
Streaming

Pede Streaming
“Streaming"

Novo Canal Personalizado
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…

…

Figura 5-7 - Novo Canal Personalizado
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Cliente

PTvM

Servidor de
Streaming

Novo Canal Personalizado
Categoria XPTO

Novo Canal

…

…

Figura 5-8 - Novo Canal Personalizado por Categoria
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CAPÍTULO 6
Testes e Avaliações
Este capítulo apresenta os testes efectuados à solução implementada e respectiva avaliação dos
resultados. Começa-se por apresentar os objectivo dos testes realizados e quais os métodos e
ferramentas utilizados. Na secção seguinte apresenta-se o ambiente de teste usado e os testes
efectuados divididos por tipos, mostrando-se os resultados obtidos e respectiva avaliação. Por último fazse uma conclusão geral dos resultados obtidos.

6.1 Introdução
Os testes realizados tiveram como principal objectivo comprovar as funcionalidades da solução
implementada, assim como o desempenho do sistema. Serão apresentados os testes, que se encontram
divididos por três tipos: testes funcionais, testes de compatibilidade e testes de desempenho. Estes
testes dão uma visão das potencialidades da arquitectura desenvolvida. Não foram efectuados testes de
usabilidade nem de segurança porque estas duas componentes são faziam parte dos objectivos deste
trabalho. Os testes irão incidir sobre o Agregador e o Cliente.
Para a recolha de dados dos testes utilizou-se um servidor de monitorização no qual foi instalado um
software de monitorização de redes e sistemas, chamado Cacti [78]. Este software consegue monitorizar
vários sistemas numa rede, recolhendo dados do processador, memória, interfaces de redes, entres
outros dados importantes. O ANEXO C apresenta a interface web do Cacti. Utilizou-se ainda o software
Top do Linux também para recolher informações sobre o sistema (processamento, memória, entre
outros) e desenvolveu-se um módulo de testes no Agregador e no Cliente para se conseguir obter
tempos de comunicação e de desempenho das funcionalidades.
A solução desenvolvida é um protótipo de uma possível solução profissional. O servidor de streaming de
vídeo deste protótipo não se baseia em hardware especializado nem em software profissional, sendo que
por esta razão não serão esperados resultados que se possam comparar com essas soluções.

6.2 Testes
6.2.1 Ambiente de Testes
Os testes foram efectuados num laboratório, utilizando doze computadores, ligados a um comutador
(Cisco Catalyst 2950) com ligações de 100 Mbps. Os computadores com sistema operativo Ubuntu foram
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preparados para servirem de clientes e de agregadores, dependente dos testes. As máquinas usadas
dispõem de um processador de 3 GHz, com 1 GB de memória RAM (Random Access Memory).
A seguinte figura apresenta o cenário de testes.

PC-03

PC-04
PC-05

PC-02

PC-06
PC-07

PC-01
PC-08
Switch 100 Mbps

PC - Monitorização

PC-09
PC-10
PC-11

PC-12

Figura 6-1 – Ambiente de Teste ao nível físico
Nos testes realizados, utilizou-se no máximo um agregador por computador e para efectuar os testes de
desempenho utilizou-se mais do que um cliente por computador, sendo que agregadores e clientes não
coexistiam na mesma máquina.
Num dos computadores foram colocados os produtores que são servidores de streaming de vídeo para
os agregadores. Os produtores têm vários vídeos codificados em H.264 e com um ritmo binário de 2
Mbps. Os mesmos vídeos foram codificados nas seguintes normas: MPEG-2, MPEG-4 e VC-1, para se
concluir qual a que consegue produzir melhor imagem.
O streaming entre Agregadores e dos Agregadores para os clientes foi efectuado em unicast e multicast
de forma a avaliar e comparar as duas situações.
6.2.2 Testes de Funcionalidades
Para concluir sobre o correcto funcionamento do Cliente e do Agregador, realizaram-se vários testes
funcionais. Estes testes têm com principal objectivo garantir que o comportamento das duas entidades é
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o esperado, isto é, que as funcionalidades disponíveis são executadas normalmente, sem se verificar o
seu desempenho.
Em primeiro lugar efectuou-se testes às funcionalidades disponibilizadas pelos Agregadores aos Clientes:
visualizar um canal, criar um canal pessoal, criar um canal personalizado, entre outras. Com base na
arquitectura simples, com um cliente e um agregador que se ligava a vários produtores, apresentada na
figura seguinte.

Utilizador
Cliente

Agregador

Produtores

Figura 6-2 – Cenários de testes funcionais 1
Com base nos testes efectuadas comprovou-se que as funcionalidades foram correctamente
implementadas, tanto do lado do cliente, como do lado do servidor. Nos testes de desempenho será
analisado o tempo que cada uma das funcionalidades demora a ser executada.
Além das funcionalidades principais disponíveis nos clientes, foram ainda testadas as funcionalidades de
recuperação a falhas implementadas no agregador e no cliente. Quando qualquer situação anormal
acontece no servidor de streaming, esse problema deverá ser rapidamente resolvido para que o cliente
fique o menor tempo possível sem serviço. Desde modo, colocou-se o cliente a visualizar um canal
disponível no agregador e passado algum tempo encerrou-se a aplicação de streaming. Como era de
esperar o cliente passou um vídeo ilustrativo do problema mal o servidor foi a baixo. Passado menos de
um segundo, o servidor de streaming voltou a ser iniciado pelo PTvM e configurado com as suas opções
anteriores e o cliente passou a visualizar o canal a que estava assistindo. O mesmo resultado aconteceu
quando em vez de encerrar o servidor de streaming, apenas se mudou a sua configuração de tal forma
que afectasse o canal a que o cliente estava a assistir.
Conclui-se que estas funcionalidades ficaram bem implementadas, podendo ser o tempo de recuperação
variado, o qual será detalhado nos testes de desempenho.
Realizou-se também testes à comunicação entre os agregadores, tanto na partilha de informação
respeitante aos conteúdos, como em relação ao streaming de vídeo. A figura seguinte apresenta a
arquitectura usada.
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Utilizador
Cliente

Agregador A

Agregador B

Produtores

Figura 6-3 – Cenários de testes funcionais 2
Ligou-se o cliente a um agregador, o qual por sua vez estava ligado a um segundo agregador que tinha
conteúdos de vídeo disponíveis, por estar ligado a vários produtores. O agregador quando iniciado envia
a sua identificação ao agregador B, o qual responde com os seus dados. De seguida o agregador A envia
a lista de conteúdos disponíveis, que neste caso é nula, e o agregador B responde com a sua lista de
conteúdos. Este processo realizou-se como previsto, ficando o agregador A com acesso aos conteúdos
disponibilizado pelo agregador B e o cliente consegue aceder a esses conteúdos através do agregador A.
De seguida, testou-se o pedido de um canal por parte do cliente ao agregador a que está ligado. O fluxo
de vídeo desse canal deverá ser enviado do respectivo produtor para o agregador B que por sua vez
envia para o agregador A enviar ao cliente. O resultado foi o esperado, sendo que o utilizador em pouco
mais de um segundo de efectuar o pedido começa a visualizar o canal através do cliente.
Foram adicionados à arquitectura anterior dois agregadores para testar a partilha de informação por mais
do que um agregador. Como seria de esperar, a partilha de informação efectuou-se rapidamente e com
sucesso. Nos testes de desempenho serão realizados testes mais rigorosos ao tempo necessário para
partilhar a informação.
6.2.3 Testes de Compatibilidade
Como descrito anteriormente, a solução desenvolvida pode ser utilizada sobre qualquer sistema
operativo, devido à propriedade multi-plataforma do Java e ainda devido à existência do servidor de
streaming (VLC) para várias plataformas, sem que haja mudanças a nível da utilização do mesmo. De
forma a comprovar esta compatibilidade, foram efectuados vários testes de funcionalidade, idênticos aos
realizados anteriormente, nos seguintes sistemas operativos: Windows Server 2003 e Mac OS X Tiger.
Comprovou-se a compatibilidade, sendo que todas as funcionalidades foram executadas com sucesso,
sendo apenas necessário alterar uns parâmetros de execução do servidor de streaming, tanto em
Windows como em Mac OS.
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6.2.4 Testes de Desempenho
Estes testes têm como objectivo avaliar o desempenho do sistema em termos de processamento,
memória, tempo de resposta e débitos utilizados. Será avaliado principalmente o Agregador visto ser o
elemento que mais carga terá, mas também se apresentarão algumas conclusões sobre o Cliente.
6.2.4.1 Tempo de Execução das Funcionalidades
Depois de garantir que as funcionalidades se encontravam bem implementadas, através dos testes de
funcionalidade, testou-se o desempenho dessas funcionalidades, através da análise de várias amostras
relativas ao seu tempo de execução, isto é, ao tempo necessário para que essa tarefa seja
completamente executada. Por exemplo, o tempo de criar um canal pessoal, é o tempo desde que o
utilizador envia para o Agregador os dados desse canal até o canal ficar disponível para outros clientes.
A tabela e o gráfico seguinte apresentam os resultados obtidos, da execução das funcionalidades no
cliente sem concorrência, isto é, apenas um cliente está a efectuar pedidos.

Funcionalidades

Média

Abrir/Mudar de Canal

1,030

Desvio
Padrão
0,177

0,028

Erro
Padrão
0,056

Intervalo de
Confiança a 95%
]0,920 ; 1,140[

Criar Canal Pessoal

4,660

0,178

0,028

0,056

]4,550 ; 4,770[

Criar Canal Personalizado
Criar Canal Personalizado por
Categoria

3,210

0,202

0,037

0,064

]3,085 ; 3,335[

4,210

0,228

0,047

0,072

]4,069 ; 4,351[

Variância

Tabela 6-1 – Tempos de execução das funcionalidades sem Concorrência (segundos)

Tempo (segundos)

Tempo de Execução das Funcionalidades
6
5

Abrir/Mudar de Canal

4
3

Criar Canal Pessoal

2

Criar Canal Personalizado

1

Criar Canal Personalizado
Categoria

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Amostras

Figura 6-4 – Tempo de Resposta das Funcionalidades
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Com base nos resultados obtidos, conclui-se que o tempo para abrir um canal (simples, personalizado ou
pessoal) demora em média 1 segundo com um desvio padrão de 0,2 segundos, e um erro padrão de
0,056 segundos, isto é o erro nas 10 amostras. Um canal pessoal demora em média 4,6 segundos a
estar disponível para ser visualizado por outro cliente depois de o cliente enviar os dados para o
Agregador. Um canal personalizado por categoria demora, com um intervalo de confiança a 95%, entre
4,1 e 4,35 segundos a ser criado e consequentemente a estar disponível para ser visualizado. Caso esse
canal seja construído pelo cliente demora em média menos 1 segundo do que o anterior.
6.2.4.2 Desempenho do Cliente
Mediu-se o desempenho do Cliente, em termos de carga de processamento, memória ocupada e débitos
de rede. Colocou-se o cliente ligado a um agregador e analisou-se o desempenho em stand-by, a
visualizar um canal com um ritmo binário de 2 Mbps e emitir de um canal pessoal a um ritmo binário de 1
Mbps. As figuras seguintes apresentam alguns dos valores retirados dos testes efectuados ao cliente.
Entre as 22:45 até às 22:57, o cliente encontra-se a visualizar um canal, de seguida fica em stand-by por
5 minutos e depois começa a transmitir um canal pessoal para a rede. O cliente recebe os dados
codificados em H.264 com um rimo binário de 2 Mbps e envia num ritmo de 1 Mbps, este valor pode ser
alterado na configuração do cliente.

Figura 6-5 – Tráfego de Rede no Cliente
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Figura 6-6 – Processamento no Cliente

Figura 6-7 – Carga Média do Sistema (Load Average)
Para reconhecer informação sobre a memória ocupada pelas aplicações, utilizou-se a aplicação Top
porque a informação reconhecida pelo Cacti não foi muito esclarecedora (ver Figura E-4 – Memória Total
Usada). A tabela e o gráfico seguinte apresentam os resultados obtidos, no cliente.
Média

Desvio Padrão

Variância Erro Padrão Intervalo de Confiança a 95%

Visualizar Canal

20,19

1,53

2,11

0,48

19,24

21,14

Transmitir Canal

22,08

0,71

0,45

0,22

21,64

22,52

Tabela 6-2 – Memória Ocupada em MBytes pela Aplicação do Cliente
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Memória Ocupada
(MBytes)

Memória Ocupada pelo Cliente
25
20
15

Visualizar Canal

10

Transmitir Canal

5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Amostras

Figura 6-8 – Memória Ocupada pela Aplicação do Cliente
Em termos de processamento podemos verificar que nunca são ultrapassados os 12% de utilização do
processador e a carga média de processos em fila de espera é menos que 1 processo. Existem picos de
processamento porque quando o cliente está a visualizar um canal, existe um processo de tolerância a
falhas que é executado de tempos em tempos. O tráfego recebido pelo cliente é em média 2 Mbps, mas
não é constante a esse ritmo, havendo momentos em que esse valor é superior e momentos em que é
inferior, dependente da quantidade de alternâncias entre imagens. Quando o cliente está a emitir um
canal pessoal para a rede, o ritmo binário médio é de 1 Mbps, isto porque os dados são codificados com
este ritmo. Nesse momento o processamento é mais elevado comparando com o processamento
efectuado quando recebe um canal, porque existe codificação em tempo real e consequente envio dos
fluxos de dados para a rede.
Pode-se afirmar que o Cliente requer uma carga computacional mínima, seja a visualizar ou a emitir
fluxos audiovisuais e que por isso, utilizando um computador ou um sistema embebido (por exemplo,
uma set-top box) com menor processamento, a solução implementada ao nível do cliente continuará a
funcionar correctamente, não afectando a qualidade de experiencia de visualização do utilizador. Mesmo
para uma resolução de 4 Mbps o processamento não aumenta muito em relação ao verificado nos testes
para o ritmo de 2 Mbps.
6.2.4.3 Desempenho do Agregador
Os testes de desempenho ao Agregador tiveram como objectivo medir o processamento, memória
ocupada pela solução desenvolvida e débitos em downlink e uplink. Para isso utilizou-se um computador
como agregador e um outro computador com os vários produtores que variaram entre 5 e 20. Os
restantes computadores foram utilizados como clientes. Note-se que em alguns computadores foram
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executados mais do que um cliente. A figura seguinte apresenta o cenário para estes testes. Neste
cenário, um cliente do agregador pode ser outro agregador.

Produtores

Cliente

…

Agregador

Cliente

Figura 6-9 – Cenário de Testes de Desempenho do Agregador
Foram divididos os testes de desempenho ao Agregador em dois grupos: testes com fluxos de vídeo em
unicast e testes com fluxos em multicast. Estes tipos de fluxo só têm a ver com os fluxos do agregador
para os clientes. Os fluxos dos produtores para o agregador são enviados em unicast. As figuras
seguintes apresentam os resultados dos testes efectuados com o Agregador ligado a 20 produtores e
com alternância do número de clientes. No ANEXO F apresentam-se os testes realizados com o
Agregador ligado a 5 produtores.

Figura 6-10 – Processamento no Agregador em Unicast
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Figura 6-11 – Tráfego de Rede no Agregador em Unicast

Figura 6-12 – Processamento no Agregador em Multicast

Figura 6-13 – Tráfego de Rede no Agregador em Multicast
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A tabela e o gráfico seguintes apresentam os resultados obtidos com a recolha de dados no Agregador
sobre a memória utilizada pelas aplicações da solução.
Desvio

Intervalo de

Padrão

Confiança a 95%

Média

10

163,210

1,901

3,254

0,601

162,031

164,388

20

167,029

1,131

1,151

0,358

166,328

167,729

10

272,540

4,219

16,023

1,334

269,925

275,155

20

274,695

4,658

19,528

1,473

271,808

277,582

Multicast

Unicast

Variância

Erro

Clientes

Padrão

Tabela 6-3 – Memória Ocupada em MBytes pela Aplicação do Agregador

Memória Ocupada
(MBytes)

Memória Ocupada pelas aplicações
300
250
200
150
100
50
0

Unicast - 10 Clientes
Unicast - 20 Clientes
Multicast - 10 Clientes
Multicast - 20 Clientes

1

2

3

4

5
6
Amostras

7

8

9

10

Figura 6-14 – Tráfego de Rede no Agregador em Multicast
Com base nos resultados obtidos, conclui-se que quando o Agregador envia fluxos em unicast é
necessário em média maior processamento em relação a multicast. O débito médio de tráfego recebido é
idêntico porque em ambos os testes o Agregador está ligado ao mesmo número de produtores. Em
unicast só os canais pedidos são enviados para a rede, sendo enviado um fluxo de vídeo por cada
pedido e em multicast todos os canais são emitidos para a rede, não havendo dependência do número
de utilizadores. Em unicast com 25 clientes ligados, a visualizarem um canal (igual ou diferente), o
agregador enviou no máximo 59,2 Mbps em tráfego para a rede, enquanto em multicast foram enviados
no máximo 49,7 Mbps sendo que o valor médio foi de 47,3 Mbps, sendo que esse valor é idêntico
estejam mais ou menos clientes ligados.
O processamento aumenta também quanto maior for o número de produtores ligados ao agregador, isto
conclui-se com base na comparação dos resultados anteriores e os resultados apresentados no ANEXO
F, com o agregador ligado a menos produtores. Com base nos gráficos também se conclui que com o
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tempo o agregador consume em média mais processamento, este facto pode ser devido ao aumento de
swap ou mesmo ao esvaziamento da memória (Memory leak).
Verifica-se que quando a solução se encontra a funcionar em multicast utiliza menor memória
comparando com o funcionamento em unicast. Isto possivelmente acontece porque há um único socket
multicast, com uma única thread, enquanto no unicast há uma socket e uma thread por cada cliente. Em
qualquer dos modos de funcionamento, quando o número de clientes aumenta, a memória utilizada não
aumenta muito.
Realizou-se ainda testes com vídeos codificados em outros ritmos binários (1Mbps e 4 Mbps), dos quais
se conclui que a principal diferença é ao nível os débitos na rede, como era de esperar. Sendo que
também é exigida uma maior carga computacional quando o agregador e o cliente recebem fluxos
audiovisuais com maior ritmo binário.
6.2.4.4 Comunicações entre Agregadores
A comunicação entre os agregadores permite que haja troca de informações e consequentemente
partilha de conteúdos. Neste teste retirou-se amostras do tempo necessário para enviar informação entre
Agregadores. Para avaliar o tempo, utilizou-se a funcionalidade de criação de um canal pessoal no
cliente e mediu-se o tempo até que esse canal fica disponível em todos os agregadores.
As duas figuras seguintes apresentam os dois cenários de testes utilizados. No primeiro (Figura 6-15)
foram recolhidos os tempos que demora a que o canal fique disponível no último Agregador de uma série
de agregadores. No segundo (Figura 6-16) foram recolhidos os tempo que o canal demora até ficar
disponível em todos os agregadores em paralelo, isto é, será recolhido o pior tempo.

Produtores

…
Cliente

Agregador A

Agregador Z

Figura 6-15 – Agregadores em Série
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Produtores

Agregador B

…
Cliente

Agregador A

Agregador Z

Figura 6-16 – Agregadores em Paralelo
A tabela seguinte apresenta os cálculos efectuados a partir das amostras recolhidas, que são
apresentadas no gráfico seguinte.

Agregadores

Média

1

0,610

Desvio
Padrão
0,099

10

4,930

1
10

Série

Paralelo

Variância

Erro Padrão

0,009

0,031

Intervalo de
Confiança a 95%
]0,548 ; 0,672[

0,254

0,058

0,080

]4,773 ; 5,087[

0,570

0,116

0,012

0,037

]0,498 ; 0,642[

0,830

0,211

0,040

0,067

]0,699 ; 0,961[

Tabela 6-4 – Comunicação entre Agregadores (segundos)

Tempo de Partilha de Informação entre Agregadores
Tempo (segundos)

6,00
5,00
Série - 1 Agregador

4,00

Série - 10 Agregadores

3,00

Árvore - 1 Agregador
2,00

Árvore - 10 Agregadores

1,00
0,00

1

2

3

4

5

6

Amostras

7

8

9

10

Figura 6-17 – Tempo de partilha de informação entre Agregadores
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Com base nos resultados obtidos, um agregador demora em média 0,6 segundos a receber a informação
de um novo canal de um agregador e a disponibilizar esse canal para um cliente. Com dez agregadores
em série, o último agregador demora em média 4,93 segundos com uma variância de 0,012 segundos a
receber e a disponibilizar o conteúdo para os seus clientes. Em paralelo a média aumenta pouco com o
número de agregadores ligados, sendo o aumento devido principalmente ao aumento do processamento
no agregador que envia a informação e o conteúdo.
6.2.4.5 Recuperação a Falhas
Foi testado também o tempo de recuperação do cliente a falhas no agregador. Desde modo, o cliente em
caso de falha do seu agregador, deverá o mais rapidamente ligar-se a outro agregador na mesma zona e
continuar a receber o fluxo de vídeo. Esta recuperação é realizada através do sistema de tolerância a
falhas do cliente e através do servidor de balanceamento que faz o redireccionamento do pedido para um
agregador que esteja ligado e com menor carga.
Desde modo, retirou-se amostras do tempo em que o último cliente começou a receber o fluxo de vídeo.
Primeiro testou-se uma rede apenas com dois agregadores, em que os clientes estavam todos ligados no
mesmo agregador e depois com 6 agregadores. De referir que o agregador que é desligado não volta a
ser ligado, isto força os clientes a ligaram-se a outro agregador. Aumentou-se também o número de
clientes em cada uma das situações. A figura seguinte apresenta o ambiente de testes.

Agregador

Cliente

…

…

Sistema de
Balanceamento
Agregador

Cliente

Figura 6-18 – Cenários do teste de tempo de recuperação do cliente
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A tabela seguinte apresenta os valores calculados a partir das amostras recolhidas.
Agregadores
Intervalo
Clientes Média Desvio Padrão Variância Erro Padrão
início (depois)
de Confiança a 95%
2 (1)

6 (5)

1

1,37

0,183

0,0301

0,06

]1,26 ; 1,48[

10

1,81

0,3

0,0809

0,09

]1,62 ; 2,00[

1

1,32

0,132

0,0156

0,04

]1,24 ; 1,40[

10

1,48

0,148

0,0196

0,05

]1,39 ; 1,57[

Tabela 6-5 – Recuperação do Cliente a Falha no Agregador (segundos)

Tempo de Recuperação do Cliente
a Falha no Agregador
Tempo (segundos)

2,5
1 Cliente e 2 Agregadores

2

10 Clientes e 2 Agregadores

1,5

1 Cliente e 6 Agregadores

1

10 Clientes e 6 Agregadores

0,5
0
1

2

3

4

5
6
Amostras

7

8

9

10

Figura 6-19 – Tempo de Recuperação do Cliente a Falha no Agregador
Quanto maior o número de clientes numa zona, maior deverá ser o número de agregadores. Observou-se
que o tempo médio de recuperação anda por volta dos 1,5 segundos, quando o número de clientes varia
entre 1 e 10, e o número de agregadores disponíveis entre 1 e 5. Devido aos pedidos realizados pelos
clientes serem todos realizados ao mesmo tempo, o cliente poderá demorar mais tempo a recuperar caso
só exista um agregador disponível, como se pode verificar no gráfico anterior, quando temos inicialmente
10 clientes e 2 agregadores disponíveis.
Os resultados obtidos são satisfatórios, caso este tipo de problemas não aconteçam muito
frequentemente, porque 2,2 segundos sem serviço em televisão é muito tempo.
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6.2.4.6 Codificadores de Vídeo
Para finalizar os testes de desempenho, realizou-se um teste à qualidade de imagem com o objectivo de
verificar qual o codificador que melhor imagem apresenta. Utilizou-se o mesmo vídeo codificado em
vários formatos (H.264, MPEG-4, VC-1 e MPEG-2) a um ritmo de 2Mbps e pediu-se a cinco utilizadores
que classificassem a qualidade da imagem de 0 a 5 valores. Esta é uma métrica subjectiva designada por
Video Mean Opinion Score (VMOS). Apresenta-se de seguida os resultados obtidos.

Média

Desvio
Padrão

Variância Erro Padrão

Intervalo de Confiança
a 95%

H.264

4,2

0,274

0,060

0,122

]3,960 ; 4,440[

MPEG4

4,1

0,224

0,040

0,100

]3,904 ; 4,296[

VC-1

4,2

0,274

0,060

0,122

]3,960 ; 4,440[

MPEG2

3,3

0,274

0,060

0,122

]3,060 ; 3,540[

Tabela 6-6 – Classificação dos Codificadores de Vídeo (0-5)

Tempo (segundos)

Classificação dos Codificadores de Vídeo
5
4

H.264

3

MPEG4

2

VC-1

1

MPEG2

0
1

2

3
Amostras

4

5

Figura 6-20 – Classificação dos Codificadores de Vídeo (0-5)
Conclui-se que as normas de codificação que melhor qualidade visual produz são: o H.264 e o VC-1. O
MPEG-4 também se aproxima bastante da qualidade de imagem das normas anteriores. A norma ainda
hoje muito utilizada em serviços digitais, o MPEG-2, foi a que pior qualidade de imagem produziu. Com
este testes comprovou-se o que foi afirmado no estado da arte, na secção de comparação de
codificadores (2.3.3). O H.264 e o VC-1 já estão a ser implementadas em muitos sistemas novos de
televisão e a substituir codificadores menos eficazes.
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6.3 Escalabilidade
Com base nos testes de desempenho realizados, estimou-se o desempenho do Agregador em situações
de maior sobrecarga. Pelo facto de ser impossível testar o sistema desenvolvido em grande escala, as
estimativas a seguir apresentadas são uma aproximação ao possível comportamento do sistema em
situações de grande sobrecarga, isto é, número elevado de clientes.
O processamento do sistema não depende muito do número de utilizadores que este tem ligado a si,
caso o agregador esteja a funcionar em multicast. Depende mais do número de canais que o agregador
tem, isto é, do número de ligações que o agregador tem com outros produtores ou agregadores. Esta
conclusão tira-se com base nos resultados obtidos anteriormente. Por este motivo estimou-se o
processamento com base no número de produtores. No gráfico seguinte podemos observar o aumento
estimado do processamento com o aumento do número de produtores.

Processamento vs Número de Produtores
Processamento (%)

120
100
Unicast
80

Multicast

60

Linear (Unicast)

40

Linear (Multicast)

20
0
20

40

60

80

100

120

Número de Produtores

Figura 6-21 – Estimativa do Processamento vs Número de Produtores
Observa-se no gráfico anterior que o número máximo de ligações a produtores, em unicast, poderá ser
pouco mais de 75 por agregador, isto com os requisitos de processamento das máquinas utilizadas (3
GHz). Em multicast esse número é maior e anda à volta dos 110 produtores. Observa-se que o aumento
é linear.
Em relação à memória conclui-se que está é principalmente afectada pelo crescente número de clientes.
Deste modo podemos concluir que em multicast a ocupação de memória é menor que em unicast. E que
o aumento de clientes provoca um crescimento que se pode comparar com uma exponencial, como
podemos ver no gráfico seguinte.
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Memória Ocupada
(MBytes)

Memória Ocupada por número de Clientes
4500
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Figura 6-22 – Estimativa da Memória Ocupada por Clientes
A nível da rede conclui-se que a escalabilidade depende do método utilizado pelo agregador para enviar
os fluxos audiovisuais para os clientes. Se o método utilizado for unicast, o número de utilizadores é
limitado, pela escalabilidade da solução, ao limite máximo do débito da rede. Com o multicast, o número
de canais transmitidos depende do número de canais que o agregador tiver e não depende do número de
clientes. Por isso, só se o agregador tiver muitos canais activos é que poderá ultrapassar o débito
máximo da rede. Pensado que temos um agregador com 100 canais, com cada canal a ser transmitido a
um ritmo médio binário de 2 Mbps, a rede deverá aguentar mais um pouco mais do que 200 Mbps de
débito. Para uma solução com 1000 canais tinha-se que ter vários agregadores ou então uma máquina
com maior processamento, isto para unicast.

6.4 Conclusões
O número de clientes suportados por um agregador depende do servidor em que o agregador estiver
implementado, mas acima de tudo da rede. A utilização do multicast pode resolver parte deste problema,
caso não haja um número muito elevados de canais.
Uma forma de distribuir o processamento da solução desenvolvida era colocar o PTvM e o servidor de
streaming em diferentes máquinas e também aumentar o número de máquinas para cada uma dessas
aplicações, porque além de se aumentar a redundância, aumentava-se o desempenho total do sistema.
Pode-se efectuar no futuro a seguinte melhoria: em multicast, só os canais que os clientes pedem é que
serão emitidos para a rede. Neste caso se por exemplo, o agregador tiver 20 canais, mas se só tem 10
clientes a assistirem a 10 canais diferentes, só esses 10 canais serão enviados. Só quando o primeiro
cliente pede o canal é que a emissão desse canal em multicast é efectuada.
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CAPÍTULO 7
Conclusão
7.1 Conclusões
Propôs-se com esta dissertação o estudo dos conceitos e tecnologias usadas em IPTV, isto é,
arquitecturas, protocolos, codificação de vídeo, entre outros conceitos, de forma a aprofundar o
conhecimento nesta área que se encontra em grande expansão e evolução. Com base neste estudo,
desenvolveu-se uma Framework de “Personal TV”, baseada numa arquitectura que pressupõe a
existência de três entidades: Clientes, Agregadores e Produtores. Esta arquitectura tem como objectivo
fornecer conteúdos audiovisuais personalizados e novos serviços ao cliente.
Assim foi desenhado, implementado e testado um protótipo de sistema de IPTV, com o objectivo de
fornecer o cliente e com as seguintes funcionalidades para o utilizador: visualização de canais em temporeal, criação de canais personalizados e de canais pessoais. Deixando em aberto a implementação de
novos serviços. O protótipo desenhado tem com base o estudo realizado nas arquitecturas de IPTV, mais
especificamente na visão da ITU-T e nas CDN.
Grande parte da implementação do sistema foi realizada no Agregador, o qual tem as seguintes
funcionalidades: servir os Clientes com a melhor qualidade e desempenho, comunicação com outros
Agregadores para partilha de informação e conteúdos vídeo, estatísticas de pedidos, entre outras
funcionalidades. A solução desenvolvida pode funcionar sobre uma rede privada com qualidade de
serviço assegurada ou sobre a Internet, estando sempre limitada ao débito da rede e ao da ligação com o
utilizador. No caso da Internet, a não existência de garantias da qualidade de serviço também pode
restringir o débito e impor limitações.
Com base nos resultados obtidos com os testes realizados ao protótipo, podemos concluir que o sistema
respondeu como esperado. Com as máquinas utilizadas (CPU a 3GHz), verificou-se que se obtinham
tempos da ordem de 1 segundo para um cliente abrir ou mudar de canal e tempos de recuperação
observados num cliente, para o caso da falha de um agregador, de 1 a 2 segundos. Para a criação de um
canal pessoal ou personalizado é necessário esperar entre 3 e 5 segundos para o canal ficar disponível.
Verificou-se que um agregador poderá suportar 75 produtores (cada um correspondendo a um canal) em
unicast, ou 110 produtores quando em multicast, isto porque, o processamento e memória requeridas em
unicast é maior do que em multicast. Como o multicast não é suportado por todas as redes, tem que se
utilizar o unicast para o envio dos fluxos de vídeo, este método condiciona a escalabilidade da solução,
sendo que o número de utilizadores pode ficar limitado. O Cliente consome no máximo apenas 12% de
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processamento (CPU a 3GHz) e 25 MB de memória RAM. A partilha de informação entre os agregadores
é rápida sendo necessário menos de 1 segundo para um novo canal estar disponível nos agregadores
vizinhos. A solução pode escalar para um qualquer número de canais pela utilização de uma rede de
agregadores por zona. Esta rede de agregadores pode ser ligada a outras zonas para se partilhar
recursos entre ambas.

7.2 Trabalho Futuro
Como trabalho futuro apresenta-se de seguida uma lista de actividades a desenvolver, de forma a
reforçar os conceitos idealizados e as funcionalidades do sistema. Assim, existe a necessidade de
integrar a solução desenvolvida com um sistema de cache a desenvolver ou já desenvolvido. Outros
aspectos necessários são a implementação de uma interface gráfica para o Cliente e desenvolvimento de
uma arquitectura segura como suporte à framework desenvolvida ou utilização de canais de
comunicação seguros na comunicação entre os vários elementos do sistema.
Pode-se também pensar na integração com outros sistemas, como por exemplo: DRM/CA (Digital Right
Management/Conditional Access System), AAA (Authentication, Authorization and Accounting), BSS
(Business Support System), CRM (Customer Relationship Management), Order Management (gestão de
pedidos), Network Inventory e/ou Service Activation,
A integração com outros sistemas pode ser a base para a oferta de novos serviços, como por exemplo:
VoIP, vídeo-conferência, publicidade personalizada para cada utilizador, entre outros serviços.
A possível passagem de uma solução baseada em software open source para uma solução profissional
baseada num servidor de streaming comercial pode ser alvo de análise e de um trabalho futuro. Sempre
com o conceito da arquitectura preconizada: Cliente, Agregador e Produtor.
Conclui-se que os objectivos propostos foram cumpridos, sendo a arquitectura proposta escalável,
tolerante a falhas e flexível, podendo ter sido implementadas mais funcionalidades e a implementação da
arquitectura podia ser mais flexível de modo a se poder adicionar novos serviços ainda mais facilmente.
O IPTV é uma área a ter-se em consideração, visto que com este conceito e tecnologia a televisão irá
evoluir mais nos próximos cinco anos do que evoluiu nos últimos vinte.
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ANEXO A
Interface do Cliente

A seguinte imagem representa as funcionalidades disponíveis no cliente e a interface com o utilizador em
linha de comandos.

Figura A-1 – Interface do Cliente
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ANEXO B
Interface Web do HAProxy
A seguinte figura representa a interface do HAProxy, onde se pode ver o tráfego e pedidos
reencaminhados para os diversos servidores, entre outros dados.

Figura B-1 – Interface Web do HAProxy
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ANEXO C
Interface Web do Cacti
O cacti é uma ferramenta de monitorização de redes e sistemas que consegue reconhecer dados
específicos como por exemplo, processamento do CPU, memória utilizada e tráfego nas interfaces de
rede. A imagem seguinte representa a interface do Cacti com o utilizador.

Figura C-1 – Interface Web do Cacti
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ANEXO D
Interface do TOP
Na seguinte imagem pode-se ver os dados fornecidos pela aplicação TOP, utilizada para recolha de
dados dos testes.

Figura D-1 – Interface do TOP
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ANEXO E
Testes de Desempenho no Cliente
Neste anexo inclui-se mais resultados dos testes de desempenho realizados ao Cliente. Neste teste o
cliente está a visualizar um canal a um ritmo binário de 2 Mbps. Apresenta-se também um gráfico da
memória utilizada, do qual não se consegue concluir qual a utilização realizada pelas aplicações no
cliente.

Figura E-1 – Processamento no Cliente

Figura E-2 – Tráfego de Rede no Cliente (Download)
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Figura E-3 – Carga Média do Sistema (Load Average)

Figura E-4 – Memória Total Usada
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ANEXO F
Testes de Desempenho do Agregador
Neste anexo inclui-se mais testes de desempenho realizados ao Agregador. Estes testes são importantes
para algumas conclusões escritas no capítulo de Testes e Avaliações.
Os próximos gráficos representam os resultados dos testes realizados com o Agregador ligado a 5
produtores.

Figura F-1 – Processamento no Agregador em Unicast

Figura F-2 – Tráfego de Rede no Agregador em Unicast
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Figura F-3 – Processamento no Agregador em Multicast

Figura F-4 – Tráfego de Rede no Agregador em Multicast
Os gráficos seguintes representam alguns dos resultados dos testes à memória do Agregador.

Figura F-5 – Memória Total Usada em Unicast com 20 produtores
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Figura F-6 – Memória Total Usada em Multicast com 20 produtores
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