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Projeto Giga/RNP 2460

20 de abril de 2007

1. Equipe de Professores

• Alfredo Goldman - IME/USP
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3. Introdução
Este relatório trata das atividades realizadas durante o projeto TAQUARA.

4. Gerência de Serviços VPN de Camada 1
Um plano de controle distribuı́do, como a arquitetura GMPLS (Generalized Mul-

tiprotocol Label Switching), permite o aprovisionamento dinâmico de conexões em redes
de transporte de camada 1, como redes ópticas ou redes TDM (Time Division Multiplex-
ing). Dessa forma, essas redes podem oferecer serviços mais sofisticados como serviços
VPN (Virtual Private Network). Esses serviços, então denominados VPN de camada 1
(L1VPN – Layer 1 VPN), permitem que a infra-estrutura de transporte do provedor seja
compartilhada entre múltiplas redes clientes.

Este trabalho de pesquisa consistiu na proposta de uma arquitetura para gerência
de serviços L1VPN [Malheiros et al., 2006a, Malheiros et al., 2006b]. A abordagem foi
utilizar o paradigma de Gerência Baseada em Polı́ticas (PBM – Policy-Based Manage-
ment) para prover aos clientes um certo nı́vel de controle e gerência sobre suas L1VPNs.
Foram realizadas as seguintes tarefas:

• Definição de classes de polı́ticas para gerência de serviços L1VPN;
• Discussão de como o framework de polı́ticas de IETF pode ser utilizado para

gerência de L1VPNs;
• Projeto de uma arquitetura (baseada em polı́ticas) para gerência de serviços L1VPN;
• Discussão de cenários de aplicação da arquitetura;
• Avaliação da proposta por meio da implementação de um protótipo e da realização

de simulações.

As subseções seguintes descrevem o trabalho realizado, o estado atual da pesquisa
e trabalhos futuros. Primeiro é apresentada a motivação para o trabalho realizado. A
solução proposta é então descrita em duas partes. A subseção 4.2 discute o framework de
polı́ticas e a subseção 4.3 descreve a arquitetura de gerência. Aspectos da implementação
do protótipo e das simulações realizadas são apresentados na subseção 4.4. Por fim,
a subseção 4.5 resume as contribuições da pesquisa, seu estado atual e indica alguns
trabalhos futuros.

4.1. Motivação

Os avanços em redes ópticas e o desenvolvimento de arquiteturas de plano de
controle distribuı́das motivaram o aprovisionamento de serviços avançados, como VPNs
(Virtual Private Networks), em redes de transporte de camada 1. O serviço Layer 1
VPN (L1VPN) [Takeda et al., 2004a] permite que diversas redes clientes compartilhem
uma mesma infra-estrutura de rede. Através desse serviço, clientes podem estabelecer



conexões entre suas redes remotas a partir da alocação dinâmica de recursos da rede
do provedor. O modelo de referência L1VPN é apresentado na Figura 1. Ele define
uma interface entre nós de borda do cliente (CE) e do provedor (PE), através da qual as
funcionalidades do serviço são acessadas. Essa interface pode existir no plano de con-
trole ou de gerência. A figura mostra também uma possı́vel topologia para um serviço
L1VPN. Dentre os requisitos do serviço L1VPN, podemos destacar: separação de dados
e informações de controle por serviço; gerência independente para cada serviço, com al-
gum nı́vel de controle oferecido ao cliente; e restrição de conectividade aos membros da
L1VPN.

Figura 1. Modelo de referência do serviço L1VPN.

Neste trabalho, foi proposta uma arquitetura para gerência de serviços L1VPN.
O principal desafio aqui é como o provedor suporta diversos serviços L1VPN e oferece a
cada cliente, de forma independente, algum nı́vel de gerência e controle sobre seu serviço.
Nossa proposta foi utilizar no projeto da arquitetura a abordagem de Gerência Baseada
em Polı́ticas [Verma, 2002]. Além disso, o projeto considera que a rede do provedor im-
plementa um plano de controle distribuı́do (como a arquitetura GMPLS) que suporta o
estabelecimento dinâmico de conexões e a descoberta automática da topologia da rede.
Assim, diferentemente dos trabalhos presentes na literatura, nossa contribuição está dire-
cionada para a gerência de configuração de serviços L1VPN e não em como as funções
do plano de controle deveriam ser estendidas para suportar esse serviço.

A motivação para este trabalho de pesquisa envolve os seguintes fatores: o sucesso
de VPNs de camada 2 e 3 exige soluções para prover esses serviços nas novas arquiteturas
de rede; L1VPNs, como solução para compartilhamento de redes de transporte, represen-
tam um dos principais serviços das redes de próxima geração; e a falta de trabalhos sobre
gerência de serviços L1VPN, uma vez que a maioria dos trabalhos de pesquisa sobre
L1VPNs está relacionada com questões do plano de controle.

4.2. Framework de Polı́ticas
Na abordagem PBM, um administrador define um conjunto de polı́ticas que con-

trolam a utilização de recursos e o funcionamento da rede em vários aspectos como a
operação de protocolos, serviços ou elementos da rede. Uma polı́tica consiste em um
conjunto de regras que são formadas por condições e ações. Mediante uma requisição
ou ocorrência de determinados eventos, as condições são avaliadas. Se as condições são
satisfeitas, as ações são então executadas. A abordagem PBM simplifica e automatiza os
procedimentos de gerência [Verma, 2002].



4.2.1. Classes de Polı́ticas

Foram propostas três classes de polı́ticas para gerência de serviços L1VPN: polı́ticas
de configuração, admissão de controle e roteamento. As Polı́ticas de Configuração são
utilizadas para definir parâmetros de configuração que controlam a operação de serviços
L1VPN. Elas podem ser definidas segundo um contrato de nı́vel de serviço entre cliente
e provedor. A seguir são discutidos alguns aspectos de serviços VPN que podem ser
controlados por meio de polı́ticas de configuração:

• Polı́ticas de configuração podem ser definidas para determinar o modelo de alocação
usado em cada VPN. Ou ainda, para determinar regras para alterar o modelo usado
em uma VPN em função das condições da rede.

• O provedor pode suportar diversos mecanismos de recuperação (recovery schemes),
os quais são utilizados para o restabelecimento de conexões afetadas por falhas
em enlaces ou nós da rede. As polı́ticas de configuração podem ser especializadas
para tratamento de falhas [Carvalho et al., 2005]. Elas permitem determinar o
mecanismo de recuperação utilizado em cada VPN, assim como diferenciar os
mecanismos utilizados para as conexões de cada membro da VPN.

• Se o provedor suporta diferentes classes de serviço L1VPN, polı́ticas de configuração
podem ser utilizadas para definir a classe para cada VPN.

As Polı́ticas de Controle de Admissão permitem definir regras adicionais para
controlar o processo de admissão de conexões, que considera também informações so-
bre membros da VPN e disponibilidade de recursos. Essas polı́ticas permitem definir
condições e regras para a admissão das conexões requisitadas, como descrito a seguir:

• Polı́ticas de controle de admissão permitem controlar a utilização de recursos
pelos clientes. Por exemplo, elas podem ser usadas para limitar o número de
conexões por VPN ou por membro da VPN.

• Conexões são permitidas apenas entre membros da mesma VPN. Polı́ticas de ad-
missão possibilitam definir restrições de conectividade mais elaboradas, incluindo
restrições entre membros da mesma VPN.

• Polı́ticas de controle de admissão permitem controlar mecanismos de agregação de
fluxos ou otimizar a seleção das conexões pré-estabelecidas. Em um trabalho an-
terior, foi proposto uma arquitetura baseada em polı́ticas para agregação dinâmica
de tráfego em redes ópticas [Verdi et al., 2005].

As Polı́ticas de Roteamento são utilizadas para controlar o cálculo ou a seleção
de rotas. Elas permitem definir métricas e restrições para o cálculo de rotas, assim como
otimizar a seleção de uma rota para uma conexão quando existem várias rotas disponı́veis.
Além disso, essas polı́ticas podem ser usadas na gerência de recursos. A seguir, são
apresentados os principais casos onde polı́ticas de roteamento são adequadas:

• Suporte a Roteamento Baseado em Restrições (Constraint-Based Routing), prin-
cipalmente em mecanismos de engenharia de tráfego [Banerjee et al., 2001]. Es-
sas polı́ticas podem restringir por quais domı́nios, ou nós, uma rota pode passar;
estabelecer critérios para mecanismos de balanceamento de carga; critérios de
segurança; entre outros. Em particular, mecanismos de recuperação de falhas po-
dem utilizar essas polı́ticas como restrições para o cálculo de caminhos disjuntos.



• As polı́ticas de roteamento podem ser usadas na gerência de recursos no suporte
aos modelos de alocação compartilhado e dedicado. Neste caso, as polı́ticas con-
trolam quais recursos podem ser utilizados no cálculo da rota quando uma conexão
é solicitada.

• Esse tipo de polı́ticas também permite determinar parâmetros relacionados com
os procedimentos de roteamento em cada serviço VPN (algoritmos de cálculo de
rotas, pesos de enlaces, hierarquia, parâmetros de protocolos de roteamento, etc.).

4.2.2. Framework

Também foi demonstrado como o framework de polı́ticas da IETF pode ser uti-
lizado na gerência de serviços L1VPN (Figura 2). Os administradores das redes do cliente
e do provedor elaboram polı́ticas para a gerência de serviços L1VPN através de uma fer-
ramenta de Gerência de Polı́ticas. Essas polı́ticas são baseadas nos objetivos adminis-
trativos, no modelo de serviço L1VPN oferecido e nas caracterı́sticas da infra-estrutura
da rede do provedor. Além disso, as polı́ticas devem ser modeladas segundo um Modelo
de Informação de Polı́ticas padronizado, principalmente por questões de “interoperabil-
idade”. O resultado desse processo é um conjunto de Polı́ticas de Configuração de alto
nı́vel, que controlam e determinam a configuração e a operação dos serviços L1VPN.

Figura 2. Framework baseado em polı́ticas para gerência de Serviços L1VPN.

Um Ponto de Decisão de Polı́ticas (PDP – Policy Decision Point) é responsável por
avaliar as polı́ticas e gerar decisões de configuração na forma de Dados de Configuração
para os elementos de rede. Essas decisões podem ser requisitadas ou podem ser efetuadas
em resposta à ocorrência de determinados eventos. O processo de decisão de polı́ticas
deve considerar o estado da rede e as caracterı́sticas dos elementos de rede. Neste pro-
cesso, as polı́ticas de alto nı́vel de abstração são traduzidas para dados de configuração
especı́ficos para as entidades gerenciadas.

Um Ponto de Aplicação de Polı́ticas (PEP – Policy Enforcement Point) é re-
sponsável por efetivamente executar as ações correspondentes às decisões de gerência
definidas por um PDP. Outra função do PEP é reportar informações de estado e carac-
terı́sticas das entidades gerenciadas para o PDP.



4.3. Arquitetura Proposta

A arquitetura proposta considera o modelo baseado em gerência para serviços
L1VPN. Também consideramos que a rede do provedor implementa um plano de cont-
role GMPLS. Para criar uma conexão VPN entre dois CEs, o cliente envia uma requisição
de conexão a um sistema de gerência de serviços L1VPN. Este sistema então se encarrega
de requisitar ao PE de ingresso uma conexão entre os PEs correspondentes. Assumimos
que o estabelecimento da conexão no núcleo da rede do provedor é efetuado pelo mecan-
ismo de sinalização do plano de controle, por exemplo, por meio do protocolo RSVP.
Tal conexão, iniciada por um sistema de gerência e estabelecida pelo plano de controle,
é denominada soft permanent connection (SPC). Dessa forma, os CEs estabelecem uma
adjacência de roteamento utilizando a conexão estabelecida entre os respectivos PEs. Este
cenário caracteriza um modelo overlay.

4.3.1. Descrição da Arquitetura

A Figura 3 apresenta a arquitetura proposta. São definidas duas interfaces a fim
de aumentar o grau de flexibilidade e “interoperabilidade” da arquitetura. A interface
denominada Interface de Plano de Controle (IPC) permite o acesso às funcionalidades
do plano de controle. Através dessa interface, o sistema de gerência comunica com os
mecanismos de roteamento e sinalização do plano de controle para controlar o estabelec-
imento de conexões, obter informações de roteamento, de disponibilidade de recursos,
notificação de ocorrência de falhas, entre outros. A arquitetura GMPLS suporta difer-
entes protocolos de sinalização e roteamento. Obviamente esta interface depende dos
protocolos implementados na rede do provedor.

Figura 3. Arquitetura para gerência de serviços L1VPN.

A outra interface, denominada Interface de Acesso (IA), é a interface através da
qual clientes e operadores da rede do provedor acessam as funcionalidades do serviço
L1VPN. Ela também pode suportar mecanismos de controle de acesso e autenticação.
Essa interface é responsável por processar as requisições e então invocar o módulo corre-
spondente, entre os descritos a seguir:



• O módulo Monitor de Serviços é responsável por gerenciar informações sobre
desempenho e ocorrência de falhas. Ele permite que cada cliente seja capaz de
monitorar as informações relacionadas a seu serviço.

• O módulo principal da arquitetura é o Provedor de Serviços (PS). Ele é re-
sponsável por “instanciar” e configurar serviços L1VPN. É também sua respon-
sabilidade o controle de admissão sobre a requisição de conexões. Além disso,
este módulo é responsável pelas funções de controle de conexões, como criar ou
remover conexões entre membros da VPN.

• O módulo Gerenciador de Polı́ticas (GP) permite aos clientes e operadores do
provedor adicionar, remover ou editar polı́ticas para a gerência de serviços L1VPN.
Este módulo também pode executar as funções de um PDP.

O Gerenciador de Membros (GM) é o módulo que gerencia as informações so-
bre quais membros pertencem a cada VPN. Essas informações podem ser fornecidas ao
sistema de forma estática (configuração) ou compartilhadas de forma automática, por
meio de um mecanismo de VPN Membership Auto-Discovery, por exemplo, utilizando-se
o protocolo BGP, como descrito em [Ould-Brahim et al., 2006, Takeda et al., 2005] ou o
protocolo OSPF [Bryskin and Berger, 2006]. O módulo Gerenciador de Recursos (GR)
é responsável por gerenciar informações sobre o estado da rede, mantendo informações
sobre a disponibilidade de recursos. Este módulo deve oferecer suporte aos dois mode-
los de alocação de recursos, compartilhado e dedicado. O Controlador de Roteamento
(CR) é o módulo que calcula rotas para o estabelecimento de conexões. O cálculo de rotas
é realizado a partir das informações fornecidas pelo gerenciador de recursos.

O suporte ao gerenciamento baseado em polı́ticas é efetivamente implementado
ao se condicionar a operação dos módulos Provedor de Serviços e Controlador de Rotea-
mento às decisões de polı́ticas realizadas pelo Gerenciador de Polı́ticas. Dessa maneira
o controle de conexões, bem como a admissão de conexões, realizados pelo Provedor de
Serviço, estão sujeitos às regras determinadas pelas polı́ticas. Da mesma forma, os pro-
cedimentos realizados pelo Controlador de Roteamento são governados pelas polı́ticas
definidas por clientes e administradores da rede do provedor.

Vejamos o exemplo da Figura 4. Ela apresenta um diagrama de seqüência que ilus-
tra as interações entre os módulos para o estabelecimento de uma conexão. Após proces-
sar uma requisição de conexão enviada por um cliente, a Interface de Acesso encaminha a
requisição ao Provedor de Serviço (1). Uma consulta é feita ao Gerenciador de Membros
para verificar se os CEs de origem e destino da conexão pertencem à VPN do cliente (2).
O Provedor de Serviços então requisita decisões de polı́tica relacionadas com a VPN em
questão (3). Estas decisões configuram os processos de admissão e estabelecimento da
conexão. Uma vez admitida a conexão, uma requisição é feita ao Controlador de Rotea-
mento, que retorna a rota calculada (4). Os procedimentos para cálculo da rota também
estão sujeitos a decisões de polı́ticas (5). A rota é calculada de acordo com informações
de disponibilidade de recursos obtidas do Gerenciador de Recursos (6). Por fim, o Prove-
dor de Serviço solicita ao plano de controle o estabelecimento de uma conexão (SPC)
na rede do provedor (7). Esta solicitação consiste em uma requisição enviada ao PE de
ingresso conforme a rota calculada. A conexão na rede do provedor é estabelecida através
do mecanismo de sinalização do plano de controle, representado de forma simplificada
pelo passo (8). O cliente é então notificado do resultado de sua requisição.



PS GM GP CR GR IPCIA

(1) :  

(2) :  

(2) retorna :  

(3) :  

(3) retorna :  

(4) :  

(4)retrona :  

(6) :  

(6) retorna :  

(7) :  

(7) retorna :  

(5) :  

(5) retorna :  

(1) retorna :  

(8) :  

Figura 4. Interações entre os módulos para estabelecimento de conexão.

4.3.2. Cenários de Aplicação

Os cenários de aplicação da arquitetura proposta são descritos em termos de dois
tipos de interface do serviço L1VPN: interface de gerência (caso do modelo baseado em
gerência) e interface de controle (caso dos modelos baseados em sinalização e rotea-
mento). Estes cenários caracterizam, respectivamente, as abordagens centralizada e dis-
tribuı́da. Em ambos os cenários, assume-se que a rede do provedor implementa um plano
de controle GMPLS. Neste contexto, o estabelecimento dinâmico de conexão pode ser
realizado por meio do mecanismo de sinalização GMPLS RSVP-TE [Berger, 2003] e a
descoberta automática de topologia, através do mecanismo de roteamento GMPLS OSPF-
TE [Kompella and Rekhter, 2005].

Foram descritos dois cenários de aplicação da arquitetura proposta. O primeiro é
baseado em uma abordagem centralizada (Figura 5(a)). Neste caso, a interface do serviço
L1VPN se encontra no plano de gerência, de forma que as funcionalidades da arquitetura
proposta são implementadas em um sistema de gerência centralizado. O segundo cenário
é baseado em uma abordagem distribuı́da, no qual a maioria das funcionalidades da ar-
quitetura é distribuı́da (Figura 5(b)). A gerência de polı́ticas permanece (logicamente)
centralizada. Neste caso, cada elemento de rede precisa ainda implementar as funções do
PEP, o que inclui aplicar as decisões de gerência decorrentes das polı́ticas.

(a) Serviço baseado em interface de gerência. (b) Serviço baseado em interface de controle.

Figura 5. Cenários de aplicação.



4.4. Implementação e Avaliação

Os módulos principais da arquitetura foram implementados como objetos remo-
tos utilizando-se a tecnologia Java RMI, que oferece uma plataforma robusta para a
implementação de aplicações distribuı́das. O módulo Provedor de Serviços possui dois
sub-módulos responsáveis pelo controle de admissão e pelo controle de conexões. O
módulo Controlador de Roteamento implementa o algoritmo de menor caminho de Dijk-
stra para o cálculo de rotas. O módulo Monitor de Serviços não foi implementado. Nesta
implementação, as polı́ticas são definidas de forma estática (em tempo de compilação).

Por questões de flexibilidade e interoperabilidade, o módulo Interface de Acesso
foi implementado como um Web Service. A tecnologia Web Services suporta o desen-
volvimento de sistemas distribuı́dos facilitando a interoperabilidade na comunicação entre
aplicações através do uso de protocolos da Internet e de especificações baseadas em XML.
Foi utilizado o servidor de aplicações Apache Tomcat e como implementação do proto-
colo SOAP(Simple Object Access Protocol), foi utilizado o Axis, também da Fundação
Apache. O SOAP é um protocolo baseado em XML para a troca de informações em um
ambiente distribuı́do. Ele é utilizado para enviar requisições e receber respostas de Web
Services.

O módulo Gerenciador de Recursos implementa uma infra-estrutura de rede trans-
porte óptica, cuja topologia é apresentada na Figura 6. Esta topologia representa a rede
NSFNet com 14 nós. O Gerenciador de Recursos também mantém informações sobre a
disponibilidade de recursos, por exemplo,quais comprimentos de onda estão disponı́veis
em cada enlace.

Figura 6. Topologia de rede simulada.

O estabelecimento de uma conexão na rede óptica consiste em determinar uma
rota e alocar um comprimento de onda disponı́vel em cada enlace do caminho do nó
origem até o destino. Um mecanismo de sinalização foi implementado através de um
agente de controle que é incorporado a cada nó. Esse mecanismo de controle inclui
funções para alocar ou liberar um comprimento de onda em um enlace. Esses agentes são
responsáveis por alocar recursos durante o estabelecimento de uma conexão, informando
o gerenciador de recursos sobre a alocação. Uma mensagem de requisição é enviada ao
nó de origem juntamente com informações sobre a rota da conexão. Cada nó então co-
munica com o próximo nó na rota para reservar um comprimento de onda entre eles, até
o nó destino.



4.4.1. Estudo de Caso

Foi realizado um estudo de caso para avaliar os diferentes efeitos de polı́ticas.
Foram consideradas polı́ticas de configuração do modelo de alocação de recursos e do
mecanismo de cálculo de rotas. Sob a perspectiva do cliente foi considerada a taxa de
bloqueio de conexões. Uma requisição de conexão é bloqueada quando não há recursos
(comprimentos de onda) disponı́veis para o estabelecimento da conexão. Por outro lado,
do ponto de vista do provedor, foi analisada a taxa de utilização dos recursos da rede, em
termos do número total de comprimentos de onda alocados para as conexões.

O estudo de caso foi realizado através da implementação de um ambiente de
simulação. Este ambiente de simulação foi implementado a partir dos módulos desen-
volvidos para o protótipo. Em cada execução de uma simulação, cada cliente solicita um
total de 2500 conexões. Como o controle de conexões é centralizado, evita-se o problema
de conflito na alocação de recursos. As requisições de conexão são atendidas por ordem
de chegada, de forma sı́ncrona, no módulo Provedor de Serviços.

Foi considerado que para cada cliente de um serviço L1VPN existe um CE conec-
tado a cada PE (conforme a topologia da rede do provedor apresentada na Figura 6).
Portanto, cada serviço L1VPN possui 9 membros. Além disso, as conexões são estabele-
cidas entre PEs. Dessa maneira, a saturação de recursos nos enlaces entre CE e PE não é
um problema e apenas os recursos do provedor são contabilizados nos resultados.

Os pares origem e destino para as conexões são escolhidos segundo uma distribuição
aleatória uniforme entre o conjunto de CEs membros de uma VPN. A taxa de requisição
de conexões segue uma distribuição de Poisson1, como é usual nos trabalhos de simulação
em redes ópticas com roteamento por comprimento de onda (wavelength-routed optical
networks). Neste caso, foi considerara uma média igual a 100. A distribuição de Poisson
é apropriada para modelar o número de chegadas em dado intervalo de tempo, principal-
mente considerando diversas fontes independentes [Jain, 1991, pag. 496].

O tempo de duração de uma conexão (até que os recursos sejam liberados) segue
uma distribuição exponencial2, com média igual a 1200. O intervalo entre requisições
segue uma distribuição exponencial cuja média é dada em função da taxa de requisições.
A distribuição exponencial é apropriada para modelar intervalos de tempo entre eventos
sucessivos e intervalos de tempo de atendimento de um serviço (service time) [Jain, 1991,
pag. 489]. Os resultados numéricos são a média de 100 iterações das simulações.

Primeiro Cenário

Neste cenário, o objetivo é avaliar o efeito das polı́ticas sob a perspectiva do
cliente. Neste caso, é avaliado o efeito das polı́ticas na taxa de bloqueio de conexões.
A simulação envolve 4 serviços (L1VPN 0-3) e cada enlace da rede possui 32 compri-
mentos de onda.

Para esta avaliação são consideradas duas classes para os serviços L1VPN: serviços
de alta prioridade e de baixa prioridade. As duas polı́ticas a seguir são utilizadas para
gerenciar um serviço de acordo com sua classe:

1O processo de Poisson é implementado conforme apresentado em [Jain, 1991, pag. 496]
2A distribuição exponencial é implementada conforme apresentado em [Jain, 1991, pag. 489]



1. Se a VPN é de alta prioridade, então a alocação de recursos segue o modelo ded-
icado e o critério para determinar a rota é escolher os enlaces com maior número
de comprimentos de onda disponı́veis;

2. Se a VPN é de baixa prioridade, então: a alocação de recursos segue o modelo
compartilhado e o critério para determinar a rota é escolher o menor caminho (em
número de hops).

Neste cenário, para um serviço considerado como de alta prioridade, são reserva-
dos 10 comprimentos de onda em cada enlace. Para implementar o cálculo de rotas prior-
izando os enlaces com mais comprimentos de onda disponı́veis, assumimos que o custo
do enlace é definido por 1

w
, onde w é o número de comprimentos de onda disponı́veis (não

alocados) no enlace. Por outro lado, quando o critério é o menor caminho, assumimos que
o peso dos enlaces é igual a 1.

Primeiro a simulação foi realizada com todos os serviços definidos como de baixa
prioridade. A Figura 7(a) apresenta a taxa de bloqueio da L1VPN 0 e a taxa de bloqueio
média das outras L1VPNs. A Figura 7(b) mostra a alteração nesses valores quando a
simulação foi repetida, agora com a L1VPN 0 definida como serviço de alta prioridade.
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(a) Todos serviços com prioridade baixa.
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(b) Somente L1VPN 0 com prioridade alta.

Figura 7. Taxa de bloqueio de conexões.

Os resultados demonstram uma queda na taxa de bloqueio para o serviço L1VPN
0, como efeito das ações de gerência definidas pela segunda polı́tica. De fato, a polı́tica
que configura serviços de alta prioridade foi definida de forma a privilegiar tais serviços
com recursos dedicados suficientes para diminuir a taxa de bloqueio. Isso demonstra
como as polı́ticas podem ser utilizadas para configurar diferentes classes de serviços.

Um caso mais interessante é apresentado na Figura 8. Ela demonstra como polı́ticas
podem ser usadas para definir como o sistema pode reagir a alterações nas condições da
rede. O resultado mostra uma diminuição na taxa de bloqueio da VPN 0 quando é ativada
uma polı́tica que altera a prioridade dessa VPN. Neste caso a polı́tica é ativada quando o
número de conexões requisitadas atinge um certo valor.

No entanto, condições mais elaboradas podem ser definidas. Por exemplo, para
responder à ocorrência de eventos especı́ficos ou para alterar a configuração de serviços de
alta prioridade, quando é ultrapassado um limiar de nı́vel de degradação de um parâmetro
de qualidade de serviço.
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Figura 8. Efeito de ativação da polı́tica.

Segundo Cenário

Neste segundo cenário, o objetivo é avaliar o efeito das polı́ticas de configuração
do modelo de alocação de recursos sobre a taxa de utilização de recursos da rede de
transporte. Este cenário considera 8 serviços L1VPN e 64 comprimentos de onda em cada
enlace. As simulações forem realizadas com diferentes taxas de requisição de conexões,
primeiro com todas as VPNs configuradas para utilizar o modelo compartilhado e depois
o modelo dedicado. No caso do modelo dedicado, os recursos são divididos igualmente
entre as L1VPNs.

Para baixas taxas de requisição, não há diferenças significativas entre os modelos
de alocação (Figura 9(a)). Por outro lado, para taxas mais altas, o modelo compartilhado
garante melhor utilização dos recursos (Figura 9(b)). A variação na taxa de requisição é
obtida variando-se a média do processo de Poisson que define a taxa. Assim, uma taxa
de requisição igual a 0,5 consiste em adotar o valor da média como metade do valor da
média base (igual a 100).
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(a) Taxa de requisição = 0,4
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(b) Taxa de requisição = 1,0

Figura 9. Taxa de utilização de recursos da rede do provedor.

Novamente, a polı́tica de configuração que define o modelo como dedicado impli-
cou num resultado geral desfavorável para o provedor, considerando a média de utilização
dos recursos da rede. No entanto, essa polı́tica foi utilizada em outros casos para melhorar
a taxa média de bloqueio para serviços especı́ficos.



Discussão Final

O efeito das polı́ticas pode ser diferente quando consideradas em conjunto ou sob
diferentes prioridades. Por exemplo, as polı́ticas consideradas no primeiro cenário defini-
ram o modelo de alocação de recursos como dedicado, a fim de melhorar o desempenho
de um serviço especı́fico (em termos da taxa de bloqueio). No entanto, o modelo dedicado
pode levar a uma degradação da performance geral da rede ou dos serviços. A Figura 10
compara o desempenho dos modelos de alocação em relação à taxa média de bloqueio das
VPNs, para diferentes taxas de requisição de conexões. Neste caso, foram considerados
8 serviços L1VPN. A variação da taxa de requisição é análoga ao modo como foi feita no
segundo cenário, utiliza-se uma fração da média base na distribuição de Poisson.
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Figura 10. Taxa de bloqueio: modelo compartilhado x dedicado.

Neste caso, primeiro foram realizadas simulações com todos os serviços config-
urados para utilizar o modelo dedicado sob diferentes taxas de requisição. Depois, as
simulações foram repetidas com os serviços configurados para utilizar o modelo com-
partilhado. No caso do modelo dedicado, os recursos são divididos igualmente entre as
L1VPNs. Neste avaliação, o modelo dedicado foi menos eficiente, considerando a taxa
de bloqueio média dos serviços. No entanto, nos casos anteriores, o modelo dedicado foi
utilizado para melhorar a taxa de bloqueio para serviços especı́ficos.

Entretanto, o modelo dedicado pode apresentar resultados melhores que o com-
partilhado, dependendo de outros fatores como o modelo de serviço L1VPN. No modelo
dedicado, os clientes podem receber informações detalhadas sobre a topologia e o estado
dos recursos para eles alocados. Neste caso, um algoritmo de cálculo de rota do cliente
pode otimizar a utilização dos recursos. O trabalho apresentado em [Takeda et al., 2004b]
propõe algoritmos de alocação de recursos e descreve um cenário de redes multi-camadas
(multilayer) no qual o modelo dedicado supera o compartilhado em termos da taxa de
bloqueio de conexões. A justificativa é que a eficiência de algoritmos otimizados supera
as desvantagens do fato de os recursos não serem compartilhados.

O segundo cenário também demonstra os benefı́cios e desvantagens de uma mesma
polı́tica quando considerada sob diferentes perspectivas. As simulações demonstram
que uma configuração de modelo dedicado resulta em desempenho inferior na taxa de
utilização dos recursos da rede. No entanto, a polı́tica pode ser aplicada para melhorar o
desempenho de um conjunto especı́fico de serviços.



Os cenários simulados são importantes para demonstrar como o provedor pode
definir polı́ticas para configurar diferentes classes de serviços L1VPN. E também ilustra
como polı́ticas podem ser utilizadas para reconfigurar os serviços em resposta a mudanças
nas condições da rede ou em resposta a nı́veis insatisfatórios de determinado parâmetro de
desempenho do serviço (por exemplo, taxa de bloqueio de conexões). O provedor precisa
observar os diferentes efeitos das polı́ticas para controlar o nı́vel de gerência atribuı́do aos
clientes e para definir o modelo de serviços L1VPN oferecido e sua estratégia de gerência
para esses serviços.

4.5. Considerações Finais

Neste trabalho, propomos uma arquitetura baseada em polı́ticas para a gerência de
serviços L1VPN, e mostramos como a arquitetura proposta é adequada para lidar com os
requisitos de gerência desses serviços. As simulações realizadas demonstram importantes
aplicações das polı́ticas e também que os provedores precisam analisar e controlar com
rigor as polı́ticas especificadas pelos clientes, devido aos diferentes efeitos das polı́ticas.
É importante também para o provedor avaliar as vantagens e desvantagens dos diferentes
cenários de aplicação da arquitetura.

As principais contribuições deste trabalho são: uma nova aplicação para a abor-
dagem de gerência baseada em polı́ticas, no contexto de gerência de serviços em redes
de camada 1; a definição de classes de polı́ticas para serviços L1VPN e discussão de
como o framework de polı́ticas da IETF pode ser aplicado neste contexto; o projeto de
uma arquitetura para gerência de serviços L1VPN; a implementação de um protótipo da
arquitetura; e a avaliação das implicações do uso de polı́ticas na gerência desses serviços
por meio de simulações.

5. Experiências com Video de Alta Definição e Adaptação a Contexto

Em paralelo ao desenvolvimento de dispositivos portáteis e à implantação da
banda larga em redes sem fio ou cabeadas, a alta acessibilidade por conteúdo multimı́dia
contribuiu com a familiarização da busca por informações provindas da rede. Em con-
seqüência, mais usuários, equipados com diferentes tipos de dispositivos, estão solici-
tando serviços que oferecem acesso a conteúdo multimı́dia de qualidade, com suporte à in-
teratividade. Tendo isso em vista, diversos provedores de serviço, empresas de telecomunicação
e produtores/difusores de conteúdo estão centrando esforços no fornecimento de serviços
interativos para o acesso multimı́dia independentemente do dispositivo utilizado.

A utilização de conteúdo multimı́dia, devido ao grande volume de dados, requer
uma demanda considerável de processamento dos dados durante o acesso pelos disposi-
tivos. Além disso, a transmissão dos dados necessita de um canal de comunicação ca-
paz de transmitir as informações sem causar problemas, tais como perda de pacotes,
latência, congestionamento, etc. Considerando que conteúdo multimı́dia, em especial,
vı́deo e áudio, normalmente é configurado para ser acessado por computadores pessoais,
a utilização de diferentes tipos de dispositivos e topologias de rede gera problemas durante
o acesso aos dados. Esses problemas podem ser causados por consideráveis oscilações
na largura de banda, ou por aparelhos que fazem uso de componentes com caracterı́sticas
restritas, como por exemplo, tela com pequena área de visualização, baixo poder de pro-
cessamento, capacidade de memória e autonomia de bateria limitadas, etc.



Com o propósito de solucionar os problemas citados, uma alternativa pesquisada
atualmente é a adaptação de conteúdo, que visa beneficiar uma escala diversa de aplicações,
tais como TV interativa, e-learning, videoconferência, telemedicina, etc. Um sistema de
adaptação decide a versão de conteúdo ótima para ser apresentada ao usuário, e a melhor
estratégia para se criar essa versão [LUM and LAU, 2002].

No caso de vı́deo, diversas técnicas de adaptação são reportadas pela literatura. O
modelo de distribuição por difusão simultânea (do Inglês, simulcast distribution model) [LIPP-
MAN, 1999, CONKLIN et al., 2001] consiste em produzir várias cópias de vı́deo codifi-
cadas com diferentes parâmetros, tais como taxas de bits, taxas de quadros e resoluções
espaciais. O modelo de mı́dia escalável (do Inglês, scalable media model) [HORN and
GIROD, 1997, LI, 2001, OHM, 2005], consiste na codificação de vı́deo por camadas,
onde uma camada base contém as informações mı́nimas necessárias para apresentação,
e camadas adicionais melhoram a qualidade do vı́deo por meio do aumento das taxas de
bits ou quadros, ou do aumento da resolução espacial. O modelo de recodificação (do
Inglês, transcoding model) [VETRO et al., 2003, XIN et al., 2005, AHMAD et al., 2005],
por fim, consiste em converter um vı́deo de um formato para outro, mudando algumas
caracterı́sticas, tais como taxa de bits, resolução espacial, resolução temporal, padrão de
codificação, entre outras.

Apesar de estarem em constante desenvolvimento, cada estratégia enfrenta proble-
mas especı́ficos que acabam dificultando a sua utilização, que serão discutidos no Capı́tulo
2. No contexto deste trabalho, foi selecionada a técnica da recodificação.

Um dos problemas da área de adaptação, como um todo, e da recodificação de
vı́deo, em especial, é obter de modo automático as informações necessárias para se pro-
duzir uma versão personalizada do conteúdo, atendendo as necessidades de usuários e
sistemas. Essas informações incluem o estado atual da rede, as caracterı́sticas do dispos-
itivo utilizado para realizar o acesso ao conteúdo e o formato de apresentação desejado
pelo usuário.

Nesse sentido, a área de computação ciente de contexto, subárea de computação
ubı́qua, pode auxiliar. Seu objetivo é utilizar informações sobre o sistema computacional
e sobre a interação entre o usuário e o sistema de modo a ajustar, automaticamente, o
comportamento desse sistema frente a uma situação especı́fica [DEY, 2001]. No entanto, a
captura e a representação de informações de contexto ainda são temas atuais de pesquisas
na área.

Nesta seção serão descritos dois trabalhos. Na primeira parte, seção 5.1, desenvolve-
se um mecanismo que utilize informações de contexto para promover recodificação au-
tomática de vı́deo ao vivo, atendendo usuários de dispositivos, redes e preferências diver-
sos. Para isso, neste trabalho foi desenvolvida uma extensão [EISINGER et al., 2005]
do modelo proposto por Goularte (2003). Tal extensão permite a descrição dos dis-
positivos utilizados pelos usuários durante o acesso a um vı́deo, dando subsı́dios para
a recodificação automática. A captura das informações de contexto necessárias para
descrição é realizada por métodos automáticos e semi-automáticos [MANZATO and GOULARTE,
2005], descritos no Capı́tulo 4. Outra contribuição deste trabalho é a avaliação do atraso
fim-a-fim devido à recodificação. Embora seja sabido que a recodificação de vı́deo é um
processo computacionalmente caro, calcular o custo exato desse processo, em especial



com o padrão MPEG-4 [for Standardisation, 2002], não é uma tarefa amplamente explo-
rada na literatura. Na segunda parte, seção 5.2, são descritos alguns experimentos com
streams de vı́deo de alta resolução.

5.1. Sistema de Adaptação de Vı́deo a Contextos

Neste projeto, além da arquitetura, definiu-se as informações de contexto uti-
lizadas neste trabalho para a adaptação, e desenvolveu-se métodos automáticos e semi-
automáticos para capturá-las do sistema computacional. A partir dessas informações, um
algoritmo para processamento foi proposto, de modo a especificar automaticamente o
melhor formato de apresentação do vı́deo para ser acessado pelos usuários de acordo com
a situação atual do sistema.

A representação das informações de contexto é realizada utilizando-se um modelo
de representação de dispositivos estendido do modelo contextual proposto por Goularte (2003),
o qual permite a descrição organizada, hierárquica e extensı́vel de informações de con-
texto, além do compartilhamento dessas informações com outras aplicações.

5.1.1. Arquitetura do Sistema

O sistema desenvolvido tem como objetivo fornecer vı́deo ao vivo ou sob demanda
para usuários em diferentes configurações de rede e de dispositivos. Por meio de um
mecanismo de recodificação, o conteúdo é adaptado para que usuários sejam capazes de
acessá-lo utilizando canais de comunicação com largura de banda limitada e dispositivos
com baixa resolução de tela. A Figura 11 ilustra a arquitetura do sistema, que é dividida
em quatro fases principais: captura multimı́dia e codificação, adaptação, captura de
contexto e controle de acesso e acesso. Detalhes da especificação são descritas na Seção
5.1.6.

Figura 11. Arquitetura do sistema de adaptação.

A fase de captura multimı́dia e codificação é responsável pela captura de vı́deo
e áudio do ambiente, codificação e transmissão dos dados para o servidor de vı́deo. A
captura é realizada por uma câmera de vı́deo e um microfone, os quais estão acoplados a



um computador contendo a aplicação VideoLan Client (VLC)3, que atua como software
de difusão (ou difusor). Optou-se por esse programa devido ao fato de ser em código-
aberto, e à sua possibilidade de utilizar a biblioteca ffmpeg4, responsável pela codificação
de vı́deo no formato MPEG-4. A escolha desse formato de codificação foi baseada em sua
caracterı́stica de realizar altos nı́veis de compressão com boa qualidade de imagem. Além
disso, o padrão MPEG-4 permite a adição de novas funcionalidades ao vı́deo (interação
com o conteúdo, em especial), as quais poderão ser inseridas futuramente no sistema.

O servidor utilizado é o Darwin Streaming Server (DSS)5, que além de ser em
código-aberto, oferece funcionalidades de espelhamento (do Inglês, relaying), e forneci-
mento de conteúdo MPEG-4.

A transmissão dos dados entre difusor e servidor é realizada por meio do proto-
colo RTP (Protocolo em Tempo Real – do Ingês, Real Time Protocol) [SCHULZRINNE
et al., 1996], o qual contém diferentes funções para aplicações em tempo real, tais como
marcação de tempo, numeração de seqüência, identificação de fonte, etc. [WU et al.,
2001].

À medida que os dados provenientes do software de difusão são recebidos pelo
servidor de vı́deo, é possı́vel acessá-los por meio de um arquivo SDP (Protocolo de
Descrição de Sessão – do Inglês, Session Description Protocol) [HANDLEY and JA-
COBSON, 1998], que descreve algumas caracterı́sticas básicas do vı́deo, como por ex-
emplo, taxa de bits, resolução espacial, endereço IP (Protocolo de Internet – do Inglês,
Internet Protocol), porta de acesso, entre outras. Esse arquivo normalmente é gerado pelo
software de difusão, e deve estar disponı́vel para acesso no servidor de vı́deo. Assim,
utiliza-se um compartilhamento de arquivos de modo a permitir que o difusor salve o
arquivo SDP diretamente no servidor.

A adaptação é realizada pelo recodificador, que após ter sido inicializado com
os parâmetros de recodificação, faz uma requisição RTSP (Protocolo de Streaming em
Tempo Real – do Inglês, Real Time Streaming Protocol) [SCHULZRINNE et al., 1998]
do conteúdo original ao servidor de vı́deo, acessando o arquivo SDP. Na arquitetura pro-
posta, utiliza-se também a aplicação VLC como recodificador, devido principalmente à
sua possibilidade de realizar recodificação ao vivo, além de conter outras funcionalidades,
como por exemplo, poder ser controlado remotamente por meio de diferentes interfaces
de acesso.

Após a requisição RTSP, o vı́deo é transmitido ao recodificador, que adapta os
dados, transmitindo-os de volta ao servidor, onde outro arquivo SDP será utilizado para
acessar o conteúdo modificado. Quando requisitado, o recodificador pode também ar-
mazenar os dados (com ou sem adaptação) em um banco de dados, que estará disponı́vel
para futuros acessos.

A captura de informações de contexto é realizada no momento em que o usuário
faz a requisição de um vı́deo ao servidor de acesso. Neste trabalho, duas informações de
contexto são consideradas:

• Resolução do dispositivo: relacionada diretamente à resolução espacial do vı́deo.
3http://www.videolan.org/vlc/
4http://www.ffmpeg.org/
5http://developer.apple.com/opensource/server/streaming/



Devido ao fato de a cada dia surgir mais conteúdo multimı́dia em alta resolução
disponı́vel para o acesso, ao mesmo tempo em que dispositivos portáteis prolif-
eram, é importante estar ciente de que alguns usuários podem não ser capazes de
acessar vı́deo em alta resolução espacial por meio de dispositivos especı́ficos.

• Largura de banda: relacionada diretamente à taxa de bits do vı́deo. Tendo em
vista que a largura de banda varia conforme o canal de comunicação utilizado,
a quantidade de dados que trafegam simultaneamente, os roteadores envolvidos,
etc., é importante considerar qual taxa de bits o vı́deo deverá ter para que não
ocorram problemas de transmissão.

Assim, por meio da resolução do dispositivo e da largura de banda é possı́vel obter
várias configurações de vı́deo de modo a permitir que diversos dispositivos, utilizando
canais de comunicação diferentes, sejam capazes de acessar o conteúdo. Nas próximas
Subseções são apresentados os mecanismos desenvolvidos para extração das informações
de contexto.

Devido ao fato de alguns dispositivos não suportarem JavaScript, ou simplesmente
pelo navegador do usuário estar desabilitado a processar códigos nessa linguagem, utiliza-
se também algumas informações do cabeçalho HTTP [FIELDING et al., 1999], que são
fornecidas no momento da requisição pelo usuário. O campo User-Agent pode informar
o sistema operacional utilizado pelo dispositivo, possibilitando distingüir, por exemplo, a
resolução de um pocket pc da resolução de um desktop.

5.1.2. Largura de Banda

A informação de contexto largura de banda também é obtida no momento em
que o usuário requisita o conteúdo; no entanto, é calculada de maneira semi-automática,
por meio da intervenção do usuário. Utiliza-se uma implementação, desenvolvida por
Ferreira & Mello (2004), do modelo LogP [CULLER et al., 1993] e sua extensão com
overheads diferenciados [CULLER et al., 1996]. Essa implementação, que foi inicial-
mente proposta para avaliar interfaces de comunicação, permite obter a largura de banda
por meio da troca de mensagens entre servidor e cliente. Desse modo, o usuário neces-
sita ter instalado a aplicação cliente, que deverá se conectar ao servidor utilizando uma
porta especı́fica. O servidor, por sua vez, habilita as portas a serem acessadas, e gerencia
a troca de mensagens obtendo-se alguns parâmetros, os quais são definidos pelo modelo
LogP [FERREIRA and MELLO, 2004]:

• L: Latência de transmissão de uma mensagem de um ponto a outro na rede. De-
pende da tecnologia e da topologia de rede utilizada.

• o: Overhead que consiste no tempo consumido pelo processador no empacota-
mento da mensagem. Seu valor depende da capacidade do processador, sistema
operacional e do protocolo utilizado, sendo também limitado pela velocidade de
comunicação entre a interface de rede e a memória do computador.

• g: Gap que consiste no intervalo de tempo entre duas transmissões ou recepções
consecutivas de mensagens quando a rede encontra-se sobrecarregada.

• P: Número de elementos de processamento do sistema.

A largura de banda disponı́vel é obtida dividindo-se o tamanho da mensagem (m)
pelo gap (g). O tamanho da mensagem m é calculado pela subtração do MTU (Unidade



de Transmissão Máxima – do Inglês, Maximum Transmission Unit) da rede utilizada pelo
tamanho dos cabeçalhos IP (20 bytes) e TCP (20 bytes). Assim, o tamanho da mensagem
em uma rede ethernet é 1500 (MTU) - 40 (IP + TCP) = 1460 bytes. Esse cálculo é
realizado devido ao fato de um datagrama ser dividido em datagramas menores caso o
tamanho total exceda o valor máximo de transmissão (MTU) [SCHULZRINNE et al.,
1996].

A implementação de Ferreira & Mello (2004) criou uma aplicação servidora, res-
ponsável por gerenciar as conexões e calcular os parâmetros do modelo LogP, e uma
aplicação cliente, responsável por conectar-se ao servidor e enviar as mensagens. Ambas
as aplicações foram implementadas para o sistema operacional Linux.

5.1.3. Representação de Dispositivos

Tendo capturado as informações de contexto relevantes para se definir o estado
atual da entidade contextual, no caso um dispositivo, é necessário utilizar um meio de
se representar tais informações e o dispositivo em si. Essa representação, em última
instância, é que será compartilhada pelas aplicações cientes de contexto, propiciando
tomadas de decisões mais ajustadas às necessidades dos usuários.

Informações mais detalhadas sobre vantagens e desvantagens do CC/PP e de out-
ros trabalhos, tais como o WURFL (Arquivo Universal de Recursos Sem Fio – do Inglês,
Wireless Universal Resource File) [PASSANI and TRASATTI, 2002] e aqueles que ex-
ploram ontologias [WANG et al., 2004, CHEN and FININ, 2003, CHEN et al., 2003],
podem ser encontradas em [EISINGER et al., 2005].

5.1.4. Processamento de Informações de Contexto

Uma vez que informações de contexto foram capturadas do ambiente computa-
cional e armazenadas na forma de metadados utilizando o modelo de representação de
dispositivos, é necessário processá-las para que os parâmetros do recodificador (taxa de
bits, resolução espacial, resolução temporal, padrão de codificação, etc.) sejam recupera-
dos. Esses parâmetros são submetidos ao recodificador, que irá adaptar o fluxo de vı́deo
original para que o mesmo seja acessado satisfatoriamente pelo usuário utilizando um
dispositivo especı́fico.

Duas informações de contexto são capturadas pelo sistema: resolução do dispos-
itivo, que é capturada utilizando a linguagem JavaScript ou cabeçalhos HTTP, e largura
de banda, capturada a partir do modelo LogP [CULLER et al., 1993, FERREIRA and
MELLO, 2004]. A resolução do dispositivo está diretamente relacionada à resolução
do vı́deo, ou seja, se um pocket pc, que geralmente é configurado a uma resolução de
240x320 fizer uma requisição de um vı́deo configurado a uma resolução espacial de
640x480, o dispositivo não será capaz de acessar o conteúdo satisfatoriamente, podendo
ocorrer alguns erros, tais como visualização de apenas uma parte do vı́deo, latência na
decodificação dos dados por decorrência da limitação do processador, etc. Desse modo, o
processamento da informação de contexto resolução do dispositivo é realizado de modo
direto, por meio de simples comparações entre as coordenadas x e y das resoluções do



vı́deo e do dispositivo. É importante ressaltar que a redução é feita proporcionalmente
em ambas as coordenadas da resolução do vı́deo, de modo que não ocorram distorções na
imagem.

A informação de contexto largura de banda refere-se à quantidade de bits que
podem ser transmitidos pela rede em um determinado segundo. Ela está relacionada à
taxa de bits do fluxo de vı́deo, uma vez que essa taxa indica quantos bits existem em um
segundo de vı́deo. Conseqüentemente, a taxa de bits do vı́deo não pode ser maior do que
largura de banda disponı́vel, pois isso pode gerar problemas de transmissão do fluxo, tais
como latência, perda de pacotes e congestionamento.

A taxa de bits é influenciada por diversas caracterı́sticas do vı́deo, tais como
resolução espacial, resolução temporal, etc. Uma vez especificada a taxa de bits do re-
codificador, ele tentará mantê-la independentemente das resoluções espacial e temporal
especificadas, mesmo que para isso seja necessário diminuir a qualidade da imagem. Isso
pode ocorrer no caso em que uma baixa taxa de bits é especificada, com resoluções espa-
cial e temporal muito grandes. Por outro lado, se a modificação das resoluções é realizada
de modo a reduzir seus valores (um vı́deo não é recodificado a uma resolução maior do
que a do fluxo original), então a taxa de bits real será menor do que a taxa de bits especi-
ficada, a qual é calculada a partir da largura de banda.

Após as informações de contexto terem sido processadas, identificando-se os parâmetros
de recodificação, eles são submetidos ao recodificador através de uma conexão TCP entre
o servidor de acesso e o recodificador a fim de que este possa iniciar a tarefa de adaptação
de conteúdo. Entre os parâmetros taxa de bits e resolução espacial, também são sub-
metidos a taxa de quadros, o padrão de codificação, a taxa de bits do áudio, o nome e
local do arquivo SDP, o endereço do servidor de vı́deo, etc.

A recodificação é realizada pela aplicação VLC, que utilizando a biblioteca de
codificação ffmpeg, decodifica o vı́deo original e recodifica-o no formato e configurações
desejados. Apesar de essa técnica ser a mais simples e a que envolve maior poder de
processamento dos dados, ela tem a vantagem de não degradar a qualidade da imagem
devido à reutilização de informações referentes ao vı́deo codificado, tais como vetores de
movimento e coeficientes DCT.

Do mesmo modo que o acesso é feito por clientes com capacidades suficientes
para receber o conteúdo original, o VLC emite uma requisição RTSP ao servidor de vı́deo,
acessando o arquivo SDP, e à medida que os dados são recebidos pelo recodificador, eles
são recodificados de acordo com os parâmetros especificados. O vı́deo adaptado pode
ser reenviado ao servidor de vı́deo, no caso de o usuário realizar o acesso por RTSP; ou
pode-se deixar o conteúdo disponı́vel no próprio VLC, para que o usuário realize o acesso
por HTTP.

5.1.5. Interface de Acesso

Com o objetivo de facilitar o processo de criação e visualização do conteúdo,
foi criada uma interface de acesso que permite configurar e iniciar uma nova sessão de
captura de vı́deo, e acessar o conteúdo original ou adaptado de acordo com a rede e dis-
positivo utilizados por meio de links fornecidos pela interface. Tendo sido implementada



em linguagem JSP, a interface é disponibilizada a partir do servidor web de acesso; ambos
atuam em conjunto a fim de oferecer interação com o usuário, ao mesmo tempo que as
informações de contexto são capturadas e as tarefas do recodificador são gerenciadas.

Optou-se por desenvolver a interface com enfoque na captura e acesso em salas de
aula, uma vez que outras aplicações desenvolvidas no ICMC-USP, como por exemplo, o
iClass [CATTELAN et al., 2003], estão em constante utilização pelos professores, e não
permitem o acesso de vı́deo e áudio ao vivo, além de não fornecerem suporte à adaptação
de conteúdo. Assim, o professor inicia a sessão de captura de vı́deo e áudio, e os alunos
assistem à aula ao vivo e remotamente, recebendo o fluxo de vı́deo original ou recodifi-
cado. Funcionalidades de interação do sistema de adaptação de vı́deo com as aplicações
existentes, como por exemplo, sincronização de vı́deo e áudio ao vivo com as anotações
produzidas pelo professor por meio da lousa eletrônica, poderão ser implementadas em
trabalhos futuros.

5.1.6. Análise do Sistema

A latência gerada pela recodificação pode dificultar ou mesmo impossibilitar a
utilização dessa técnica em certas aplicações. Sistemas de videoconferência, por exemplo,
onde existe uma troca constante de informações audiovisuais, requerem que os dados
sejam enviados e recebidos com o mı́nimo de atraso, pois a latência na ordem de alguns
segundos é suficiente para dificultar a comunicação entre os usuários. Outras aplicações
restringem mais a tolerância a atrasos no acesso aos dados, como por exemplo, sistemas
com suporte à interatividade, aplicações que trabalham com análise de experimentos em
organismos vivos, telemedicina, etc.

Além do processamento realizado pela recodificação, a transmissão dos dados en-
tre os componentes do sistema também pode causar latência no acesso aos dados ao vivo.
Uma vez que servidor e recodificador estão situados em máquinas diferentes, conforme
ilustrado pela Figura 11, sucessivos empacotamentos e desempacotamentos realizados pe-
los protocolos de transmissão requerem um tempo de processamento extra, a fim de que
os dados sejam enviados ou recebidos do canal de comunicação.

Desse modo, é importante analisar o impacto provocado pela recodificação em
sistemas de adaptação de vı́deo, a fim de que seja possı́vel prever as vantagens e desvan-
tagens da utilização dessa técnica, e conseqüentemente, se a técnica é adequada em certos
tipos de aplicações. Adicionalmente, por meio de uma análise de cada componente do
sistema, é possı́vel identificar qual ou quais componentes ou mecanismos estão provo-
cando um atraso maior no acesso aos dados, permitindo, assim, melhorar o desempenho
do sistema estudando-se possı́veis alternativas à arquitetura desenvolvida.

Infra-estrutura Utilizada

A Figura 12 ilustra a infra-estrutura utilizada na análise do sistema de adaptação.
Uma câmera web foi conectada a um computador pessoal contendo o software de difusão,
responsável pela captura, codificação e transmissão do vı́deo para o servidor, passando
por um hub de 100 Mbits/s. Esse hub também conecta um computador pessoal (desktop
1), o qual acessa o vı́deo sem adaptação, e um roteador wireless, que transmite os dados
recodificados a um laptop. O servidor, além de estar conectado ao hub de 100 Mbits/s,



também foi ligado ao recodificador por um cabo cross-over, a fim de que a transmissão
dos dados sem adaptação e com adaptação ocorra sem causar interferência na largura
de banda dos usuários. O recodificador foi conectado a um hub de 10 Mbits/s, o qual
transmite os dados para um roteador wireless (no caso do acesso aos dados recodificados
pelo pocket pc), ou para um computador pessoal (desktop 2), que acessa os dados sem
adaptação.

Figura 12. Arquitetura da análise do sistema de adaptação.

Nas próximas Seções são apresentadas as configurações dos computadores e dis-
positivos utilizados, bem como os aplicativos adotados nas tarefas de captura, codificação,
recodificação, atendimento, acesso e medição do atraso.

Componentes em Hardware

Durante a análise do sistema, utilizou-se três computadores distintos responsáveis
pela captura, codificação, recodificação e atendimento às requisições dos usuários. O
acesso ao vı́deo original foi realizado por dois computadores pessoais (desktop 1 e desktop
2), e o acesso ao vı́deo recodificado foi realizado por um laptop e por um pocket pc. A
Tabela 1 lista as configurações em hardware dos computadores utilizados; identifica-se
cada computador da Figura 12 por meio da coluna Nome dessa Tabela.

Além dos computadores, foram utilizadas duas câmeras de vı́deo: uma câmera
web da Logitech, modelo QuickCam Pro 4000, ligada ao difusor para capturar o vı́deo;
e uma câmera digital Sony modelo DCR-TRV340 para auxiliar o processo de medição
do atraso. Adicionalmente, foram incluı́dos na arquitetura: um hub da 3COM modelo
Dual Speed Hub 8 de 100 Mbits/s; um hub da IBM modelo Stackable Ethernet Hub de
10 Mbits/s; e um roteador wireless da Linksys modelo Wireless-G 802.11g de 2.4 GHz e
54 Mbits/s. Todos os dispositivos foram conectados conforme a Figura 12 utilizando-se
cabos de rede do tipo par trançado categoria 5 (100 Mbits/s).

Componentes em Software

A fim de prover flexibilidade por meio do acesso ao código, além de facilitar a
implantação do sistema pelos desenvolvedores com o mı́nimo de custo, foram utilizadas
ferramentas de código-aberto na análise do sistema. A Tabela 2 lista o sistema operacional
e o respectivo aplicativo em cada computador do sistema; analogamente, é possı́vel iden-



Tabela 1. Computadores utilizados na análise do atraso de recodificação.
Nome Papel Configuração
difusor Captura, codificação e transmissão Intel Pentium 4, 3 GHz,

ao servidor de vı́deo 1024 Mbytes de RAM
recodificador Recodificação e atendimento às Intel Pentium 4, 3 GHz,

requisições HTTP 1024 Mbytes de RAM
servidor Servidor de streaming RTSP Intel Pentium 4 Xeon, 3 GHz,

2048 Mbytes de RAM
desktop 1 e 2 Acesso ao vı́deo original Intel Pentium 4, 1.7 GHz,

512 Mbytes de RAM
laptop Acesso ao vı́deo recodificado Intel Pentium 3, 646 MHz,

192 Mbytes de RAM
pocket pc Acesso ao vı́deo recodificado Intel PXA255, 128 Mbytes

de RAM

tificar cada computador da Figura 12 por meio da coluna Nome dessa Tabela.

Tabela 2. Aplicativos utilizados na análise do atraso de recodificação.
Nome Sistema Operacional Aplicativo
difusor Windows XP Service Pack 2 VLC versão 0.8.4a
recodificador Fedora Core 3 kernel 2.6.9 VLC versão 0.8.4a
servidor Fedora Core 2 kernel 2.6.5 DSS versão 5.5.1
desktop 1 e 2 Windows XP Service Pack 2 VLC versão 0.8.4a
laptop Windows XP VLC versão 0.8.4a
pocket pc Windows CE versão 4.2 VLC versão 0.8.5

A ferramenta VideoLan Client (VLC), utilizada na maioria dos componentes do
sistema de adaptação, é um player multimı́dia para vários formatos de vı́deo e áudio.
Contém funcionalidades de codificação, recodificação e streaming, além de poder ser
instalado em diversas plataformas. O Darwin Streaming Server (DSS) é um servidor
de streaming que atende requisições RTSP dos usuários, podendo servir vı́deo MPEG-4
capturado e codificado ao vivo (utilizando o difusor), ou vı́deo MPEG-4 armazenado na
forma de arquivos em uma pasta local.

Algumas ferramentas e funções também foram utilizadas a fim de auxiliar o pro-
cesso de medição do atraso. No difusor foi criado um arquivo de lote (batch files) con-
tendo a inicialização do software de difusão, e a sua finalização após 40 segundos de cap-
tura e transmissão de vı́deo. No servidor e no recodificador foram utilizadas as funções
clock() e gettimeofday(), ambas da biblioteca C padrão (Standard C Library)6 a fim de
se obter os tempos da CPU (Unidade Central de Processamento – do Inglês, Central Pro-
cessing Unit) e do sistema, respectivamente. Também foi utilizado o comando snice7

para atribuir prioridade baixa a todos os processos em execução no sistema. Adicional-
mente, utilizou-se a ferramenta ffmpeg para se obter o número de quadros de um vı́deo
local.

6http://www.utas.edu.au/infosys/info/documentation/C/CStdLib.html
7http://linuxcommand.org/man pages/snice1.html



Cenários Propostos de Avaliação

A análise do atraso foi realizada em dois cenários distintos. Ambos foram config-
urados para que o vı́deo fosse acessado sem recodificação e com recodificação, de modo
que o tempo de atraso gerado pelo recodificador pudesse ter sido identificado por meio
das técnicas adotadas. O primeiro cenário realiza o acesso ao vı́deo por RTSP, e o se-
gundo realiza o acesso por HTTP. Nas próximas Subseções cada cenário é apresentado
detalhadamente.

Cenário 1: Acesso por RTSP

A Tabela 3 ilustra as configurações do vı́deo sem adaptação e com adaptação. O
difusor captura e codifica o vı́deo na configuração sem adaptação indicada pela Tabela
3, e o acesso a esse conteúdo é realizado pelo desktop 1 (ver Figura 12), que emite uma
requisição RTSP ao servidor. Desse modo, o difusor transmite o vı́deo ao servidor, que
disponibiliza um arquivo SDP descritivo do conteúdo para o acesso.

Tabela 3. Configuração do vı́deo no cenário 1.
Sem adaptação Com adaptação

Resolução Espacial 640x480 640x480
Resolução Temporal 30 quadros/s 30 quadros/s
Taxa de bits 12 Mbits/s 1 Mbit/s

A análise do sistema de adaptação tem como objetivo principal identificar o atraso
gerado pela recodificação, a partir do atraso total percebido pelo usuário. Essa análise foi
realizada em ambos os cenários, possibilitando verificar o desempenho do sistema durante
o acesso por RTSP, a partir de uma requisição ao servidor, bem como durante o acesso
por HTTP, a partir de uma requisição ao recodificador.

O processo de medição do atraso gerado pelo recodificador pode ser sumarizado
da seguinte maneira: primeiramente, o atraso total, fim-a-fim, percebido pelo usuário com
a implantação da adaptação é identificado, e, a partir do tempo de execução do recodifi-
cador, obtém-se o atraso gerado somente pela recodificação.

É possı́vel calcular uma média do atraso acumulativo. Essa média pode ser ex-
pressa da seguinte maneira:
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onde AR1 é o atraso gerado pela recodificação no cenário 1 e α é o número de quadros
do vı́deo. Analogamente, a média do atraso acumulativo no cenário 2 pode ser expressa
da seguinte maneira:
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onde AR2 é o atraso gerado pela recodificação no cenário 2 e α é o número de quadros
do vı́deo.

A fim de facilitar o entendimento da metodologia de análise, o sistema de adaptação
foi esquematizado conforme ilustra a Figura 13. A definição de cada variável utilizada
está indicada na Tabela 4.

Figura 13. Esquema para análise do atraso de recodificação.

Considerando a Figura 13, é possı́vel formular a seguinte equação, que indica o
percurso realizado pelos dados do difusor até o cliente, durante o cenário 1, sem adaptação:

P1 = td + tt(d,s) + ts + tt(s,c1) + tc1 + B1 (3)

onde P1 é o tempo total de percurso de um quadro sem adaptação e B1 é o tempo de
buferização dos dados no difusor, servidor e cliente. Analogamente, a equação que rep-
resenta o percurso realizado por um quadro do difusor até o cliente, durante o cenário 1,
com adaptação, é a seguinte:

P ′
1 = td + tt(d,s) + t′s + tt(s,r) + t′r + t′t(r,s) + t′t(s,c1) + t′c1 + B′

1 (4)

onde P ′
1 é o tempo total de percurso de um quadro com adaptação e B′

1 é o tempo de
buferização dos dados no difusor, servidor, recodificador e cliente.

Da mesma maneira, a equação que representa o percurso realizado por um quadro
do difusor até o cliente, durante o cenário 2, sem adaptação, é a seguinte:



Tabela 4. Definição das varáveis utilizadas.
Variável Definição
ts Tempo de processamento de um quadro no servidor, durante

o acesso sem adaptação
t′s Tempo de processamento de um quadro no servidor, durante

o acesso com adaptação
tr Tempo de processamento de um quadro no recodificador,

sem adaptação
t′r Tempo de processamento de um quadro no recodificador,

com adaptação
td Tempo de codificação de um quadro no difusor
tt(d,s) Tempo de transmissão de um quadro do difusor para o

servidor
tt(s,r) Tempo de transmissão de um quadro do servidor para o

recodificador
t′t(r,s) Tempo de transmissão de um quadro adaptado do recodi-

ficador para o cliente
tt(s,c1) Tempo de transmissão de um quadro do servidor para o

cliente
t′t(s,c1) Tempo de transmissão de um quadro adaptado do servidor

para o cliente
tt(r,c2) Tempo de transmissão de um quadro do recodificador para

o cliente
t′t(r,c2) Tempo de transmissão de um quadro adaptado do recodi-

ficador para o cliente
tc1 e tc2 Tempo de decodificação de um quadro no player do cliente
t′c1 e t′c2 Tempo de decodificação de um quadro adaptado no player

do cliente

P2 = td + tt(d,s) + ts + tt(s,r) + tr + tt(r,c2) + tc2 + B2 (5)

onde P2 é o tempo total de percurso de um quadro sem adaptação e B2 é o tempo de
buferização dos dados no difusor, servidor, recodificador e cliente. Analogamente, a
equação que representa o percurso realizado pelos dados do difusor até o cliente, durante
o cenário 2, com adaptação, é a seguinte8:

P ′
2 = td + tt(d,s) + ts + tt(s,r) + t′r + t′t(r,c2) + t′c2 + B′

2 (6)

onde P ′
2 é o tempo total de percurso de um quadro com adaptação e B′

2 é o tempo de
buferização dos dados no difusor, servidor, recodificador e cliente.

8Uma vez que os dados passam apenas uma vez pelo servidor, durante o cenário 2, com adaptação,
pode-se dizer que o tempo de processamento do servidor será o mesmo para os casos sem adaptação do
cenário 1 e sem adaptação do cenário 2, ou seja, ts.



Em todas as configurações, realizou-se 30 transmissões do vı́deo para que o inter-
valo de confiança fosse atingido. Desse modo, para o cenário 1, por exemplo, o desktop
1 acessou 30 vezes o vı́deo original por RTSP, e em seguida, o laptop acessou 30 vezes
o vı́deo modificado, também por RTSP. Em cada transmissão, o tempo de execução do
software de difusão foi de 40 segundos, o que foi controlado pelo arquivo de lote; e o
tempo de acesso dos dispositivos foi de aproximadamente 40 segundos, considerando que
existe um perı́odo para inicialização da câmera e dos módulos do difusor. Nas próximas
Subseções, são apresentados os mecanismos realizados para se obter os dados necessários
para a análise.

Cálculo do Atraso Total

O atraso total pode ser retratado como sendo o tempo adicional percebido pelo
usuário durante o acesso ao vı́deo adaptado, comparando-se os tempos de percursos dos
dados sem adaptação e com adaptação. Considerando o cenário 1, o atraso total (AT1) é
definido pela seguinte equação:

AT1 = P ′
1 − P1 (7)

onde P ′
1 e P1 são definidos pelas equações 4 e 3, respectivamente. O valor de AT1 rep-

resenta: a) a diferença dos tempos de processamento dos dados com e sem adaptação no
servidor; b) a transmissão dos dados entre servidor e recodificador; c) a diferença entre
as transmissões dos dados com e sem adaptação entre servidor e cliente; d) a diferença
entre os tempos de decodificação dos dados com e sem adaptação no player do cliente; e)
o atraso de recodificação; e f) o tempo de buferização dos dados no recodificador.

Analogamente, o atraso total (AT2), no cenário 2, pode ser definido pela seguinte
equação:

AT2 = P ′
2 − P2 (8)

onde P ′
2 e P2 são definidos pelas equações 6 e 5, respectivamente. O valor de AT2 rep-

resenta: a) a diferença dos tempos de processamento dos dados com e sem adaptação no
recodificador; b) a diferença entre as transmissões dos dados com e sem adaptação entre
recodificador e cliente; e c) a diferença entre os tempos de decodificação dos dados com
e sem adaptação no player do cliente.

Os tempos de percursos P1, P ′
1, P2 e P ′

2 foram obtidos da seguinte maneira: uma
câmera web foi conectada ao software de difusão, sendo projetada a filmar um monitor
exibindo um vı́deo especı́fico com duração de 40 segundos e um cronômetro. Assim, foi
possı́vel calcular o tempo total de percurso de um quadro no sistema, tirando-se simples
fotografias do monitor filmado e do dispositivo de acesso e a subtração dos valores em
cada cronômetro. O momento de tirar cada fotografia foi variável para cada teste; con-
seqüentemente, a média dos 30 valores referentes aos 30 testes representa o tempo de
cada quadro do vı́deo total. A Figura 14 ilustra um dos testes realizados com o laptop e
com o pocket pc, cujo vı́deo capturado e codificado pelo difusor foi configurado conforme
o cenário 1 e o cenário 2, respectivamente.

Além de permitir a obtenção dos tempos de percursos, essa estratégia possibilitou



Figura 14. Captura do tempo total utilizando um laptop e um pocket pc.

que uma mesma taxa de bits fosse transmitida em cada teste. Considerando que o sistema
transmite vı́deo ao vivo, e que cenas em diferentes nı́veis de movimentação podem provo-
car uma variação considerável na taxa de bits, garantiu-se que em cada medição a mesma
quantidade de dados fosse processada pelos módulos do sistema.

Instrumentalização do Recodificador

Além do tempo total, foi possı́vel coletar informações do recodificador por meio
da inserção das funções clock() e gettimeofday() no código do VLC. Essas informações
descrevem, respectivamente, o tempo de processamento e tempo de execução gastos du-
rante a transmissão do vı́deo todo, e foram nomeadas e classificadas da seguinte maneira:

• ∆R e ∆R′: equivalem aos tempos de execução do recodificador sem adaptação
(no caso do acesso via desktop 2 no cenário 2) e com adaptação, respectivamente.

• ∆Rcpu e ∆R′
cpu: são os tempos efetivos de processamento da CPU no recodifi-

cador sem adaptação e com adaptação, respectivamente.
• ∆Ri/o e ∆R′

i/o: são os tempos efetivos de entrada e saı́da dos dados no recodifi-
cador sem adaptação e com adaptação, respectivamente. São calculados por meio
da subtração do tempo de execução (∆R e ∆R′) pelo tempo de processamento
(∆Rcpu e ∆R′

cpu).

Com o propósito de calcular essas informações, as funções clock() e gettimeof-
day() foram inseridas em regiões do VLC onde ocorrem a entrada dos pacotes da rede e



a saı́da dos pacotes para a rede. O primeiro valor obtido pela função clock(), indicando
o primeiro pacote que entrou no recodificador, foi subtraı́do pelo último valor obtido pela
mesma função, que indica o último pacote que saiu do recodificador. Analogamente,
foram realizadas as mesmas subtrações com os valores obtidos pela função gettimeof-
day().

Cálculo do Número de Quadros

Uma vez que o tempo total de percurso do vı́deo calculado por meio do cronômetro
é referente a cada quadro, e que os tempos obtidos pelas funções clock() e gettimeofday()
são referentes ao vı́deo todo, é necessário converter os valores para que todos indiquem
o tempo de cada quadro. Isso é feito dividindo-se cada delta (indicado na Subseção ante-
rior) pelo número total de quadros.

O número total de quadros (α) foi obtido da seguinte maneira: configurou-se o
recodificador para que ele armazenasse o vı́deo provindo do servidor no disco local. Em
seguida, utilizou-se uma funcionalidade estatı́stica da ferramenta ffmpeg para se obter
o número de quadros do vı́deo armazenado. Esse experimento foi realizado 30 vezes
para cada configuração da taxa de bits do vı́deo (12 Mbits/s e 8 Mbits/s), e a média
foi calculada (ver valores na próxima Seção). Vale destacar que o vı́deo recebido do
servidor foi capturado e codificado pelo difusor da mesma maneira que se realizou nos
testes anteriores.

Com base no número de quadros obtidos, e os valores calculados por meio da
instrumentalização do recodificador, é possı́vel calcular os valores de tr e t′r pela simples
divisão de ∆R e ∆R′ por α, obtendo-se o tempo de recodificação para cada quadro.

Cálculo do Atraso de Recodificação

O cálculo do atraso de recodificação também foi analisado.

5.1.7. Resultados Obtidos na Avaliação

Utilizando a infra-estrutura de hardware e software apresentada na Seção 5.1.6,
as configurações de vı́deo definidas nos cenários 1 e 2 descritos na Seção 5.1.6, e a
metodologia de análise apresentada na Seção anterior, foram obtidos dados referentes
aos experimentos realizados no sistema de adaptação de vı́deo.

Conforme explicado na Seção anterior, o número de quadros (α) foi calculado por
meio da média das configurações de taxa de bits de 8 Mbits/s e 12 Mbits/s, obtendo-se
o valor de 1117 quadros, que foram transmitidos e processados em cada experimento.
Considerando o cenário 1, a Tabela 5 indica os tempos de percursos (P1 e P ′

1), assim
como os tempos de execução (∆R′), processamento (∆R′

cpu) e entrada e saı́da (∆R′
i/o)

do recodificador. Aplicando os valores de P1 e P ′
1 na equação 7, obtém-se o valor de

AT1, que é de 1, 496 segundos, indicando o atraso total percebido pelo usuário com a
implantação da recodificação no sistema.

O valor de AT1 inclui o atraso gerado somente pelo processo de recodificação.
Esse atraso pode ser calculado com base no tempo de execução do recodificador, ou seja,
∆R′. Dividindo-se ∆R′ por α obtém-se a variável t′r, que é de 0, 03523 segundos, rep-
resentando o tempo de recodificação de um quadro no recodificador. Esse tempo pode



Tabela 5. Resultados do cenário 1.
Sem adaptação Com adaptação
P1 P ′1 ∆R′ ∆R′cpu ∆R′i/o

Média 1, 927 3, 423 39, 360 12, 191 27, 170
Variância 0, 001 0, 015 0, 021 0, 013 0, 011
Desvio Padrão 0, 031 0, 122 0, 145 0, 114 0, 105

ser decomposto em processamento, calculado pela divisão de ∆R′
cpu por α, obtendo-se

o valor de 0, 01091 segundos, e entrada e saı́da, calculado pela divisão de ∆R′
i/o por α,

obtendo-se o valor de 0, 02432 segundos.

Além do atraso gerado pela recodificação, o valor de AT1 contém ainda o tempo
de buferização do recodificador, que é de 0, 600 segundos. Subtraindo os tempos de
recodificação e buferização no recodificador do atraso total, obtém-se o valor de 0, 861
segundos, que indica o atraso gerado pela transmissão dos dados, diferença de processa-
mento e buferização no servidor e diferença de decodificação no player do cliente. Apesar
de o tempo de recodificação ser pequeno à primeira vista, a não utilização de buferização
pode gerar um atraso acumulativo de 1, 24657 segundos, o qual foi obtido por meio da
equação 1.

Cálculos similares podem ser aplicados no cenário 2. A Tabela 6 indica os tempos
de percursos (P2 e P ′

2), assim como os tempos de execução (∆R e ∆R′), processamento
(∆Rcpu e ∆R′

cpu) e entrada e saı́da (∆Ri/o e ∆R′
i/o) do recodificador. Aplicando os

valores de P2 e P ′
2 na equação 8, obtém-se o valor de AT2, que é de 0, 131 segundos,

indicando o atraso total percebido pelo usuário com a implantação da recodificação no
sistema.

Tabela 6. Resultados do cenário 2.
Sem adaptação Com adaptação
P2 ∆R ∆Rcpu ∆Ri/o P ′2 ∆R′ ∆R′cpu ∆R′i/o

Média 2, 759 39, 302 1, 242 38, 060 2, 890 39, 311 9, 762 29, 549
Variância 0, 014 0, 031 0, 003 0, 036 0, 027 0, 024 0, 003 0, 017
Desvio Padrão 0, 118 0, 176 0, 055 0, 190 0, 164 0, 155 0, 055 0, 130

O valor de AT2 inclui a diferença dos atrasos gerados pelo recodificador, no caso
do processamento de um quadro com e sem adaptação. Dividindo-se ∆R por α obtém-
se a variável tr, que é de 0, 03518 segundos, representando o tempo gasto pelo recodifi-
cador para disponibilizar o conteúdo original para o acesso por HTTP. Da mesma maneira,
dividindo-se ∆R′ por α, obtém-se a variável t′r, que é de 0, 03519 segundos, representando
o tempo de recodificação de um quadro no recodificador, e a disponibilização do conteúdo
para o acesso por HTTP. Analogamente ao cenário 1, esses tempos podem ser decompos-
tos em processamento, calculado pelas divisões de ∆Rcpu e ∆R′

cpu por α, obtendo-se os
valores de 0, 00111 e 0, 00873 segundos, respectivamente, e entrada e saı́da, calculado
pelas divisões de ∆Ri/o e ∆R′

i/o por α, obtendo-se os valores de 0, 03407 e 0, 02645
segundos, respectivamente.

Considerando que a taxa de quadros foi também configurada em 30 quadros/s no
cenário 2, o atraso gerado pela recodificação, no caso da não utilização de buferização,
pode ser obtido aplicando-se os valores de α, tr e t′r na equação 2, o que resulta em



0, 00559 segundos. Uma vez que o recodificador realiza um processamento dos dados
em ambos os casos do cenário 2 (com e sem adaptação), o atraso gerado apenas pela
adaptação é consideravelmente pequeno, quando comparado ao cenário 1.

5.1.8. Considerações Finais

O auxı́lio da computação ciente de contexto no processo de adaptação de conteúdo
pode facilitar a definição da melhor configuração de vı́deo para ser visualizado por de-
terminado usuário. Utilizando informações de contexto, que são capturadas do ambiente
computacional, as técnicas de adaptação podem obter subsı́dios que indiquem quais modi-
ficações um vı́deo deverá sofrer para que ele seja acessado satisfatoriamente por usuários
em situações diversas.

Esta seção apresentou um sistema para adaptar vı́deo ao vivo com base nas informações
de contexto resolução do dispositivo e largura de banda. A partir desses subsı́dios, os
parâmetros do recodificador são identificados, possibilitando adaptar o vı́deo para ser
acessado por dispositivos com pequena área de visualização de tela, além de canais de
comunicação com pouca largura de banda. A arquitetura desenvolvida também foi ap-
resentada, assim como um modelo de descrição de dispositivos, o qual foi estendido
do modelo de representação de contexto proposto por [GOULARTE, 2003]. Com a
utilização desse modelo, as tarefas de representar e descrever dispositivos podem ser
realizadas de maneira organizada e hierárquica, permitindo o compartilhamento dessas
informações com outras aplicações que tenham suporte ao processamento de documentos
XML.

No entanto, a utilização da técnica de recodificação na adaptação do vı́deo gera
latência durante o acesso aos dados. Essa latência pode provocar problemas durante a
visualização do vı́deo, principalmente se o acesso for realizado ao vivo, e/ou em sistemas
com suporte à interatividade. Assim, o próximo Capı́tulo apresenta uma análise realizada
no sistema de adaptação proposto, de modo a identificar quais influências são provocadas
pela recodificação durante o acesso ao conteúdo modificado.

Apresentamos também, nesta seção, uma análise do atraso total e de recodificação
realizada no sistema. A partir dos resultados obtidos, conclui-se que o agente principal
causador de latência durante o acesso ao vı́deo é a buferização dos dados.

Esses resultados foram obtidos a partir do atraso total percebido pelo usuário, cuja
medição identificou um valor de 1, 496 segundos para o cenário 1 e 0, 131 segundos para
o cenário 2. Apesar de o cenário 2 apresentar um atraso total consideravelmente menor do
que o cenário 1, o tempo de percurso de um quadro sem adaptação no cenário 2 é maior
do que o tempo de percurso de um quadro sem adaptação no cenário 1.

Além disso, calculou-se o tempo necessário para recodificar um quadro no for-
mato MPEG-4, que é de 0, 035 segundos. Esse tempo equivale ao processo de total
decodificação dos dados seguida da codificação. De acordo com a Recomendação G.114
da ITU-T (União de Telecomunicação Internacional – do Inglês, International Telecom-
munication Union) (1996), um atraso ponto-a-ponto de até 0, 150 segundos é aceitável
para a maioria das aplicações interativas ou não. Desse modo, o tempo gerado somente
pela recodificação é satisfatório no contexto de um sistema de adaptação com suporte à



interatividade.

Por outro lado, a buferização é um fator limitante, uma vez que a sua não utilização
pode gerar latência acumulativa. Considerando que os tempos de buferização do codifi-
cador, servidor, recodificador e player adotados pela análise são os valores padrões das
respectivas aplicações, pode-se diminuir o atraso por meio da redução dos tempos de bufe-
rização. No entanto, o desenvolvedor deve estar ciente das conseqüências que essa medida
poderá trazer para o sistema, principalmente se nenhuma providência for tomada para re-
duzir o atraso acumulativo, bem como se a transmissão de dados for muito suscetı́vel a
erros de comunicação.

5.2. IPTV sobre Redes de Alta Velocidade

A última década tem sido marcada por um acentuado e consistente aumento da
capacidade de comunicação, tanto no núcleo quanto na última milha das redes IP. Tal fato
se dá tanto por avanços tecnológicos nas tecnologias de redes (o que aumenta a eficiência
por unidade de recursos de comunicação) quanto pela contı́nua ampliação do parque in-
stalado de fibras ópticas (o que aumenta a base de recursos brutos de comunicação).
Neste cenário, tem-se como conseqüência não somente a queda dos preços (i.e. custo
por unidade de banda), mas ainda mais relevantemente, a possibilidade de oferta de novos
serviços. Dentre estes cabe ressaltar a transmissão de sinais de TV através de uma rede IP
(IPTV), o qual tem atraı́do grande interesse por empresas de telecomunicações e prove-
dores de acesso e conteúdo.

As pesquisas na área de IPTV tem enfoque nos aspectos de segurança e no su-
porte à transmissão de vı́deos de alta definição (HDTV) sobre multicast [SILVA et al.,
2006]. Estas pesquisas redundaram no estabelecimento de um laboratório para produção,
distribuição e consumo de conteúdo multimı́dia em ambientes de IPTV.

Atualmente a infra-estrutura de geração de conteúdo conta com câmeras de alta
definição para aquisição de material em formato HDV, além de equipamentos para sua
edição e armazenamento. Os equipamentos de vı́deo presentes no Laboratório de Ar-
quitetura de Redes e Computadores da Poli/USP (LARC) foram escolhidos com o in-
tento de suportar experimentos com vı́deo comprimido (MPEG, H.264, HDVTS) e não-
comprimido (SDTi). Segue a Figura 15 com representação do fluxo de conteúdo dentro
do laboratório:

Além da parte de aquisição, o laboratório conta com infra-estrutura experimental
para os testes com distribuição do conteúdo multimı́dia. Fazem parte dessa infra-estrutura
equipamentos como roteadores, switches, servidores de armazenamento e distribuição e
desktops PCs.

Dentre os experimentos realizados, pode-se destacar a topologia concebida e im-
plementada utilizando-se roteadores virtuais e reais (fı́sicos), sendo os primeiros imple-
mentados pelo uso de máquinas virtuais Linux com o software XORP (eXtensible Open
Router Platform) [XORP, 2006]. Para otimizar a distribuição dos fluxos de TV a rede
experimental faz uso de multicast, através do protocolo PIM-SM, implementado tanto
nos roteadores reais quanto virtuais. Todos fluxos estão em formato HDTV (1080i) e são
transmitidos em MPEG-2, com taxa de 25Mbps. Trata-se de um experimento pioneiro de
IPTV sobre Internet Avançada no Brasil.



Figura 15. Equipamentos de Aquisição.

Como primeira etapa do experimento, uma topologia hı́brida (roteadores virtu-
ais e reais) foi empregada com intuito de validar o uso do XORP em conjunto com os
roteadores comerciais. Esta primeira topologia (Figura 16) foi apresentada no III Work-
shop TIDIA, realizado em São Paulo. Durante o evento foram transmitidos três canais
simultâneos, sendo dois de conteúdo ao vivo e um com material sob demanda produzido
no laboratório. Além disso, um Guia de programação (EPG) foi implementado para aux-
iliar visualmente na mudança de canais.

O experimento ocorreu ao longo de três dias de forma ininterrupta, com os roteadores
virtuais tendo excelente performance. A partir desses resultados, partiu-se para uma se-
gunda arquitetura, agora mais capilarizada, composta exclusivamente de roteadores virtu-
ais. Essa topologia foi implementada com o auxilio da infra-estrutura do EMULAB [EM-
ULAB, 2007], um network testbed desenvolvido pela Universidade de Utah nos EUA e
disseminado em dezenas de sı́tios pelo mundo, sendo um deles situado na Universidade
de São Paulo.

A segunda topologia, por ser completamente baseada em roteadores virtuais, per-
mitiu maior agilidade na configuração e flexibilidade para ajustes dos enlaces. Com o foco
na distribuição multicast, diversas métricas foram levantadas a fim de avaliar parâmetros
como utilização de recursos (carga de processamento, memória, etc) nos roteadores; atra-
sos causados pelos grupos multicast (entrada, saı́da e intersecção de grupos); além de
aspectos de Qualidade de Serviço (QoS).

Os experimentos trouxeram resultados significativos para o entendimento dos de-
safios no cenário de IPTV. A partir desses primeiros resultados novos experimentos vêm



Figura 16. Topologia hı́brida de distribuição.

sendo idealizados e serão implementados gradualmente. A implantação de sistemas IPTV
em redes de alta velocidade, como a Rede GIGA, possibilita uma melhor disseminação
de informação, gerando novos serviços para a comunidade.
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Verdi, F., Carvalho, C., Magalhães, M., and Madeira, E. (2005). Policy-based grooming
in optical networks. In 4th Latin American Network Operations and Management
Symposium, LANOMS 2005, pages 125–136, Porto Alegre, Brasil.

Verma, D. C. (2002). Simplifying network administration using Policy-Based Manage-
ment. Network, IEEE, 16(2):20–26.



VETRO, A., CHRISTOPOULOS, C., and SUN, H. (2003). Video Transcoding Architec-
tures and Techniques. IEEE Signal Processing Magazine, 20(2):18–29.

WANG, X. H., ZHANG, D. Q., GU, T., and PUNG, K. P. (2004). Ontology Based Con-
text Modeling and Reasoning Using OWL. In Proceedings of Workshop on Context
Modeling and Reasoning, Los Alamitos. IEEE.

WU, F., LI, S., and Zhang, Y. Q. (2001). A Framework for Efficient Progressive Fine
Granularity Scalable Video Coding. IEEE Transactions on Circuits and Systems for
Video Technology, 11(3):332–344.

XIN, J., LIN, C. W., and SUN, M. T. (2005). Digital Video Transcoding. IEEE, 93(1):84–
97.

XORP (2006). eXtensible Open Router Platform - XORP. Website. Disponı́vel em
http://www.xorp.org. Acessado em dezembro de 2006.


