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RESUMO

O Estado do Amazonas possui um grande potencial de desenvolvimento tecnológico, 

reflexo da presença da Zona Franca de Manaus, onde se concentram algumas das maiores 

empresas de tecnologia do país. Nos últimos anos, diversas pesquisas ao redor do mundo 

resultaram no desenvolvimento de novas tecnologias de transmissão de áudio, vídeo e dados. 

Neste contexto, surgiu a TV sobre IP (Internet Protocol).  Sua arquitetura é basicamente igual 

à de uma rede de Internet, porém, nas redes IPTV a largura de banda precisa ser suficiente 

para assegurar a qualidade na entrega dos pacotes. Dessa forma, o estudo de conceitos de 

redes integrados a essa nova tecnologia é pertinente no que concerne à difusão de conteúdo no 

âmbito das redes locais. O presente trabalho consistiu na investigação científica da aplicação 

das tecnologias de TV sobre IP em uma plataforma de software livre, implementada em uma 

rede local  no ICET-UFAM. O desenvolvimento  do projeto,  os  testes  das  aplicações  e  as 

medições  do  fluxo  de  dados  na  rede  foram  realizados  em  ambiente  de  laboratório 

experimental para avaliar o desempenho deste sistema. Os dados resultantes das medições de 

elementos da Qualidade de Serviço (QoS) durante o fluxo na rede, mostraram ser viável a 

implantação  de  um  sistema  IPTV  baseado  em  uma  rede  intranet.  A  aplicação  destas 

tecnologias de transmissão apresentou vantagens, sendo uma alternativa de baixo custo para 

disponibilizar conteúdo sob demanda no ICET-UFAM.

Palavras-chave: TV sobre IP, software livre, conteúdo educacional, redes IP
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ABSTRACTS

The  State  of  Amazonas  has  a  great  potential  for  technological  development, 

reflecting the presence of the Zona Franca of Manaus, which concentrates some of the largest 

technology  companies  in  the  country.  In  recent  years,  several  studies  around  the  world 

resulted in the development of new technologies for transmitting audio, video and data. In this 

context, did the TV over IP (Internet Protocol). Its architecture is basically the same as an 

Internet network, but in IPTV networks the bandwidth must be sufficient to ensure quality in 

delivery  of  packages.  Thus,  the  study  of  networking  concepts  integrated  into  this  new 

technology is relevant regarding the dissemination of content within the local networks. The 

present work was to research the application of technologies in TV over IP on a platform of 

free software, implemented on a local network in ICET-UFAM. The project development, 

application testing and measurements of the flow of data across the network were conducted 

in laboratory experiment to evaluate the performance of this system. The data resulting from 

measurements of elements of the Quality of Service (QoS) for the flow in the network, proved 

to be feasible the deployment of an IPTV system based on an intranet. The application of 

transmission technologies presented advantages, being a low cost alternative to provide on-

demand content in ICET-UFAM.
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1. INTRODUÇÃO

As inovações tecnológicas trouxeram mais qualidade à transmissão de som e imagem 

pelos canais de televisão. Nesse contexto surgiu a Internet Protocol TV (IPTV). O conceito 

de IPTV ou TVIP representa uma solução que engloba um novo método de transmissão de 

sinais televisivos, que assim como a voz sobre IP (VOIP), também utiliza o protocolo Internet  

Protocol (IP) como meio de transporte do conteúdo (MULINARI, 2010). Isso inclui vídeos, 

músicas, eventos ao vivo e inclusive canais de televisão, enfim, todos os serviços entregues 

que operam baseados em diferentes redes IP, uma delas a Internet.

Apesar de usar o protocolo IP, isso não limita que os conteúdos multimídia sejam 

distribuídos  apenas  na  Internet,  portanto,  uma  rede  interna  (intranet)  pode  perfeitamente 

servir como infraestrutura para transmissão de informações de áudio, vídeo e dados, desde 

que seja garantida a qualidade do serviço (QoS).

As plataformas IPTV utilizam um streaming para distribuir o conteúdo multimídia na 

rede.  Para Topic (2002),  o método de  streaming multimídia consiste em um processo em 

tempo real, que permite o envio e recepção de dados comprimidos (streams) de um servidor 

para um cliente, iniciando imediatamente a visualização do conteúdo, sem precisar aguardar 

que toda a informação seja transmitida. Isso é possível devido ao cliente possuir um buffer 

onde  são  armazenados  temporariamente  os  streams  recebidos,  sendo  decodificados  para 

apresentar as informações ao usuário. Após finalizada a visualização do conteúdo transmitido, 

todas as informações armazenadas no buffer de entrada são eliminadas.

Essa tecnologia pode realizar transmissão de conteúdo direto como emissão de canais 

televisivos,  ou conteúdos pré-gravados através  do método de  Video-on-Demand  (VoD), o 

qual permite disponibilizar conteúdos de acordo com os pedidos dos usuários (LEE, 2002). A 

transmissão do streaming utilizando esse método só realiza o transporte na rede quando algum 

usuário  solicita  a  informação,  isso  economiza  recursos,  uma  vez  que,  após  a  fase  de 

negociação da sessão,  é  estabelecida  uma ligação  individual  entre  o servidor  e  o  cliente, 

entregando o fluxo de dados em tempo real à aplicação receptora.

O uso de uma plataforma de TV sobre IP apresenta algumas vantagens, as principais 

podem ser apontadas como: necessidade de equipamentos menos especializados, usabilidade 

como a  de  uma  Televisão  comum,  possibilidade  de  entregar  informações  para  múltiplos 

usuários simultaneamente (multicast), a sua implementação pode ser feita em qualquer lugar 
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que possua uma rede IP, além de possibilitar a disponibilização de dados e outros serviços 

com muita qualidade (ZHU, 2008). 

A  aplicação  dessas  tecnologias  de  transmissão  em  uma  rede  local  oportuniza  o 

emprego de conhecimentos específicos de redes de computadores e sistemas de informação, 

uma vez  que  demanda  a  integração  de  diversos  recursos  computacionais  de  hardware e 

software. Nesse cenário, os softwares livres representam ferramentas adaptáveis, oferecendo 

funcionalidades e recursos que tornam um projeto menos oneroso, sendo uma alternativa aos 

altos  custos  das  licenças  proprietárias,  além de  apresentar  vantagens  como robustez,  não 

obsolescência do hardware, direito de copiar, incluir alterações e usar o seu código como base 

para  implementar  novas  versões,  adaptando  o  software às  necessidades  de  cada  projeto 

(SENYARD, 2004). Dessa maneira, o estudo de conceitos de redes integrados às tecnologias 

de TV sobre IP em plataformas de softwares livres é pertinente no que concerne à difusão de 

conteúdo educacional no âmbito das redes locais.

Com  o  emprego  dessas  tecnologias  de  rede  muito  difundidas  e  conhecidas,  o 

desenvolvimento  de  plataformas  IPTV  desperta  grandes  expectativas  tanto  na  Indústria 

quanto na Academia, visto que todos poderão usufruir de uma Televisão com possibilidade de 

inserção  e  recebimento  de  conteúdo  em  tempo  real.  No  âmbito  educacional,  a 

interoperabilidade  para  disponibilização  e  acesso  de  conteúdos  multimídia  é  de  grande 

importância,  dessa  forma  a  IPTV tem grande  aplicabilidade,  pois  é  capaz  de  disseminar 

conteúdos educacionais direcionados para cada interesse dos alunos.

No ICET-UFAM, observou-se que a utilização das tecnologias de informática para 

disponibilização  de  conteúdos  educacionais  é  insatisfatória,  isso  culmina  em  pouco 

atendimento  da  demanda  por  conhecimentos  extraclasse.  Esse  cenário  não  possibilita  a 

integração do aluno com a Universidade, restringindo o acesso às informações, além de não 

oferecer ferramentas para a produção de conhecimentos pelos docentes e discentes. Sabendo-

se disso, surgiu a perspectiva de melhoramento na produção e disponibilização de conteúdos 

multimídia através da utilização das tecnologias de TV sobre IP. Partindo desse princípio foi 

desenvolvida essa pesquisa científica, que  objetivou o estudo e a avaliação do desempenho 

dessas  tecnologias  de  serviços  de  dados,  por  meio  da  investigação  de  informações  sobre 

fluidez no tráfego de dados e medição de elementos que influenciam na garantia da qualidade 

de serviço (QoS) destes sistemas.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Os sistemas de IPTV estão mudando o modo de transmissão e utilização da televisão 

convencional, oferecendo grandes vantagens aos usuários. Não só representam uma aplicação 

pequena  e  de  fácil  transmissão,  mas  também  possibilitam  oferecer  serviços  interativos 

diferenciados, como Video on Demand (VoD), Music on Demand (MoD), jogos, dados, entre 

outros.

A  IPTV  pretende  unir  o  melhor  em  termos  de  tecnologia  multimídia:  a 

universalidade e baixo custo da televisão analógica, a qualidade do conteúdo multimídia, a 

interoperabilidade e os padrões de qualidade  High Definition (HD) e  Ultra High Definition 

(UHD).  Além  disso,  a  IPTV  também  pode  levar  vantagem  pela  sua  alta  interatividade, 

integração,  inovação,  multiplicidade,  disponibilidade  e  capacidade  de  heterogeneidade 

oferecida por sua implementação (RODRIGUES, 2010).

Com este novo conceito, cada usuário tem a habilidade para definir quais conteúdos 

quer ver, quando e onde ele os verá, enquanto obtém um elevado grau de mobilidade. Desse 

modo,  os  sistemas  de IPTV devem oferecer  uma seleção de conteúdos direcionados  para 

sistemas  baseados  em  interesses  ou  assuntos  que  cada  usuário  quer  acessar,  gerando 

versatilidade e personalização. Para Sentinelli et al (2007) o foco na fluidez de transmissão de 

vídeo, possibilita-nos distinguir dois cenários diferentes. O primeiro corresponde à migração 

da Televisão regular,  a qual é transmitida via satélite,  para Televisão IP-Baseada onde se 

destacam as tecnologias de IPTV aplicadas para transmissão de conteúdo. O outro cenário diz 

respeito ao número crescente de usuários que demandam compartilhamento e recebimento de 

conteúdo sob demanda.

2.1. Características dos servidores de conteúdo multimídia

Em sistemas de IPTV o servidor tem que manter uma lista de conteúdos de mídia que 

residem em outros sistemas (servidores de mídia) e manter uma classificação dinâmica destes 

conteúdos, assim como dos usuários e provedores armazenados em seu banco de dados. Esta 

classificação é estabelecida e gradualmente refinada baseada nas interações entre os clientes e 

os conteúdos multimídia. Esses sistemas também podem manter um perfil dos usuários e suas 

reações, ou seja, suas avaliações para os diferentes conteúdos multimídia, a fim de manter 

uma ordem e atualizar as preferências dos usuários.
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A interação entre os usuários com o sistema é feita por equipamentos compatíveis 

com redes IP que permitirão o acesso a todos os conteúdos multimídia e funcionalidades de 

exibição  e  de  interação básicas  com o servidor  de IPTV. Esses  equipamentos  podem ser 

computadores  pessoais,  TVs  ou  dispositivos  móveis.  Os  sistemas  IPTV  também  devem 

habilitar  a  visualização  em  tempo  real  dos  conteúdos  multimídia.  Alguns  protótipos  de 

servidores de IPTV foram desenvolvidos para habilitar a agregação e administração de uma 

diversidade enorme de conteúdos, que são disponibilizados de modo acessível e inteligente. 

Em tais sistemas são utilizados softwares de programação para gerar aplicativos responsáveis 

por todo o processo de acesso e exibição dos dados multimídia (RODRIGUES, 2010). Ainda 

existem outros tipos de repositórios de conteúdo multimídia que transmitem conteúdo através 

do protocolo  HyperText Transfer Protocol (HTTP), onde a interface utilizada para acesso é 

baseada em código  HyperText Markup Language (HTML). Esses tipos de sistemas IPTV 

podem  perfeitamente  alimentar  uma  rede  interna  para  diversos  fins  de  distribuição  de 

conteúdo multimídia.

2.2. Distribuição dos conteúdos multimídia na rede

A  disponibilização  de  conteúdos  deve  levar  em  conta  a  convergência,  a 

interoperabilidade e a mobilidade dos dispositivos de visualização, usando uma aproximação 

heterogênea e dinâmica em termos de hardware e necessidades do usuário final, uma vez que 

os interesses e gostos se diferem não só individualmente, mas também culturalmente, sendo 

determinados com base em seu ambiente. 

A demanda por conteúdo rico,  com fluidez de vídeo em redes IP está  crescendo 

rapidamente. O acesso a arquivos multimídia constitui uma fração significante do tráfego de 

dados na Internet, e este tipo de tráfego vem crescendo exponencialmente acompanhando a 

popularização dos equipamentos de informática. A idéia de conteúdo televisivo IP-baseado 

(IPTV) permite  que vários  usuários  possam acessar  o  mesmo conteúdo ao mesmo tempo 

através da rede (NAOR, 2007).

De acordo com Ferre  et al  (2008), entretenimento em casa, vídeo sob demanda, e 

outros  produtos  de comunicação  de multimídia  representam um considerável  interesse  no 

mercado. Novas tecnologias de redes sem fio, como a IEEE 802.11 a/g,  estão emergindo 

como possíveis  soluções.  Devido às altas  taxas  que à camada física (PHY) deste modelo 

oferece (até 540 Mbps), o transporte de vídeo em redes locais sem fio (WLANs) se tornou 
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uma realidade. O IEEE 802.11 a/g tem aplicação potencial em vários enredos das tecnologias 

IPTV, porém sempre deve-se levar em conta o atendimento as exigências de QoS para cada 

tipo de rede utilizada para transmissão e recepção de uma IPTV.

2.3. Qualidade de serviço (QoS) e medição em redes IP

Com  relação  a  streaming multimídia,  a  qualidade  de  serviço  (QoS)  é  um 

requisito fundamental para a fluidez no tráfego de dados em redes IP. Segundo Park et  

al (2007), informações sobre a estrutura física da rede, largura de banda, hardware e 

software são relevantes no estabelecimento dos níveis de QoS em sistemas IPTV. Isso 

implica na necessidade de dimensionar os sistemas de forma que seus conteúdos sejam 

adaptados frente  à qualidade de serviço (QoS)  e  à  capacidade da rede onde serão 

alocados.

Nas  redes  IP,  o  principal  objetivo  de  QoS  é  garantir  um  comportamento 

previsível e alta qualidade no tráfego de dados. Essa característica pode ajudar a evitar 

desperdícios ou subaproveitamento dos recursos da rede. Nesse contexto, apresentam-

se duas abordagens de implementação de QoS ponto-a-ponto, são elas: Provisão de 

QoS centrada na rede,  e  Provisão de QoS centrada no sistema terminal (ZHANG, 

2005). 

Em  qualquer  metodologia  de  nivelamento  de  QoS  é  necessário  realizar  a 

monitoração  do  estado  da  rede  através  de  medição,  isto  é,  colher  informações 

periodicamente para realizar análises e traçar estatísticas. Para esta medição podem ser 

adotados parâmetros básicos como, por exemplo, largura de banda, variação de atraso 

(jitter)  e taxa de perda de pacotes.  Desta forma,  pode-se manter um controle mais 

eficiente da rede, assegurando que o  streaming  seja menos passível a falhas durante 

sua transmissão.

Atualmente, a Internet é um espectro de modos de comunicação: dados, voz e 

vídeo, a maioria ocorre em tempo real. As aplicações multimídia com obrigatoriedade 

de tempo real precisam de garantia na entrega dos pacotes, atentando-se para a demora 

na entrega e no risco de perdas dos mesmos, que podem não estar seguros no envio 
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através de modelos de serviços pela Internet.  Melhorar estes modelos representa o 

objetivo por alcançar QoS.

Ahmed  et  al (2001)  investigou  a  interação  de  QoS  que  ocorre  entre  uma 

aplicação de vídeo MPEG-4  e uma rede experimental. Observou-se que para alcançar 

uma  melhor  qualidade  do  serviço,  é  preciso  haver  colaboração  entre  todos  os 

componentes envolvidos no processo de transmissão. Para averiguar as exigências de 

QoS em cada sistema, é necessário que seja feita a monitoração descrita,  para que 

através  da  medição  dos  elementos  que  influenciam  na  qualidade  de  serviço,  seja 

possível dimensionar os recursos de hardware e software que serão aplicados em uma 

plataforma IPTV.

No presente trabalho, a utilização do jitter e da taxa de perda de pacotes como 

variáveis de medição foi necessária, visto que a plataforma foi testada em rede local, 

realizando-se os testes de transmissão do  streaming com equipamentos conectados à 

rede experimental.
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3. MÉTODOS UTILIZADOS

– Pesquisa bibliográfica para nivelamento do conhecimento em IPTV. Durante a fase 

inicial do projeto foi feita uma pesquisa bibliográfica de periódicos nacionais e internacionais 

sobre  o tema IPTV, tecnologias  de rede  IP e  assuntos  relacionados  para identificação  de 

trabalhos correlatos e obtenção de conhecimentos específicos sobre o tema. Apesar do tempo 

estimado no cronograma, o levantamento bibliográfico continuou até o fim do projeto, visto 

que sempre surgia a necessidade de obter novas informações e conhecimentos.

–  Investigação  sobre  a  viabilidade  de  implantação  de  um provedor  de  conteúdo 

educacional. Essa fase teve duração de três meses na qual foi realizado um levantamento de 

hardware e  software da instituição para traçar  um panorama dos recursos computacionais 

existentes,  a  fim  de  identificar  a  possibilidade  da  utilização  dos  mesmos  para  o 

desenvolvimento do projeto. Após esse levantamento concluiu-se que haveria a necessidade 

da montagem de um laboratório experimental para alocar o servidor de conteúdo educacional 

e realizar os testes de medição. Para isto foi realizado um levantamento de requisitos, o qual 

gerou informações que nortearam a montagem da rede experimental  para o sistema IPTV 

proposto.  Por  fim,  foram realizadas  buscas  por  softwares livres  que  foram utilizados  na 

implementação do servidor e das demais aplicações nas próximas fases do projeto.

Figura 1 – Equipamentos utilizados na montagem do laboratório experimental

– Configuração de um servidor de conteúdo educacional em uma rede local. Nessa 

fase foi configurada uma rede local separada da rede do ICET no laboratório experimental 

localizado na sala  303 do bloco D da instituição,  no qual foi implantado um servidor de 

conteúdo educacional baseado no sistema operacional Linux, distribuição 11.04 customizado 

para transmissão de áudio e vídeo via IP. Esse servidor possui um cenário com aplicações que 
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possibilitam o  uso  do  método  de  streaming multimídia,  utilizando  o  software VideoLAN 

Client (VLC) para distribuir  o conteúdo na rede nas configurações  com fio e sem fio.  O 

mesmo está conectado a um  switch e a um roteador sem fio que disponibilizam os dados 

multimídia nas duas configurações da rede e para uma TV com Set-top Box integrado. 

O servidor  de  conteúdo  possui  as  seguintes  funcionalidades:  Armazena  conteúdo 

multimídia, estabelece conexão com a Internet e rede local de computadores, e realiza o envio 

e recebimento de arquivos de mídia para os dispositivos internos e externos. Dessa maneira é 

possível distribuir o conteúdo fora da rede local através de uma conexão de Internet utilizando 

o protocolo HTTP. A arquitetura descrita acima pode ser visualizada na Figura 2.

Figura 2 – Arquitetura do Servidor Local

–  Teste do envio de pacotes de dados, áudio e vídeo na rede. Os primeiros testes 

foram realizados na rede do laboratório experimental utilizando um switch de 100 Mbps, um 

roteador  wireless de  108  Mbps  e  seis  computadores  com  sistema  operacional  LINUX, 

distribuição UBUNTU 11.04, contendo placas de rede ethernet de 100 Mbps e placas de rede 

wireless de  54  Mbps.  No  servidor  foi  produzida  uma  programação  com  vídeos-aula 

educacionais obtidos durante a pesquisa, sua transmissão foi feita pelo método de streaming 

multimídia. O software VLC foi utilizado para transportar o streaming multimídia na rede por 

meio  do protocolo  Real  Time Streaming Protocol  (RTSP),  respectivamente  recebido pelo 

VLC dos computadores clientes. Também foram implementados testes na rede sem fio fora 

do  laboratório  para  averiguar  o  alcance  do  sinal  com e  sem barreiras.  Nesses  testes  foi 
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utilizado o computador servidor, um roteador wireless de 150 Mbps e um notebook com placa 

de rede wireless de 150 Mbps, tendo as mesmas configurações de software dos desktops.

Figura 3 – Testes de transmissão do streaming multimídia e medição do tráfego de dados na rede

Todas as medições relativas ao tráfego de pacotes na rede foram realizadas tanto na 

configuração de redes com fio, quanto na configuração sem fio, em um intervalo de tempo de 

dez minutos de streaming de vídeo em cada teste. Para a medição da taxa de perda de pacotes 

e variação de atraso durante a transmissão, foi utilizado o  software de medição de tráfego 

Iperf instalado no servidor e em um dos nós da rede, sendo este responsável pela ativação do 

teste durante a comunicação.  O total  de pacotes enviados e recebidos  na rede foi medido 

através do software Wireshark, utilizando sua interface gráfica para analisar os dados obtidos. 

Figura 4 – Telas de captura de dados dos softwares Wireshark e Iperf
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– Teste de recepção do conteúdo em emulador e em um Set-Top Box real. Nessa fase 

foi desenvolvido o protótipo da ICET Online TV, utilizando código HTML para construir a 

interface gráfica do sistema IPTV proposto. A transmissão do  streaming  multimídia ocorre 

em tempo real através do software VLC do servidor por meio do protocolo HTTP obedecendo 

aos horários da programação estabelecida, e podendo ser recebido por qualquer equipamento 

conectado à rede que possua compatibilidade com o protocolo HTTP. 

Com base nos resultados das medições e na avaliação do desempenho da rede nas 

configurações com fio e sem fio, os testes finais de recepção do streaming multimídia foram 

realizados utilizando uma TV com Set-top Box integrado conectada a rede local cabeada. O 

acesso ao protótipo ICET Online TV foi feito por meio do navegador WEB do Set-top Box da 

TV direcionando-o ao endereço IP do servidor de conteúdo.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com relação à rede na configuração com fio, os testes em laboratório mostraram que 

durante o intervalo estabelecido foram enviados e recebidos pelo servidor um total de 166.235 

pacotes, apresentando uma taxa de perda de 0% e variação de atraso registrada em 0,0263 ms. 

Na configuração sem fio, os teste mostraram o total de 99.034 pacotes enviados e recebidos 

pelo servidor, registrando uma taxa de perda de 2,63% e variação de atraso de 9,539 ms. As 

taxas  obtidas  nos  testes  de  variação  de  atraso  estão  muito  abaixo  do  limite  de  50  ms 

estabelecido  para  garantir  níveis  adequados  de  QoS.  No entanto,  apesar  da  taxa  de  jitter 

obtida nos testes sem fio estar abaixo do esperado, ainda é consideravelmente alta, implicando 

em pequenas falhas nos vídeos durante alguns segundos de transmissão. Observou-se que nas 

duas  configurações  não  houve  distorção  de  áudio  e  interrupção  na  transmissão  da 

programação, possibilitando a completa compreensão do conteúdo assistido.

4.1. Resultados dos testes de alcance da rede sem fio com barreiras

Os testes de alcance da rede sem fio do laboratório experimental foram realizados 

nos  três  pavimentos  do  bloco  de  laboratórios  do  ICET-UFAM,  iniciando  pelo  terceiro 

pavimento onde está localizado o laboratório experimental. A Tabela 1 mostra os dados de 

variação de atraso e taxa de perda de pacotes obtidos nas medições.

Pavimento
Total de Pacotes enviados e 

recebidos (Servidor)
Variação de atraso 

(Jitter)
Pacotes Perdidos 

(Servidor)
3 26.749 93,243 ms 8,8 %
2 17.712 137,182 ms 25%
1 - - -

Tabela 1 – Dados da medição externa do alcance do sinal da rede sem fio nos três pavimentos do 
bloco de laboratórios

Observou-se que no mesmo pavimento onde está o servidor, o streaming foi recebido 

sem  interrupções  no  notebook cliente,  porém  o  jitter apresentado  é  quase  o  dobro  do 

estabelecido (50 ms) para garantia de QoS, além disso, a perda de pacotes influenciou para 

que  a  imagem  apresentasse  distorção  em  alguns  segundos  da  transmissão.  No  segundo 

pavimento houve interrupção do streaming algumas vezes, isto se deve ao fato de o jitter ser 

muito elevado e a perda de pacotes extremamente alta. Finalmente, no primeiro pavimento a 
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conexão com o servidor chegou a ser estabelecida, no entanto, o streaming poucas vezes foi 

exibido.  Quanto à medição neste pavimento,  o  software recebeu informações insuficientes 

para mostrar estatísticas de jitter e perda de pacotes.

 

4.2. Resultados dos testes com rede sem fio em campo aberto

A distância  em linha  reta  encontrada  para  que o computador  cliente  conseguisse 

receber  o  sinal  da  rede  sem fio  sem interrupções  foi  de  62  metros.  As  medições  foram 

realizadas de dez em dez metros dentro desta distância, a fim de obter dados mais detalhados 

sobre a variação de atraso e a perda de pacotes. Os dados obtidos nos testes foram tabelados e 

em seguida dispostos nos gráficos apresentados na Figura 5.

Figura 5 – Gráficos dos dados da medição com rede sem fio em campo aberto

Esses números mostram que quanto mais distante do servidor, o jitter e a taxa de 

perda de pacotes aumentam, porém, em todos os testes não houve distorção significativa na 

exibição do streaming, desta forma, o alcance da distribuição do sinal pode perfeitamente ser 

estendido  com  o  aumento  da  banda  de  transmissão  e  a  alocação  de  mais  servidores 

trabalhando colaborativamente.

4.3. Desenvolvimento do protótipo do sistema proposto: ICET online TV

Após os testes de medição para avaliação do desempenho da rede, foi desenvolvido 

um sistema para recepção do streaming multimídia, utilizando código HTML como base para 

a construção da interface gráfica. O protótipo ICET Online TV recebe o streaming em tempo 

real em um player através do protocolo HTTP gerado no servidor. Essa solução possui quatro 

páginas de navegação, sendo elas:

HOME – Essa página contém o nome da instituição e do projeto de pesquisa;
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PROGRAMAÇÃO – Os  horários  de  exibição  dos  vídeos  durante  a  programação 

estão dispostos nessa página, nomeados por disciplina e assunto abordado em cada vídeo;

ONLINE TV – Essa página contém exclusivamente o player de exibição dos vídeos 

da  programação  da  ICET  Online  TV,  contendo  as  funcionalidades  de  pausar  o  vídeo, 

controles de volume e ativação do modo de vídeo expandido;

CONTATO – Os endereços eletrônicos dos envolvidos no projeto estão disponíveis 

nessa página,  assim como um  link direcionado ao site oficial  da Universidade Federal do 

Amazonas (UFAM).

Após a conclusão do desenvolvimento do protótipo inicial do projeto, o  streaming 

multimídia  foi  gerado  no  servidor  para  testar  o  acesso  nos  equipamentos  clientes  no 

laboratório  experimental  através  da  interface  gráfica.  Os  testes  foram  realizados  na 

configuração de rede com fio utilizando os desktops e a TV com Set-Top Box integrado, e na 

configuração de rede sem fio utilizando um tablet e notebooks.

Figura 6 – Testes de recepção do streaming multimídia através da interface gráfica utilizando a TV 
conectada e os equipamentos compatíveis com a rede IP

No que diz respeito à qualidade da recepção do conteúdo em cada equipamento, os 

níveis  de distorção  e  falhas  nos  vídeos  durante  a  exibição  correspondem  aos  dados  das 

medições obtidos durante o projeto. Dessa forma, garantir a qualidade do serviço representa 
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redimensionar  esse  sistema  para  atender  as  exigências  de  cada  elemento  estudado, 

culminando na necessidade de novos estudos para dar prosseguimento ao projeto, alocando 

novos recursos computacionais.
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4. CONCLUSÕES

O mercado tecnológico atual do Brasil oferece vantagens ao uso da IPTV, podendo 

se  tornar  uma  tecnologia  dominante  na  aprendizagem  on-line e  no  entretenimento.  A 

capacidade interativa dos sistemas atuais de aprendizagem poderá ser melhorada por meio da 

IPTV, uma vez que esta subsidia não só a construção natural da capacidade intelectual dos 

estudantes,  mas  também  pode  construir  um  ambiente  de  estudo  adequado  ao  cenário 

tecnológico  atual.  Ainda  representa  uma  evolução  em  relação  à  comunicação  em  rede, 

ofertando conteúdo multimídia para aumentar notavelmente o interesse do aluno pelo estudo, 

pois  ao  desenvolver  educação  em  IPTV,  encontra-se  um  novo  caminho  à  utilização  de 

recursos computacionais no ICET-UFAM, podendo construir um modo de aprendizagem que 

ofereça bem-estar ao público alvo, que são os estudantes.

Os  dados  obtidos  durante  a  pesquisa  apontam  um  alto  grau  de  viabilidade  no 

desenvolvimento de sistemas para transmissão de streaming multimídia em redes locais, estes 

dados  podem  servir  como  base  para  a  realização  de  projeções  matemáticas,  a  fim  de 

redimensionar o sistema para estender o sinal de transmissão da solução proposta.

A medição mostrou que o padrão de rede com fio apresentou vantagens quanto à 

fluidez na entrega de pacotes, porém seu desenvolvimento em uma grande área geográfica se 

torna  desvantajoso  frente  à  mobilidade  oferecida  pelas  redes  sem  fio,  mesmo  estas 

apresentando taxas mais altas de variação de atraso e perda de pacotes. Os custos demandados 

por estes sistemas podem variar  dependendo do tamanho e do tipo da rede.  De qualquer 

forma, a aplicação dessas tecnologias de transmissão de dados é uma alternativa de baixo 

custo para atender à necessidade de disponibilização de conteúdo sob demanda no ICET-

UFAM.
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